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ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA
RUMO A UMA COMPREENSÃO DAS SUAS IMPLICAÇÕES*

John Keith Wood

Resumo: A abordagem centra-
da na pessoa não é um modelo psicoló-
gico, uma psicoterapia, uma filosofia,
uma escola, um movimento, nem mui-
tas outras coisas frequentemente ima-
ginadas. Ela é meramente o que seu
próprio nome sugere, uma abordagem.
É uma postura psicológica, um jeito de
ser, a partir do qual se pode confrontar
vários aspectos do comportamento hu-
mano.

A mais conhecida actividade a
que ela foi aplicada é a terapia centra-
da no cliente, que é uma psicoterapia,
tem uma teoria, um método e um corpo
de pesquisa que de maneira geral apoia
as suas asserções teóricas.

Este artigo considera cerca
de sessenta anos de aplicações da
abordagem centrada na pessoa a qual
inclui - além da psicoterapia - a edu-
cação, os grupos de encontro e os
grandes grupos que se melhorar a
compreensão transcultural, explorar
conflitos intergrupais, aprender sobre
a natureza da cultura e seu processo
de formação.

As observações desses últimos
trinta anos facilmente revelaram que o
modelo psicológico da terapia centra-
da no cliente tem sido uma teoria apro-
priada às aplicações da abordagem cen-
trada na pessoa. São dadas instruções
para a formulação de uma psicologia
apropriada para todas as aplicações -
inclusivé da própria terapia centrada no
cliente.

Reflexões sobre esta discussão
podem também desenvolver a prática da
psicoterapia assim como sugerir projec-
tos “interdisciplinares”, que estariam
naturalmente unidos pelo paradigma
proposto.

Palavras-chave: abordagem
– aplicações – psicoterapia - tera-
pia centrada no cliente - pessoa

Abstract: The person-cente-
red approach is not a psychology, a
psychotherapy,  a  ph i losophy,  a
school, a movement nor many other
things frequently imagined. It  is
merely what its name suggests, an
approach It is a psychological pos-
ture, a way of being, from which one
may confront various aspects of hu-
man behavior.

The best known activity it
has been applied to is client-cente-
red therapy, which is a psychothe-
rapy, has a theory, a method and has
accumulated a substantial body of
research generally supporting its
theoretical assertions.

This article considers the
some sixty years of applications of
the person-centered approach whi-
ch include - as well as psychothera-
py - education, encounter groups,
and large groups intended to impro-
ve transnational understanding, to
explore intergroup conflicts, to le-
arn the nature of culture and its pro-
cess of formation.

Observations over the last
thirty years have revealed shortco-
mings in the psychology of client-
centered therapy as a suitable the-
ory for applications of the person-
centered approach - including cli-
ent-centered therapy itself. A direc-
tion is indicated for the formulation
of an appropriate psychology for all
the applications of the person-cen-
tered approach.

Reflection on this discussi-
on might also inform the practice of
psychotherapy as well as suggesting
“interdisciplinary” projects that
would be naturally unified by the pa-
radigm proposed.

Keywords: approach – ap-
plications – psychotherapy – client
centered therapy - person

Exemplo de um Projecto
de Saúde Mental Pública Carac-
terístico da Abordagem Centra-
da na Pessoa

No final dos anos sessen-
ta nos Estados Unidos muitas
pessoas passaram por dramáti-
cas transições na vida. E não
apenas os jovens. Devido a de-
cisões políticas, milhares de ci-
entistas e engenheiros de meia
idade ficaram desempregados e
muitos deles foram forçados a
mudar radicalmente os seus es-
tilos de vida. Em todo o país,
cerca de 100.000 cientistas fica-
ram desempregados. Este exem-
plo diz respeito a 250 elemen-
tos deste grupo que viviam em
San Diego, Califórnia.

A crise começou com o
cancelamento, por parte do go-
verno, de contratos  para a cons-
trução de uma aeronave super-
sónica. Num certo sentido, esta
foi uma vitória para o meio am-
biente, pois previa-se que aque-
le tipo de aeronave viesse a cau-
sar certos danos ecológicos. Por

* Revisão de uma palestra proferida
durante a Terceira Conferência Interna-
cional da Terapia Centrada no Cliente e
Psicoterapia Experiencial em Gmunden
Salzkammergut, Austria, em 8 de setem-
bro de 1994 e de uma conferência apre-
sentada na Universidade de Atenas em
9 de setembro de 1994. Foi publicada
na revista, Person Centered Journal, da
Universidade de Georgia, Estados Uni-
dos, Novembro de 1995. O autor agra-
dece a valorosa ajuda na preparação e
tradução desta versão de Lucila Macha-
do Assumpção, e Dra. Marisa Japur,
Dra. Sonia Loureiro e Dra. Vera Cury.

A Pessoa como Centro - Revista de Estudos Rogerianos, 1, 1998



14  A Pessoa como Centro

outro lado, foi um prejuízo de-
vastador para aqueles que per-
deram os seus empregos.

Quem eram essas pesso-
as? Uma população constituí-
da por técnicos, engenheiros e
cientistas, formada na sua mai-
oria por homens. Um tipo de
história comum era a seguin-
te: um jovem alistava-se nas
forças armadas durante a se-
gunda guerra mundial. Servia
com honra o seu país. No final
da guerra, usufruía dos bene-
fícios dados aos veteranos e
ingressava na universidade.
Após quatro anos, recebia um
diploma de engenheiro. Alguns
conseguiam, após mais dois
anos, um diploma de mestre,
enquanto outros, uma minoria,
conseguia um doutoramento
em física, biologia ou noutra
especialidade de engenharia.

Ao graduar-se na uni-
versidade, os seus serviços
eram muito procurados. Na-
quela época, o país estava em
plena reconstrução e expandia-
se. Ofertas de emprego eram
abundantes, especialmente na
promissora “indústria aeroes-
pacial”. E, após conseguir um
bom emprego, começava a pro-
gredir na organização. Com-
prava uma casa nos subúrbios,
um barco, ou uma roulotte para
acampar e, também, um carro
novo todos os anos. Fazia in-
vestimentos, um seguro de
vida, mandava tratar da estéti-
ca dentária dos filhos, fazia
poupanças para a sua educação
universitária e, em geral, tor-
nava-se um membro satisfeito
e de certa importância na sua
comunidade. Cerca de vinte e
cinco anos mais tarde, quando
estava com aproximadamente
48 anos, perdia o emprego.

Quando cheguei a San
Diego (eu mesmo um ex-mate-

mático e engenheiro), havia um
grupo de mais ou menos vinte
engenheiros e cientistas organi-
zando um “banco de empregos”,
para se ajudarem mutuamente a
encontrar uma colocação. Jun-
tei-me a eles. A princípio, pen-
sávamos que talvez as pessoas
pudessem encontrar emprego
em outras fábricas de aviões ou
de componentes para aviões.
Tudo o que tínhamos a fazer era
entrar em contacto com estas
empresas, descobrir as vagas
existentes e colocar o homem
certo no lugar certo.

O que descobrimos rapi-
damente é que não havia real-
mente nenhuma vaga na indús-
tria aeronáutica.

Então, começámos a pro-
curar em áreas próximas: enge-
nharia bio-médica, controle de
poluição, estudos ambientais,
marketing técnico, gestão de
pequenas empresas e assim por
diante. Infelizmente, essas em-
presas queriam apenas jovens
treinados para a tecnologia com
a qual lidavam.

A seguir, recorremos a
políticos locais, tais como o
presidente da câmara e autori-
dades regionais. Ponderámos
que cada nível da comunidade
necessitava de assistência téc-
nica  para resolver vários pro-
blemas: controle de poluição
do ar,  distribuição e  tratamen-
to de água, crime e segurança.
Por que não empregar um en-
genheiro desempregado? “
Sim, o problema realmente
existe”, respondiam-nos. “Sim,
precisamos de ajuda. Não, não
dispomos de fundos para con-
tratar o seu pessoal.”

Poderia o estado financi-
ar pesquisas científicas? Pode-
ria o município pagar por um
estudo sobre terras pantanosas e
sobre a ameaça ecológica decor-

rente da construção de condomí-
nios na área? Poderiam esses ci-
entistas ser contratados como
professores pelo sistema escolar
da cidade? Fizemos propostas a
todos os sectores da comunida-
de — sem sucesso.

Chegou a ser  realizada
uma manifestação — uma mar-
cha silenciosa pelas ruas do cen-
tro da cidade  —  para divulgar
as nossas solicitações. Os jorna-
listas das televisões adoraram,
mas nada resultou de todo esse
esforço. Após algumas semanas,
esses mesmos  jornalistas pro-
curavam algo novo. Cientistas
desempregados, rapidamente,
tornaram-se uma história ultra-
passada. A campanha  por tele-
fone continuou. Engenheiros e
cientistas, também desemprega-
dos, trabalhavam voluntaria-
mente num pequeno escritório
que o estado nos emprestara.
Tentavam encontrar empregos
para os seus colegas que vinham
até ao escritório inscrever-se
para o subsídio mínimo de de-
semprego. Voluntários telefona-
vam regularmente para empre-
sários locais, fábricas  e outras
fontes de emprego  pedindo in-
formações sobre as vagas exis-
tentes e recomendando que o
mercado considerasse o nosso
grupo.

Os voluntários também
ouviam as histórias dos recém
desempregados, que chegavam
ao escritório procurando ajuda.
Contavam as suas próprias his-
tórias. E um padrão comum re-
petia-se: inicialmente a pessoa
desempregada não parecia pre-
ocupar-se. Recebia, por algu-
mas semanas, dinheiro do se-
guro. Além disso, a maioria
recebia uma quantia significa-
tiva do fundo de desemprego
do seu emprego anterior. Des-
sa forma, tinham saldo por al-
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guns meses.
A princípio, ocuparam-se

a procurar um emprego tão bom
ou melhor do aquele que havi-
am perdido. Não consideravam
sequer a possibilidade de traba-
lhar por um salário inferior. Sem
sucesso, começaram a candida-
tar-se a empregos de nível infe-
rior. Por exemplo, gerentes de
grandes departamentos de enge-
nharia começaram a procurar
emprego como engenheiros.
Não obtendo resposta positiva e
vendo o tempo passar, começa-
ram a preocupar-se e aceitaram
empregos bem inferiores à sua
experiência e habilitações. Mui-
tos relataram que, devido ao de-
sespero, chegaram a tentar em-
prego em postos de gasolina.
Foram recusados por serem “su-

per-qualificados.” Queriam

trabalhar, mas embora toda

a humildade demonstrada,

ninguém os queria. Esta ex-

periência não era apenas hu-

milhante; ela tornava a pes-

soa deprimida e desesperada.
Enquanto tentávamos

pensar como conseguir empre-
go para as pessoas e ajudá-las
a prepararem-se da melhor ma-
neira possível para as entrevis-
tas, ouvíamos suas histórias no
escritório e percebemos um fe-
nómeno inexplicável, porém
construtivo e encorajador: os
voluntários, que vinham ao es-
critório, recebiam as chamadas
telefónicas e conversavam com
as pessoas que iam chegando,
rapidamente encontravam em-
prego — mesmo não sendo um
emprego formal, acabando por
dar uma nova e satisfatória di-
recção às suas vidas.

Se tivessem conseguido

emprego de acordo com as suas
funções anteriores, poderíamos
suspeitar que estivessem apro-
veitar informações sigilosas
sobre abertura de empregos e
aproveitassem essa oportuni-
dade, em vez de dar a informa-
ção a um dos colegas que a
aguardavam. Mas,  não era este
o caso. Não só encontravam
empregos, como também resol-
viam os seus problemas criati-
vamente: algumas vezes come-
çavam uma carreira numa di-
recção completamente nova.

O que estaria a acon-

tecer? O que significava essa

observação? Será que o mero

sentar-se no escritório e to-

mar café, tentar ajudar algum

colega (e a si mesmo) conver-

sando entre si mais honesta-

mente  do que se conversaria

com outros conhecidos ou

amigos casuais, comparti-

lhando histórias de vida, as-

pirações, poderia facilitar a

transição de vida de uma pes-

soa ?

Se era isto que estava

a acontecer, poderíamos cer-

tamente tirar vantagem des-

ta descoberta. A fim de testar

a hipótese, um pequeno pro-

jecto piloto foi proposto: con-

vidaríamos cientistas desem-

pregados para uma reunião

onde todos teriam a chance

de fazer aquilo que estava a

acontecer no nosso escritório

espontaneamente, ou seja,

aprender o que  precisavam

saber para procurar empre-

go eficientemente, reflectir

sobre as suas situações seme-

lhantes de vida, compartilhar

informalmente os seus senti-

mentos a respeito da crise, ex-

plorar  com os outros  solu-

ções práticas para os seus

problemas ou dos outros.

Embora ninguém dispusesse

uma teoria para explicar

como isto poderia ser benéfi-

co, o facto era que a despeito

de um esforço hercúleo, ne-

nhuma outra abordagem ti-

nha oferecido a menor espe-

rança de ajuda, sem falar em

sucesso significativo.
Os resultados do peque-

no grupo que reunimos para
testar esta hipótese confirma-
ram o seu valor potencial. Par-
ticipantes do grupo rapidamen-
te resolveram os seus proble-
mas. Com base no sucesso do
grupo piloto, o governo deu-
nos uma pequena verba desti-
nada a um programa mais lon-
go que também seria investiga-
do para uma melhor compreen-
são do que estava a acontecer.
Pessoas desempregadas tive-
ram a oportunidade de frequen-
tar o que chamámos de “clíni-
cas de emprego.” Havia cerca
de vinte. Eram constituídas por
cerca de dez cientistas desem-
pregados, um ou dois conse-
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lheiros ou supervisores estatais
de desempregados (que, de al-
guma forma, também recebiam
treino para usar posteriormen-
te nas suas actividades profis-
sionais), e dois facilitadores de
grupo (geralmente um homem
e uma mulher - apenas alguns
facilitadores e nenhum partici-
pante fizeram parte de mais de
um grupo). O grupo encontra-
va-se diariamente durante uma
semana, na qual estava incluí-
da também uma experiência
intensiva de dois dias; a seguir,
havia um encontro semanal
com a duração de três horas, à
noite, durante dez semanas.
Duzentas e cinquenta pessoas
participaram nas “clínicas de
emprego”.

Com a finalidade de
pesquisar, este grupo incluía
um número igual de pessoas
que não haviam participado
nas “clínicas”, nem em ne-
nhum programa governamental
de aconselhamento ou recicla-
gem. Um terceiro grupo era
constituído, a partir dos rela-
tórios oficiais sobre pessoas
que recebiam o aconselhamen-
to padronizado destinado a de-
sempregados, por profissionais
que trabalhavam para as agên-
cias governamentais.

Após seis meses, tendo
a pessoa completado as suas
actividades nas “clínicas de
emprego”, era solicitada a ava-
liar a sua mudança. Os resul-
tados eram significativos. Das
pessoas que participaram nas
clínicas, 80% tinha consegui-
do um emprego satisfatórório.
Cerca de metade estava a ten-
tar adaptar-se  a uma activida-
de que a interessava e que era
diferente dos emptregos ante-
riores. Quase um terço  estava
envolvida num tipo de trabalho
que sempre desejara desempe-

nhar. Por exemplo, um deles
tornou-se veterinário; um ou-
tro, que havia inventado um
motor de dois tempos a gasoli-
na como hobby, foi contratado
por uma grande fábrica de mo-
tores para supervisionar o de-
senho e a fabricação deste mo-
tor; um metalúrgico, cujo ho-
bby era fotografia tornou-se
fotógrafo criminal; um analis-
ta de “stress” de companhias
aéreas tornou-se um cineasta
bem sucedido, tendo inventa-
do diversas técnicas de efeitos
especiais.

As pessoas que “não fi-
zeram nada” tiveram aproxi-
madamente a mesma probabi-
lidade (57% em San Diego e
46% na nação inteira) de con-
cretizar tais opções. Estatisti-
camente, esses dados são irre-
futáveis: as “clínicas de empre-
go” definitivamente ajudaram
as pessoas a reconstruir as suas
vidas de  maneira positiva e
com criatividade. O dado sur-
preendente foi que cientistas
desempregados e engenheiros
que foram “ajudados” pelos
especialistas do governo tive-
ram apenas 30% de chance de
conseguir o que a maioria das
pessoas dos outros grupos con-
seguiram. Assim, era melhor
“não fazer nada” do que rece-
ber certos tipos de “ajuda”.

Reflexões Sobre a Rele-
vância Deste Projecto Para Uma
Compreensão da Abordagem
Centrada na Pessoa

Sem que nos déssemos

conta, ao desenvolver estes

programas para ajudar cien-

tistas desempregados, aplicá-

mos uma abordagem carac-

terística da abordagem cen-

trada na pessoa.
O que havíamos feito?
Após testar, sem sucesso,

todo o conhecimento convenci-
onal, não aplicamos mais nenhu-
ma outra teoria. Sem nos aper-
cebermos, seguimos o conselho
de J.W. Von Goethe: “Deixe os
próprios factos falarem pelas
suas teorias. Não procure nada
além dos fenómenos; eles são a
própria teoria.”(Bortoft, 1986) A
pessoa desempregada, por si só,
trouxe a “teoria” e nós seguimos
a sua direcção.

Deve ser enfatizado

que éramos extremamente

activos. Tentámos tudo o que

nós (ou qualquer outra pes-

soa) pensávamos poder resol-

ver os problemas do grupo ou

de um indivíduo no grupo.

Quase todas as abordagens

experimentadas não tiveram

sucesso na mudança de vida

de um número significativo de

pessoas que compunham o

grupo de desempregados.
Ao esgotar todos os re-

cursos, para tentar ajudar a pes-
soa em crise a formular a sua
própria resposta à situação, e
após observar as realidades sub-
tis que iam acontecendo, reco-
nhecemos finalmente, que havia
certos factores psicológicos que
influenciavam o processo de aju-
dar as pessoas a fazer uma mu-
dança bem sucedida e que estes
factores poderiam ser promovi-
dos e constituir uma ajuda efec-
tiva a muitas outras pessoas.
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Neste caso, compreendemos a
verdade contida no insight de
Martin Buber (1958): “Apenas
quando todos os meios falham é
que o encontro ocorre.” (p.12)

Tentativas de ”ajuda”

A princípio, porque so-

licitados, tentámos ensinar às

pessoas como procurar um

emprego: a forma de escre-

ver um curriculum vitae, a

maneira de se vestirem para

as entrevistas, como se apre-

sentarem. Então, quando des-

cobrimos a existência de fac-

tores psicológicos, oferece-

mos experiências de grupo

que foram estruturadas para

estimular os participantes a

conversar e reflectir sobre as

suas vidas. Mais tarde, des-

cobrimos que os elementos

essenciais já estavam presen-

tes na própria reunião do

grupo. A nossa tarefa era su-

prir o momento,  o lugar e o

tempo necessários para que

uma reflexão aprofundada

pudesse ocorrer. Não foi tão

difícil como pode parecer,

porque os próprios partici-

pantes, intuitivamente, com-

preenderam e  forneceram

tanto a rapidez como a vita-

lidade criativa necessárias ao

processo.

A dimensão pessoal

Uma psicologia promis-
sora começa a desenvolver-se
a partir de conceitos e dados
vindos da biologia evolutiva,
da psicologia cognitiva e de
pesquisas sobre o cérebro. Um
pequeno aspecto refere-se à
noção de que o cérebro com-
põe-se de vários “módulos”,
funções especializadas que se
desenvolveram para lidar com
necessidades particulares do
organismo durante o processo
de evolução da espécie. Algu-
mas das dificuldades encontra-
das por determinado indivíduo
podem ser o resultado da sua
inadequação quanto à selecção
de um desses “módulos” ou da
forma de pensar para a resolu-
ção do problema actual.

Pôde-se perceber tal fe-
nómeno na população de cien-
tistas e engenheiros desempre-
gados. Por exemplo: muitos de-
les pensavam como um jovem de
23 anos que estivesse apenas a
iniciar uma carreira: “Devo en-
contrar um emprego bem remu-
nerado. Deve possibilitar pro-
moções, de forma a que o meu
salário possa ser compatível com
os recursos necessários para su-
prir o crescimento de minha fa-
mília: comprar uma casa confor-
tável, educação, e assim por di-
ante. Posso querer fazer alguma
outra coisa, mas não devo pen-
sar em mim mesmo. A minha fa-
mília deve vir em primeiro lu-
gar.”

No entanto, um homem
de 48 anos  com filhos já cria-
dos e com casa própria já mon-
tada e que, pela primeira vez
na vida, tinha a oportunidade
de fazer aquilo que realmente
desejava, ainda assim, continu-
ava a pensar com a cabeça de
um jovem de 23 anos, estando,
certamente, a usar o “módulo”

errado. Frequentemente, ao co-
meçar a pensar  de forma mais
realista sobre o que realmente
queria fazer o resto da vida, ele
iniciava o caminho para esta
nova vida.

A dimensão social

Pessoas desempregadas
que compartilhavam os seus
sentimentos, visões de vida, es-
peranças e medos com aqueles
que estavam enfrentando pro-
blemas semelhantes - isto é,
com aqueles que podiam com-
preender num nível mais pro-
fundo o que estavam a viven-
ciar - pareciam encontrar mais
rapidamente o caminho para
resolver as suas dificuldades.

Não era meramente

uma catarse emocional. Além

de compartilhar sentimentos,

ofereceram conselhos práti-

cos umas às outras. Não con-

selhos gratuitos, mas, sim,

sugestões sincrónicas com a

orientação desejada pela ou-

tra pessoa. Por exemplo, um

engenheiro, cujos sonhos se re-
lacionavam com arte e que já
pintava, mas nunca ousara mos-
trar publicamente o seu trabalho,
foi posto em contacto com o cu-
nhado de um outro participante
que tinha uma galeria de arte. O
encontro originou a venda de
diversos quadros do novo artis-
ta acabando por conseguir dar à
sua nova carreira uma base sóli-
da.

Há algo a ser dito tam-
bém sobre o processo através do
qual as pessoas se ajudavam
umas às outras a imaginar como
gostariam de viver dali para a
frente. Isto resultou não apenas
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em apoio e encorajamento mú-
tuos, como também, ao colocar
em foco os seus sonhos, de al-
guma maneira os tornou mais
possíveis de serem realizados.

O ambiente

O local onde o grupo se
reunia parecia ter alguma influ-
ência sobre o desencadear de
um processo criativo nos par-
ticipantes. Quando as reuniões
se realizavam num prédio acin-
zentado onde  funcionava um
departamento do governo  e
onde o espaço físico era divi-
dido com outras actividades, os
participantes ficavam muito
mais inibidos e menos propen-
sos a explorar profundamente
os seus sentimentos. Quando as
reuniões eram realizadas num
bosque de eucaliptos que cir-
cunda o lindo Campus da Uni-
versidade da Califórnia, o pro-
cesso de auto-revelação nos
participantes parecia ser faci-
litado tão somente pelo próprio
local.

Assim, a abordagem

bem sucedida não era efici-

ente, mas sim eficaz. Era,

como aprendi na quinta, igual

à própria natureza: que pre-

fere a potencialidade à pro-

dutividade e recompensa a

paciência, ao invés da inici-

ativa.

Portanto, neste caso, a

abordagem centrada na pes-

soa poderia ser descrita, em

parte, como consistindo de:

- uma crença de que al-

guma coisa pode ser feita  e

de que aqueles que têm um

problema também possuem

recursos criativos para supe-

rá-lo.

- um respeito pela dig-

nidade e autonomia da pes-

soa. Ela é quem pode decidir

sobre a sua própria vida.

- um reconhecimento

do valor da interacção soci-

al: uma pessoa sozinha não é

nada; duas constituem uma

unidade. A maioria das pes-

soas, tanto no “grupo expe-

rimental” quanto aquelas que

“não fizeram nada,” afirma-

ram ter encontrado “novas

direcções na vida” através de

relacionamentos pessoais.

- uma tolerância para

com a incerteza. Tentámos

coisas que sabíamos mas elas

não funcionaram. Fizemos

outras que não compreendí-

amos muito bem mas surtiram

efeito.
Demos o melhor de nós

à maior parte dos nossos cole-
gas, a fim de conseguir algu-
ma coisa de inestimável valor

que nenhum de nós poderia ter
feito sozinho.Caso uma hipó-
tese central tivesse que ser  es-
tabelecida a partir das observa-
ções deste projecto, seria mais
ou menos assim: se determina-
das condições ambientais e psi-
cológicas apropriadas estive-
rem presentes, as pessoas pos-
suem a capacidade para reor-
ganizar as suas percepções a
respeito de si mesmas e da re-
alidade e de fazer transições de
vida criativas e construtivas.

Com os exemplos e ob-
servações anteriores em men-
te, talvez possamos atingir uma
definição preliminar da abor-
dagem centrada na pessoa.(1)

O Que a Abordagem
Centrada na Pessoa Não É

Em primeiro lugar, não
é nem uma psicoterapia nem
uma psicologia. Não é uma
escola, como a “escola beha-
viorista.” Não é por si só um
movimento. Entretanto, isto não
significa que determinado mo-
vimento não possa associar-se
ao seu nome. Como William Ja-
mes (1907) observou sobre a fi-
losofia pragmática, “numerosas
tendências que sempre existiram
na filosofia, tornaram-se subita-
mente conscientes de si mesmas
de forma colectiva e da sua mis-
são comum; isto ocorreu em
muitos países e a partir de pon-
tos de vista tão diferentes, que
muitas declarações díspares re-
sultaram.” (p.5) Da mesma ma-
neira, pessoas que nada têm em
comum além de acreditarem na

(1) Este exemplo foi escolhido para ilustrar uma aplicação da abordagem centrada na pessoa  devido a sua clareza e por ter sido breve. E
também porque envolve grupos, que é o caso da maioria das aplicações mais recentes da abordagem centrada na pessoa. Entretanto, o
melhor exemplo de uma aplicação bem-sucedida da abordagem centrada na pessoa é, sem dúvida, a terapia centrada no cliente. O estudo
da história e do desenvolvimento desta aplicação é altamente recomendado.
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democracia, ou que se opõem à
psicanálise ou a qualquer outra
coisa, algumas vezes reúnem-se
em conferências ou workshops
em nome da abordagem centra-
da na pessoa. Entretanto, rapi-
damente entram em desentendi-
mento, à medida que se torna
óbvio o facto de estarem ligadas
por uma palavra e não por algo
real.

Embora muitos  tenham
assinalado posições “existenci-
ais” nas suas atitudes e outros se
tenham referido às perspectivas
“fenomenológicas” das suas in-
tenções, esta abordagem não é
uma filosofia. Da mesma manei-
ra, também não se constitui
numa infinidade de outras coi-
sas frequentemente associadas
de forma imaginária.

O Que a Abordagem
Centrada na Pessoa É

Como o próprio nome

indica não é nada mais, nada

menos do que uma aborda-

gem. É uma postura psicoló-

gica, se assim o preferir, a

partir da qual pensamentos

ou acções podem emergir e

experiências podem ser orga-

nizadas. É um “jeito de ser.”

(Rogers, 1980)
Em parte, esta aborda-

gem consiste:
- numa confiança numa

“tendência direccional formati-
va” que Rogers (1980, p.133)
descreveu como:

...uma tendência
evolutiva em direcção a

uma maior ordem, maior
complexidade, maior in-
terrelação. Nos seres hu-
manos, esta tendência
manifesta-se quando o
indivíduo se move de
uma simples célula para
um funcionamento orgâ-
nico complexo, de um
modo de conhecer e sen-
tir abaixo do nível cons-
ciente, para uma consci-
ência sobre o organismo
e o mundo externo, e des-
ta para uma consciência
transcendente da harmo-
nia e unidade do sistema
cósmico, incluindo a pró-
pria humanidade.

- num desejo de agir

construtivamente (de ajudar)
que é movido pela convicção de
que isto é possível e que fazê-lo
é a coisa mais importante do
mundo neste momento.

- numa intenção de ser

eficaz nos seus objectivos. No
caso da terapia centrada no cli-
ente, trata-se da intenção de
ajudar um outro ser humano a
conseguir mudanças construti-
vas de personalidade. Não con-
siste em mostrar que você ten-
ta ajudar, mas em ajudar real-
mente. Não implica tentar rea-
lizar uma “boa terapia”, mas
fazer algo que seja mais pro-
veitoso para o cliente.

- em ter compaixão (o
que não excluiria expressar
bondade) pelo indivíduo e res-
peito pela sua autonomia e dig-
nidade. Numa das suas primei-
ras tentativas para descrever a
sua abordagem quando aplica-
da à psicoterapia, Rogers pro-
pôs que o terapeuta deveria ter
“uma capacidade de simpatizar
que não fosse excessiva, uma
atitude genuinamente recepti-
va e interessada, ou uma pro-

funda compreensão que tornas-
se impossível emitir julgamen-
tos morais, chocar-se ou hor-
rorizar-se”. Este terapeuta de-
veria ter “um respeito profun-
damente enraizado pela inte-
gridade da [pessoa]... um de-
sejo de aceitá-la da forma
como ela é, no seu próprio ní-
vel de ajustamento emocional,
e dar-lhe alguma liberdade
para elaborar as suas próprias
soluções para os seus proble-
mas”. Rogers também acredi-
tava que o terapeuta deveria ter
uma “compreensão verdadeira
de si mesmo, dos seus padrões
emocionais e das suas própri-
as limitações e deficiências.”
(Kirschenbaum, 1979, p.96)

- uma flexibilidade de

pensamento e de acção. Este
“jeito de ser” não se concreti-
za através de conceitos ou
comportamentos treináveis,
nem mesmo a partir de apren-
dizagens anteriores.

- uma abertura a novas

descobertas. Talvez uma “pos-
tura de aprendizagem”. O in-
teresse não é apenas “na ver-
dade já conhecida ou formula-
da mas, sim no processo atra-
vés do qual a verdade é parci-
almente percebida, testada e
aproximada”. (Rogers, 1974)

- uma habilidade para
se concentrar intensamente e
apreender claramente o surgi-
mento linear, parte por parte,
da realidade assim como  o
holístico, ou seja, toda de uma
só vez.

- uma tolerância  para

com a incerteza ou a ambigui-

dade. Através desta aborda-
gem, pode-se viver sem se ape-
gar a uma forma ou resultado
particular. Como o Shakespe-
are de Keats (1899), um facili-
tador possui uma “capacidade
negativa ... capaz de tolerar
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incertezas, mistérios, dúvidas,
sem qualquer busca irritada
por factos ou razões”. (p.277)

- embora não sejam ex-
clusivos desta abordagem, um

senso de humor, humildade e

curiosidade, sem  dúvida tam-
bém desempenham um papel.

Numa linguagem menos
precisa, mas, talvez, mais co-
municativa, esta abordagem re-
aliza-se quando alguém dirige
a melhor parte de si mesmo
para a melhor parte do outro e,
assim, pode emergir algo de
valor inestimável que nenhum
dos dois faria sozinho.(2)

A Diferença Entre a Te-
rapia Centrada no Cliente e a
Abordagem Centrada na Pessoa

Terapia Centrada no

Cliente e Abordagem Centra-

da na Pessoa pertencem a

categorias diferentes.  A Te-

rapia Centrada no Cliente é

uma psicoterapia. A Aborda-

gem Centrada na Pessoa é

uma abordagem: à psicotera-

pia, à educação, aos grupos

de encontro e workshops de

grandes grupos, à compreen-

são transcultural, à aprendi-

zagem sobre formação de cul-

turas, ou à resolução de con-

flitos intergrupais.

A Terapia Centrada no

Cliente possui uma teoria

específica e coerente. (Ro-

gers, 1959) A Abordagem

Centrada na Pessoa não tem

nenhuma teoria.
Há um método para con-

duzir a terapia centrada no cli-
ente. Não foi tão bem especifi-
cado como a teoria e varia subs-
tancialmente de terapeuta para
terapeuta. Entretanto, a própria
técnica de Rogers foi extensiva-
mente documentada (incluindo
muitos filmes e gravações) e
pode ser descrita com precisão.
(para análises recentes, ver Bro-
dley [1994] e Ellis & Zimring
[1994])

Por outro lado, a abor-
dagem  não possui um método
específico. Os métodos são de-
senvolvidos de acordo com as
exigências de cada aplicação.
Por exemplo, o comportamen-
to do facilitador em grupos é
consideravelmente diferente, e,
muitas vezes, pode tornar-se
contraditório em relação ao
comportamento do terapeuta
numa terapia individual  que
visa facilitar a mudança na per-
sonalidade. Contudo, derivam
da mesma abordagem. Volta-
remos em breve ao tema do
método quando da aplicação da
abordagem.

No caso da terapia cen-
trada no cliente, desenvolveu-
se um corpo considerável de
pesquisas  para testar as hipó-
teses propostas a partir do es-
tudo da sua teoria e prática.
Embora de maneira geral, as

pesquisas se tenham mostrado
insuficientes para convencer a
maioria dos psicólogos sobre a
validade da teoria, o sucesso da
terapia centrada no cliente em
termos clínicos tem sido mais
convincente e tem impulsiona-
do a psicoterapia como um
todo. A abordagem centrada na
pessoa, por sua vez, não tem
sido pesquisada desta maneira.

Uma abordagem Inde-
pendentemente do Nome Que
se lhe Atribua

A abordagem  centra-

da na pessoa é a mesma abor-

dagem que foi usada para de-

senvolver a terapia centrada

no cliente e outras activida-

des. A abordagem, só recen-

temente, foi chamada de

“centrada na pessoa”. No iní-

cio, era meramente uma aborda-
gem. (Rogers, 1939)  A partir da
altura em que se formulou um
método distinto para a prática da
psicoterapia, começou a ser co-
nhecida pelos desenvolvimentos
subsequentes como: abordagem
não-directiva (Rogers, 1942) e
posteriormente, abordagem cen-
trada no cliente. (Rogers, 1946)

Até o início da década
de 70, continuou a ser chama-
da de abordagem centrada no
cliente. Depois, à medida que
as aplicações da abordagem se
começaram a desenvolver nou-
tros campos para além da tera-

(2) Algumas pessoas parecem gostar da ideia de que podemos cultivar este jeito de ser como uma forma de vida, enfrentando cada
situação quotidiana com esta mesma postura e atitude. Isto pode ser possível. Entretanto, tenho suspeitas desses desejos utópicos espe-
cialmente quando estão ligados a sistemas psicológicos tão limitados. Esta postura não precisa ser um modo de vida, precisa apenas de
ser aplicável de forma eficiente às várias situações que possam melhorar a vida de muitas outras pessoas.
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pia, tornou-se conhecida como
abordagem centrada na pes-
soa. (Rogers, 1977)

O período dos primei-

ros trinta anos da abordagem

centrada no cliente teve a ver

basicamente com o desenvol-

vimento de um sistema de

mudança na personalidade

que se concentrava no mun-

do subjectivo do indivíduo. O

período dos trinta anos se-

guintes da abordagem cen-

trada na pessoa preocupou-

se com as interacções sociais

e concentrou-se na aprendi-

zagem a partir do fazer.
O esquema abaixo pode

ajudar a visualizar o seu percur-
so histórico.

I. Atitudes do terapeuta. Ca-
racterizado pelo livro de Rogers,
Counseling and Psychotherapy,
publicado em 1942.
II. Métodos de terapia. Identi-
ficado pela obra: Client-Cente-
red Therapy (1951).
III. Processo interno ou expe-

riência. Corresponde ao best
seller, On Becoming a Person
(1961).
IV. A facilitação da aprendiza-

gem. Freedom to Learn (1969).
V. Relações Interpessoais. On
Encounter Groups (1970).
VI. Processos Sociais e trans-

formação cultural. On Perso-
nal Power (1977) e A Way of
Being (1980).

Embora a terapia cen-

trada no cliente e a aborda-

gem centrada na pessoa se-

jam diferentes, Rogers (1987,

p.13) esclareceu que a abor-

dagem propriamente dita,

não importa o nome que se

lhe dê, é a mesma. Ele insis-

tia:

Falar de uma
“abordagem centrada no
cliente” e de uma “abor-
dagem centrada na pes-
soa” como se fossem
entidades opostas entre
si é, em minha opinião,
um caminho fácil para

uma disputa
inútil e para o
caos... Espero
que me per-
mitam  ser
uma única
pessoa, quer
seja chamado
para ajudar
numa relação

considerada como cen-
trada no cliente quer
noutra centrada na pes-
soa. Trabalho da mesma
maneira em ambas.

O que queria Rogers di-
zer quando afirmou trabalhar
da mesma maneira em cada si-
tuação? Existia a mesma em-
patia nos seus gestos preocu-
pados e interessados para com
aquela pobre mulher soluçan-
te numa entrevista terapêutica,
que na explosão fria que teve

para com aquele jovem “hip-
pie” que num pequeno grupo,
de dedo em riste, acusava Ro-
gers de trair a “revolução”?
Existia essa mesma empatia no
seu bocejo reprimido enquan-
to aquele maçador professor
universitário discorria sobre
Sartre e as filosofias da liber-
dade numa reunião de grande
grupo intensivo?

Embora a sua reacção
aparente, a sua forma de ex-
pressão, os seus sentimentos e
as circunstâncias possam ter
sido diferentes em cada uma
dessas situações, acredito que
Rogers as abordava da mes-
ma maneira. Ele abordava cada
situação com o mesmo desejo
de compreender, o mesmo bom
humor, a mesma humildade, a
mesma honestidade, a mesma
aceitação desprovida de julga-
mentos sobre o indivíduo ou o
grupo, a mesma curiosidade e
abertura para aprender, a mes-
ma vontade de agir construti-
vamente. Ele improvisava a
partir de seus conhecimentos e
capacidades em cada caso es-
pecífico.

O desenvolvimento da

terapia centrada no cliente

eficaz resultou na formulação

de certos princípios. Alguns

tornaram-se parte da teoria,

outros parte do sistema de

crenças dos que a pratica-

vam, outros ainda parte do

folclore que inevitavelmente

envolve as actividades de um

grupo de pessoas voltadas

para o mesmo campo. Para

a abordagem, não há princí-

abordagem centrada no cliente abordagem centrada na pessoa

terapia centrada no cliente
I     II     III

outras aplicações
IV     V     VI

1935.........................1965.........................1995
^      ^     ^               ^      ^      ^

a abordagem
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pios  propriamente ditos.

No caso da terapia

centrada no cliente, a abor-

dagem foi caracteristicamen-

te expressa através de uma

compreensão empática inten-

sa, numa relação pessoa-a-

pessoa autêntica, na qual o

terapeuta aceitava, sem ques-

tionar ou julgar, os pensa-

mentos e sentimentos do cli-

ente.

Aplicar a Abordagem
Versus Aplicar os Princípios da
Terapia Centrada no Cliente

As principais apresenta-
ções de Rogers sobre a terapia
centrada no cliente (por exem-
plo, 1946, 1951,1961,1980) in-
cluíram sempre os desenvolvi-
mentos nas áreas da Educação
e dos Grupos. No seu livro Te-
rapia Centrada no Cliente, es-
tes temas foram colocados sob
o título de “aplicações da tera-
pia”. Entretanto, fica evidente
nas descrições da “aprendiza-
gem centrado no aluno” e da
“liderança centrada no grupo”
que estas actividades são subs-
tancialmente diferentes da te-
rapia centrada no cliente. Con-
tudo, as atitudes e orientações
(isto é, a abordagem) do edu-
cador e do líder de grupo são
as mesmas. Assim, o que pare-
ce ter sido exposto não são as
aplicações da terapia, mas sim
as aplicações da própria abor-
dagem.

Na época em que escre-
veu “Uma Teoria da Terapia,

Personalidade e Relações In-
terpessoais”, para o livro de
KOCH (1959) “Psychology: A
Study of Science”, Rogers  já
tinha começado a distinguir as
aplicações da terapia das apli-
cações da abordagem na qual
a terapia estava baseada. Nes-
te caso, ele chamou à aborda-
gem “Client-Centered Fra-
mework.”

É importante não

confundir “aplicar os prin-

cípios da terapia” com

“aplicar a abordagem na

qual eles se basearam”. Ao

aplicar os princípios da terapia
está-se a fazer o que se “sabe”
fazer. Ao fazê-lo, pode ser di-
fícil evitar objectivos terapêu-
ticos. Assim, ao tentar demons-
trar os princípios da compre-
ensão empática, da congruên-
cia e da aceitação incondicio-
nal na sala de aula, um profes-
sor corre o risco de tornar uma
boa oportunidade para a apren-
dizagem numa má sessão de
terapia. Educação, e não psico-
terapia, é o objectivo final. (Se
a educação for também tera-
pêutica, tanto melhor. Mas este
não deveria ser o motivo pri-
mordial.)

Aplicar princípios ao in-
vés de ir ao encontro do fenó-
meno nos seus próprios termos
pode não apenas ser ineficaz
para se cumprir os objectivos
desejados, como também peri-
goso. Há evidências de que dois
grandes projectos baseados em
“modelos” e princípios deriva-
dos da terapia centrada no cli-
ente podem não ter sido tão bem
sucedidos como seria de espe-
rar. Um desses projectos consis-
tiu numa tentativa de modificar
o sistema de uma escola parti-

cular. (Coulson, 1989) O outro
foi uma tentativa para solucio-
nar conflitos entre grupos.
(Wood, 1994)

Um exemplo a partir dos

grupos de encontro:

“Dar atenção” a

cada pessoa por meio de

“respostas empáticas”, tor-

nou-se para muitos o méto-

do habitual da terapia cen-

trada no cliente. Pode ser

eficaz também para alguns

participantes de grupo, as-

sim como pode não funcio-

nar  para determinadas pes-

soas. Os resultados depen-

dem do tempo, do local e das

pessoas. De um modo geral,

participantes de grupos não to-
lerarão, em princípio, tais mé-
todos. É claro que, por perío-
dos breves, no início de um
grupo (ou na estrutura planea-
da de um treino ou demonstra-
ção) isto pode ser permitido.
No entanto, mesmo nesses ca-
sos, a manutenção de respos-
tas previsíveis por parte do fa-
cilitador, especialmente aque-
las praticadas como uma téc-
nica facilitadora, serão con-
frontadas, eventualmente, pe-
los membros do grupo. “E
você?” “Você só consegue  re-
petir o que dizemos? Como se
sente? O que está a pensar?
Quem é você?”, perguntarão.
Acima de tudo, talvez um mo-
delo  das respostas-reflexo ro-
gerianas ou da técnica de  “fo-
calização” possa tornar-se ir-
ritante. O seguinte exemplo
ilustra esta situação. Certa par-
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ticipante numa experiência in-
tensiva de grupo, que era trei-
nada em “comunicação”, ofe-
receu o que considerava uma
“resposta facilitadora” a cada
pessoa que falava no grupo.
Logo após o que cada pessoa
dizia, ela repetia as palavras do
indivíduo e, gentilmente, ofe-
recia alguma interpretação
com o intuito de demonstrar
empatia, ou, quando possível,
sugeria que a pessoa “focali-
zasse os seus sentimentos”. A
despeito da sua aparente since-
ridade, as pessoas que ela ten-
tava “facilitar” rapidamente
passavam a  ignorá-la. Aque-
les que se manifestavam fazi-
am uma pausa até que ela aca-
basse a sua intervenção e, en-
tão, continuavam. Após diver-
sas dessas interrupções “refle-
xivas,” os participantes do gru-
po ficaram visivelmente abor-
recidos. Determinado indiví-
duo, muito irritado, mandou-a
calar e cuidar da própria vida,
afim de que ele pudesse com-
pletar os seus pensamentos.

Mais tarde, durante o al-
moço, ela virou-se para Carl
Rogers e disse: “Este grupo
não parece apreciar  as respos-
tas empáticas precisas  que são
oferecidas. Alguns afirmam
apreciar o meu esforço para
ouvir reflexivamente, mas
grande parte das  minhas inter-
venções caem no vazio”. Ro-
gers comeu mais um pouco de
salada e, após um momento de
reflexão, replicou diplomatica-
mente: “Creio que o grupo está
a desafiar-nos para buscarmos
dentro de nós uma empatia
mais profunda.”

Como pode alguém ex-
pressar uma empatia mais pro-
funda? De uma forma que seja
sensível à realidade actual. Isto
poderia acontecer através do

reflexo de sentimentos, como
também através  do silêncio.
Talvez, contando uma história
irrelevante (Ver Bozarth,
1984). Mas, provavelmente
não  devido à aplicação irre-
flectida dos princípios da tera-
pia centrada no cliente ou de
qualquer outra terapia.

Este facto frequente-
mente surpreende os terapeu-
tas centrados no cliente que
não conseguem acreditar que
estão apenas a desempenhar
um papel, a despeito de todas
as suas boas intenções e esfor-
ços conscientes no sentido de
evitá-lo. O próprio Rogers, que
inocentemente adoptou a pos-
tura de “tentar compreender
cada coisa que a pessoa disses-
se”, foi criticado por não ex-
pressar “o que você realmente
sente” numa entrevista de-
monstrativa realizada durante
um workshop de grande grupo.
A “cliente”, ao tecer conside-
rações sobre a sessão de “tera-
pia” pela qual acabara de pas-
sar, expressou-se da seguinte
maneira:

“Ainda tenho
aquele sentimento de al-
guma coisa estruturada -
sinto que fui usada. Acho
que você usou o seu ma-
nual, entende, e estou
certa de que se você se
tivesse realmente soltado
mais, tivesse olhado mais
para o centro das coisas,
teria ficado um pouco
mais aberto e não teria
sido tão impassível”.
(Rogers, 1986, p.25)

Assim, aplicar os prin-
cípios da terapia centrada no
cliente (neste caso, a “compre-
ensão empática”) pode não ser
eficaz num grupo. Além de se

confundirem quanto à aplica-
ção da compreensão empática,
novatos em trabalhos com gru-
pos, podem também confundir
os princípios terapêuticos  da
congruência e da aceitação in-
condicional. Ao tentar ser con-
gruentes, podem tornar-se im-
petuosos e impacientes. Ao in-
vés de aceitar, podem demons-
trar passividade e tornarem-se
inactivos.

Quando os participantes
de um grupo conseguem uma
relação pessoa-a-pessoa entre si,
naturalmente, qualquer um de-
les pode ser facilitador através
da “compreensão empática”.
Aplicar a abordagem centrada na
pessoa  pode, e frequentemente
isto ocorre, resultar num “ambi-
ente facilitador”. Isto implica ser
sensível às interacções entre os
participantes as quais podem ser
mais construtivas do que aque-
las entre o facilitador e os parti-
cipantes. (Yalom, 1985) Tem
sido mostrado que, mesmo na
terapia individual, a compreen-
são empática depende mais do
cliente do que do terapeuta.
(Moos & McIntosh, 1970) No
grupo, talvez este conhecimen-
to ainda precise ser mais desen-
volvido. Pode até mesmo fazer
sentido facilitar a  “capacidade
do próprio cliente para exercer
a compreensão empática”, já que
esta é aparentemente um melhor
indicador de sucesso do que a
capacidade empática do facilita-
dor. (Mente & Spittler, 1980)

Um dos segredos mais
bem-guardados da abordagem
centrada na pessoa (devido à
falta de compreensão) é que
ela parece funcionar melhor
onde os métodos convencio-
nais  (inclusive a aplicação dos
princípios da terapia centrada
no cliente) falharam.
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Aplicar a abordagem

centrada na pessoa

Aplicar a abordagem

centrada na pessoa  (confor-

me o exemplo dado, no iní-

cio deste artigo, dos cientis-

tas desempregados) signifi-

ca confrontar um fenómeno

(tal como a psicoterapia, a

aprendizagem em sala de

aula, os grupos de encontro,

ou os grandes grupos) com

aquele “jeito de ser” já des-

crito, o qual pode também

incluir não apenas respeito

pelos outros, mas o ser ca-

paz de lidar com a hostili-

dade e o cepticismo. Pode

significar enfrentar tanto o

desconhecido quanto os

próprios medos e dúvidas.

Pode significar lutar pelas

próprias ideias, mas desis-

tir delas por outras melho-

res. Frequentemente, isto

requer uma paciência acti-

va: permitir que várias

perspectivas se tornem apa-

rentes antes de tomar uma

decisão, enquanto, ao mes-

mo tempo, não se abster de

uma participação vital en-

quanto os dados se acumu-

lam.

O Modelo Teórico da Te-
rapia Centrada no Cliente Não
Explica Adequadamente as Apli-
cações da Abordagem Centra-
da à Pessoa

Embora a psicoterapia
centrada no cliente por si só pa-
reça ainda funcionar de manei-
ra eficaz, as aplicações da
abordagem centrada na pessoa
à educação, aos pequenos gru-
pos de encontro ou psicotera-
pia, aos workshops de grandes
grupos para melhorar a com-
preensão transcultural, para
facilitar a resolução de confli-
tos, ou para aprender sobre a
natureza da cultura e a sua for-
mação, têm revelado a neces-
sidade de se repensar o mode-
lo psicológico da terapia cen-
trada no cliente. Da forma
como está não fornece explica-
ções suficientes para estes fe-
nómenos, nem para outras pre-
ocupações actuais.

O mito da vítima da so-

ciedade.
O modelo psicológico

da terapia centrada no cliente
limita-se a girar em torno da
consciência do self. Resumin-
do, a sociedade é vista como a
causa dos problemas do indi-
víduo. Ela distorce a persona-
lidade individual. A tendência
natural na direcção da auto-ac-
tualização é, então, actualiza-
da numa relação com um tera-
peuta centrado no cliente e o
cliente poderá viver mais pró-
ximo da sua realidade “orga-
nísmica.”

Rogers (1981) insistia

em considerar “os membros

da espécie humana... como

essencialmente construtivos

na sua natureza fundamental,

mas prejudicados pelas suas

experiências.” A ideia de que

influências culturais eram

responsáveis  pelos proble-

mas de determinado  cliente

era frequentemente a própria

percepção deste cliente sobre

a realidade e, em consequên-

cia disto, uma hipótese per-

feitamente legitimada para

dar início a um processo te-

rapêutico.
Contudo, no caso das

aplicações aos grupos há séri-
os problemas em relação a esta
hipótese. Em primeiro lugar,
porque no grupo a sociedade
não é mais apenas uma abstrac-
ção. Num certo sentido, ela é
o próprio grupo, sendo criado
momento a momento pelos
participantes. Certamente, as
pessoas podem ser prejudica-
das pela sociedade de grupo,
mas só os participantes se po-
dem culpar por isto. Cada par-
ticipante não pode ser apenas
a vítima. Alguns devem ser
também aqueles que vitimam.

O modelo teórico da te-
rapia centrada no cliente pro-
põe que, numa relação com um
terapeuta, o cliente possa rever
o seu conceito de self de acor-
do com a experiência organís-
mica. Esta revisão baseia-se
em parte numa reflexão do
tipo, “Estou a viver de uma
maneira que me satisfaz pro-
fundamente, e que realmente
me expressa?” (Rogers, 1961)
Não há nada de errado nisto.
Carpe Diem

Não há nenhum proble-



Janeiro – Maio 1998  25

ma, isto é, a menos que a sua
“profunda satisfação” impeça
algum dos seus colegas de vi-
ver da mesma maneira. Martin
Buber (1960) expressou a sus-
peita de muitos ao observar que
“Tenho uma porção de exem-
plos de homens que se torna-
ram extremamente individua-
listas, muito diferentes dos ou-
tros, muito desenvolvidos nis-
to e naquilo, sem que se te-
nham tornado naquilo a que eu
gostaria de chamar homem.”

Na realidade, embora se
tenham tornado indivíduos
mais seguros, as pessoas que
concluíram a terapia centrada
no cliente não podem ser cita-
das como tendo aprendido a ter
mais respeito e aceitação para
com os outros. (Gordon & Car-
twright, 1954) No entanto, par-
ticipantes de grupos de encon-
tro da abordagem centrada na
pessoa aparentemente poderi-
am sê-lo. (Tausch, 1983)

A tarefa no grupo não

é meramente rejeitar as re-

gras da “sociedade” e viver

como se deseja. Consiste em

criar uma sociedade na qual

cada membro possa viver tan-

to quanto possível em harmo-

nia com sua experiência or-

ganísmica.

O mito de que o indiví-

duo controla o seu próprio

destino.
O modelo psicológico

da terapia centrada no cliente
pressupõe que as pessoas po-
dem ser dignas de confiança
para fazerem a coisa certa e de
que elas são sempre responsá-
veis pelas suas próprias acções.

É claro que este não é o caso.
Em workshops de grandes gru-
pos, por exemplo, é comum
que  os participantes se com-
portem de determinada forma
nas reuniões do grupo e mais
tarde, quando a sós, se arrepen-
dam das suas acções. Júris e
outros corpos sociais, algumas
vezes chegam a  decisões a par-
tir de votos individuais, mas se
o indivíduo fosse agir, não
como um “representante do
povo” mas, sim como uma pes-
soa, ele ou ela teria decidido o
contrário.

Este fenómeno também
ocorre, de forma ligeiramente
diferente e ainda mais lamen-
tável, em escala  mais global.
Problemas ecológicos urgentes
têm sido criados por muitos in-
divíduos que agem em conjun-
to inadvertidamente. Uma
grande dificuldade para que se
solucione este problema é que
ninguém parece querer desis-
tir da sua alimentação de bai-
xo custo (a qual, para ser pro-
duzida em grande escala, des-
perdiça considerável quantida-
de de solo, um património bá-
sico do planeta), dos seus au-
tomóveis (cujo exaustor polui
o ar que respiram), dos seus fri-
goríficos ou utensílios com
spray (cujos gases pressuriza-
dos destroem a camada de ozó-
nio, que protege o planeta da
radiação), dos seus computa-
dores pessoais (cuja fabricação
gera subprodutos que estão
entre os mais tóxicos). O efei-
to geral deste fenómeno é uma
maravilhosa cooperação, um
esforço bem organizado e dis-
ciplinado. O problema é que
não há um controle central.
Milhões de pessoas (a maioria
com boas intenções) conspiram
para criar situações que ne-
nhum indivíduo sozinho admi-

te desejar e cuja desistência
solitária não leva praticamen-
te a nada no que diz respeito a
mudar o sistema.

Não são apenas os nos-
sos comportamentos que estão
coordenados desta maneira obs-
cura, mas também o nosso pró-
prio funcionamento biológico
parece estar ligado de várias

maneiras. Por exemplo, Lynch

(1985), a partir das suas pes-

quisas para relacionar a fala

com o sistema cardiovascu-

lar, conclui que: “ Ser huma-

no significa viver num corpo

que é tanto biologicamente

incompleto sem outros seres

humanos, como também to-

talmente dependente de ou-

tros para o seu desenvolvi-

mento emocional  — isto é

humano —e de significados.”

(p.276)
O efeito placebo é um

outro exemplo do organismo a
reagir segundo certos padrões
previsíveis enquanto a mente
que está no comando produz
todos os tipos de explicações
pessoais e, algumas vezes, fan-
tasiosas para aquilo que está a
ocorrer. Pacientes curados por
placebo explicam: “Quando al-
guém se preocupa com você,
você melhora.” ou “ Para me-
lhorar, você deve esforçar-se.”
ou “ Você tem dentro de si o
poder de melhorar.” ou “ O tra-
tamento é uma manifestação de
que você está a tentar transfor-
mar-se.”

Qual é o efeito placebo?
Ninguém parece querer saber.
Contudo, pacientes melhoram
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com medicamentos  que foram
cientificamente considerados
como curativos. (A eficácia das
drogas, no entanto pode ser in-
fluenciada até pela cor. [Sha-
piro,1971]) Pacientes melho-
ram ao ingerirem materiais
completamente inertes. Eles
também melhoram quando re-
assegurados e levados a inge-
rir uma droga que se sabe pro-
duzir  o próprio sintoma do
qual padecem. (Wolf,1950)
Melhoram mesmo quando se
lhes conta que as pílulas que
vão tomar “não contêm ne-
nhum remédio, apenas açúcar.”
(Park & Covi, 1965) Ao con-
siderar este assunto, não devem
ser esquecidos os relatos sobre
efeitos paralelos tóxicos cau-
sados pelos placebos (Bee-
cher,1955), principalmente
pelo mais surpreendente: o pla-
cebo adicção. (Mintz,1977)
Dados sobre o efeito placebo
demonstram-me que a mente
que governa não abarca com-
pletamente a realidade na qual
funciona e que o organismo
total é capaz de uma autocura
que ultrapassa de longe a nos-
sa compreensão actual.

O mito de que os indiví-

duos são racionais e bem-inten-

cionados.
Os indivíduos podem

ser racionais, mas também
continuam a ser tribais. Forma-
mos tribos de motociclistas, fãs
de futebol, fanáticos por rock,
professores em departamentos
académicos, congregações re-
ligiosas. Cada uma tem o seu
próprio uniforme, mitos, ritos
de passagem, jargões e assim
por diante. (Morais & Marsh,
1988) Grande parte dos com-
portamentos em workshops de
grandes grupos pode ser con-
siderado tribal e deveria ser

entendido como tal para que o
comportamento do grupo pos-
sa ser significativo.

E, não importa quantas
sejam as boas intenções,  a his-
tória está cheia de exemplos de
pessoas bem intencionadas que
são muito capazes de prejudicar
os outros. (Milgram, 1974)

O mito de que há apenas

um self.
William James (1896)

reconheceu que “a mente pa-
rece englobar uma conjunção
de entidades psíquicas.” As
suas observações foram igno-
radas quase durante um sécu-
lo. Entretanto, actualmente há
muita discussão  sobre “órgãos
mentais” interactivos ou “mó-
dulos” da mente. Uma consi-
derável lista de supostos mó-
dulos já se formou. Inclui um
para reconhecimento de faces,
outro para relações espaciais,
uso de ferramentas, medo, in-
tercâmbio social, percepção e
emoção, bem como um módu-
lo para a “teoria da mente”.
(Barkow, Cosmides & Tooby,
1992)

A enorme variedade de
padrões de pensamento e de re-
acções emocionais à mesma si-
tuação social em workshops de
grandes grupos, também suge-
re uma complexidade que ex-
cede os limites do conceito de
self proposto pelo modelo da
terapia centrada no cliente.

Pesquisas sobre padrões
de pensamento confirmam que
podemos, sem dúvida, usar
“módulos da mente” para con-
frontar certos tipos de experi-
ência. No entanto, estes estu-
dos também sugerem que o
módulo errado pode ser selec-
cionado para lidar com um pro-
blema que melhor se aplicaria
a outro módulo. Além disso,

módulos podem ser “dispara-
dos” por certos comportamen-
tos de outras pessoas, ou mes-
mo pelas frases que elas usam
e por certas palavras. (ver Ci-
aldini,  1985, para muitos
exemplos.) Este ponto de vista
também explica porque uma
pessoa pode agir e sentir de
forma completamente oposta
se está numa reunião de grupo
ou se está sozinha, sentindo
sempre que é uma entidade sin-
gular.

Além disto,  há uma
“consciência dividida,” fenó-
menos da mente que, embora
não reconhecidos, têm uma
enorme influência sobre o
comportamento. Por exemplo,
Hefferline, Keenan & Harford
(1959)  mostraram que os in-
divíduos podem ser “condici-
onados” a desempenhar certas
tarefas sem nenhuma consciên-
cia do que ocorreu. Talvez,
mais surpreendente ainda seja
o “observador escondido” des-
coberto por Hilgard (1977).
Aparentemente, há uma entida-
de que pode comunicar com o
mundo exterior sem que a men-
te que comanda tenha qualquer
conhecimento da sua presença,
ou das suas interacções.

Num pequeno número
de conferências, James (1896)
descreveu vários “estados
mentais excepcionais.” De en-
tre os temas por si discutidos
estão sonhos, hipnose, automa-
tismos, personalidade múltipla,
possessão demoníaca, feitiça-
ria, insanidade e genialidade.
James (1890) também admitiu
que uma pessoa “tem tantos
selfs sociais quanto são os in-
divíduos que o reconhecem e
dele têm uma imagem nas suas
mentes.”

Fenómenos semelhantes
são facilmente verificados em
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workshops de grandes grupos
e não podem ser explicados só
pela teoria da terapia centrada
no cliente.

O mito de que factores

psicológicos históricos são as

únicas influências significati-

vas sobre a consciência.
Os vários “estados men-

tais excepcionais,” embora di-
fíceis de serem aceites por mui-
tos, não são tão surpreenden-
tes quanto outras subtis, e não
menos significativas , influên-
cias.

Por exemplo, uma sala
feia e cheia de pessoas pode
provocar “monotonia, fadiga,
dor de cabeça, sono, descon-
tentamento, irritabilidade, hos-
tilidade e ausência” nas pesso-
as. (Mintz, 1956) Uma sala
bonita não tem apenas um efei-
to oposto; Ulrich (1984) de-
monstrou que a visão de bele-
zas naturais através de uma ja-
nela de hospital  pode facilitar
a recuperação de uma cirurgia.

A geometria e as fun-
ções espaciais podem também
ter um efeito sobre a consciên-
cia e mesmo determinar o com-
portamento. (Barker, 1968)

Obviamente, a presença
de outras pessoas também
exerce um efeito sobre a cons-
ciência individual. Em entre-
vistas psicoterapêuticas condu-
zidas num grande grupo, o pró-
prio grupo pode ter tanta influ-
ência quanto o terapeuta. (Sla-
ck, 1985; Rogers,1986)

Demonstrou-se que mu-
danças de estação que alteram
a luminosidade afectam o hu-
mor de algumas  pessoas. (Ro-
senthal, et al, 1984) Cores,
música, cheiros também influ-
enciam a consciência. Mesmo
uma refeição pode afectar o
raciocínio de uma pessoa. (Ra-

zran, 1938)
Iões positivos surgidos

de alterações meteorológicas e
também presentes  no ar polu-
ído podem provocar irritabili-
dade, enxaquecas, náusea e
congestão respiratória. En-
quanto a inalação de pequenos
iões negativos, encontrados
nas proximidades de quedas
d’água, picos glaciais e praias
não poluídas, não apenas rever-
tem esses sintomas, como tam-
bém podem provocar experiên-
cias inspiracionais. (Kreuger &
Reed, 1976)

Suspeita-se que campos
magnéticos de baixa frequên-
cia, tais como aqueles que en-
volvem linhas eléctricas de alta
tensão e computadores pesso-
ais afectam a memória e o sen-
tido de tempo daqueles a eles
expostos. (Brodeur, 1989)

Não é somente o mero

conforto pessoal que está

em jogo aqui. Estes fenóme-

nos influenciam a consciên-

cia da mesma maneira sub-

til que a psicoterapia funci-

ona. Sendo assim, a sua

compreensão é altamente

relevante para a prática da

psicologia.

A compreensão des-

ses efeitos é especialmente

relevante para o estudo das

aplicações da abordagem

centrada na pessoa, já que

elas podem ter mais a ver

com a  experiência dos par-

ticipantes do que com os

métodos “facilitadores” uti-

lizados.

Rumo a Uma Psicologia
Para as Aplicações da Aborda-
gem Centrada na Pessoa.

William James (1890)
considerava a psicologia como
“ a ciência da vida mental, tan-
to dos seus fenómenos quanto
das suas condições.” No seu
texto mais clássico, ele disser-
tou, entre outras coisas, sobre
os seguintes temas: correntes
de pensamento, consciência do
self, atenção, conceitos, discri-
minação e comparação, asso-
ciação, percepção do tempo do
espaço e dos objectos, memó-
ria, sensação, imaginação, per-
cepção de realidade, raciocí-
nio, instinto, emoções, vonta-
de e estados mentais excepci-
onais. Qualquer psicologia de-
veria conter pelo menos estes
temas.

Considerando-se a

ampla gama de questões

surgidas com as aplicações

da abordagem centrada na

pessoa, seria tanto apropri-

ado às realidades actuais,

quanto consistente com a

tendência histórica do pen-

samento de Rogers no que

diz respeito à “experiência

organísmica”, fazer assen-

tar uma psicologia para es-

tas aplicações na biologia

evolutiva.
Talvez alguma coisa
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compatível com as linhas da
“psicologia evolutiva” (Cosmi-
des, Tooby & Barkow, 1992)
pudesse ser um ponto de parti-
da  promissor  para o desenvol-
vimento desta psicologia. As-
sim, poderia partir da asserção
de que há uma natureza huma-
na universal, não da forma
como se expressa nas diversas
culturas, mas sim ao nível de
mecanismos psicológicos de-
senvolvidos  que se constitu-
em em adaptações surgidas a
partir de centenas de milhões
de anos de selecção natural.
Também assumiria que o nos-
so corpo e cérebro actuais - e,
portanto, a nossa mente – se
adaptaram ao meio de vida dos
caçadores/colectores do Pleis-
toceno há cerca de dois mi-
lhões de anos atrás.

As adaptações sociais
também evoluíram a partir de
milhões de anos de vida nóma-
da, mas podem não estar mais
adequadas às condições soci-
ais que começaram há apenas
alguns milhares de anos atrás
e que estão agora a mudar a um
ritmo estonteante. Não houve
tempo suficiente para que a
evolução desenvolvesse as
suas maravilhas nas nossas
mentes neste curto período de
tempo. Os poucos milhares de
anos desde o advento da agri-
cultura e o início da cultura
“moderna” constituem  menos
que 1% do tempo evolutivo.

Embora as nossas expli-
cações no sentido oposto pos-
sam até ser criativas, continu-
amos a ser governados por cer-
tas adaptações - geralmente
inofensivas (embora, às vezes,
destrutivas) - decorrentes des-
ta história substancial. Somen-
te com muita dificuldade, con-
seguimos recusar-nos a obede-
cer a estas adaptações tribais.

Entrar  em transe, a fim de
aprender com os espíritos dos
mortos como vislumbrar direc-
ções para pessoas desespera-
das, ou ir à guerra, podem es-
tar apenas a um passo do acto
de pintar a face e do fanatismo
por uma equipa de futebol.
Danças em redor da fogueira
no meio da floresta e o teatro
das torcidas no estádio do Ma-
racanã podem ser ambas o re-
sultado da mesma adaptação.
Grupos de motociclistas e gru-
pos da alta sociedade, ao esco-
lherem os seus uniformes, po-
dem estar ambos motivados
pelo mesmo impulso. “Movi-
mentos” religiosos de massa ou
outros podem ser considerados
como tentativas para incentivar
o grupo a “centralizar,”  “in-
tensificar a vontade”, a fim de
“por em movimento”.

Uma base biológica
para a psicologia também ex-
plicaria o misterioso efeito pla-
cebo ( com o qual tanto a bio-
logia quanto a psicologia se
têm confrontado sem encontrar
explicações) assim como as
diversas influências ambien-
tais sobre a consciência huma-
na: iões negativos no ar, quan-
tidade de luz do sol, campos
magnéticos de baixa frequên-
cia, órbitas planetárias. Tanto
a geometria do espaço local,
quanto o lugar geográfico in-
fluenciam a consciência, acto
que não seria difícil de expli-
car dentro do esquema teórico
acima proposto.

Finalmente, “mecanis-
mos psicológicos”  individuais
também se adaptam conveni-
entemente nesta orientação.
“Materiais negados à consciên-
cia,” “defesas”, e assim por
diante (Rogers, 1959), podem
ser vistos como se tendo desen-
volvido para lidar com as ne-

cessidades de sobrevivência na
existência caçadora-colectora.
Por exemplo, a  “negação”
pode ter sido muito útil para
um povo fadado a cooperar
para sobreviver, que era obri-
gado a movimentar-se rapida-
mente e com pouca oportuni-
dade para lidar com diferenças
pessoais ou com o viver de uma
maneira que fosse “verdadei-
ramente satisfatória”. (Ver
Nesse & Lloyd, 1992, para dis-
cussão sobre este aspecto.)

Estas especulações su-
gerem explicações contunden-
tes  sobre as razões pelas quais,
ao mesmo tempo em que nos
estamos convencendo do con-
trário, há forças sobre as quais
não temos nenhum controle;
porque adaptações tribais ade-
quadas para milhares de anos
atrás persistem de formas mar-
ginais; porque podemos ser
pessoas diferentes, enquanto
acreditamos ser um só. Nas
condições actuais, pode não ser
construtivo.

Contudo, não devemos
ficar exageradamente impres-
sionados com estes “insights”.
Deveríamos dispender algum
tempo  para testar estas pers-
pectivas, investigando, reflec-
tindo, aprendendo. Um ponto
de vista como este pode ofere-
cer explicações importantes
para grandes blocos de fenó-
menos. Entretanto, a história
sugere que quanto mais pode-
rosa é uma teoria, tanto maior
deve ser o cuidado quanto à sua
utilização. Lembremo-nos das
epidemias, não apenas na psi-
cologia, sociologia e antropo-
logia, mas também na arte e na
literatura que se seguiram às
explicações psicológicas famo-

sas de Freud. Felizmente,

grande parte já foi elimina-
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da. No entanto, caminhar

por tentativas deve também

fazer parte da abordagem

centrada na pessoa enquan-

to se tecem teorias. (3)
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