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Resumo: Tentou-se fazer um
estudo cruzado desenvolvimento da te-
rapia não-directiva, Freud, dentro de
um pressuposto fundamentalmente au-
toritário, achou necessário respeitar
as atitudes do cliente grandemente
para haver progresso na terapia. Rank
focou a sua atenção no fenómeno da
resistência, e desenvolveu uma teoria
da vontade e da dinâmica que sobre-
pôs completamente ao conteúdo Freu-
diano como o factor de importância
na psicoterapia. Ao mesmo tempo,
Rank utilizou métodos directivos, num
esforço de imprimir a dinâmica da si-
tuação terapêutica no cliente. Taft e
Allen continuaram a tradição Ranki-
ana neste país, e publicaram relatos
claros do seu método terapêutico. Ro-
gers deu à filosofia centrada no cli-
ente de Rank uma técnica definitiva e
tornou-a mais significativa e comple-
ta, pela aceitação dos sentimentos ex-
pressos pelo cliente no momento da
terapia, e eliminando os aspectos di-
rectivos do método Rankiano. A acom-
panhar este grau de aceitação esteve
ainda uma grande concentração no
quadro de referência interno do cli-
ente. Isto levou-o a dar maior ênfase
à atitude, em oposição às técnicas
não-directivas; a uma valorização da
importância do auto-conceito como
um factor de integração, a uma maior
incidência nos métodos fenomenoló-
gicos do estudo da personalidade e à
aplicação dos princípios não-directi-
vos a outras áreas das relações huma-
nas.
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Taft – Frederick Allen – C. Rogers

Abstract: A cross-sectional
study of nondirective therapy has been
attempted. Freud, within a fundamen-
tally authoritarian framework, found
o«it necessary to respect client attitu-
des to an increasing degree in order
to make progress in therapy. Rank fo-
cused his attention on the phenome-
non of resistance, and developed a the-
ory of will and dynamics which com-
pletely displaced Freudian content as
the factor of importance in psychothe-
rapy. At the same time, Rank utilised
directive methods in an effort to im-
press the dynamics of the therapeutic
situation on the client. Taft and Allen
have carried on the Rankian tradition
in this country, and have published
clear accounts of their therapeutic
method. Rogers has given Rank’s cli-
ent-centered philosophy a definitive
technique and has made it more mea-
ningful and complete by accepting the
client’s expressed feelings at the mo-
ment in therapy and eliminating direc-
tive features of the Rankian method.
Accompanying this more complete ac-
ceptance has been a greater concen-
tration on the client’s internal frame
of reference. This has led to an incre-
ased emphasis on a nondirective atti-
tude as opposed to nondirective tech-
niques, to an appreciation of the im-
portance of the self-concept as a fac-
tor in adjustment, to a greater stress
on phenomenological methods of stu-
dying personality, and to the applica-
tion of nondirective principles to other
areas of human relationships.

Keywords: Non-directive The-
rapy - Freud – Otto Rank – Jessie Taft –
Frederick Allen – C. Rogers

Introdução: O termo “Te-
rapia Não-Directiva” é hoje nor-
malmente associado ao método
e à ideologia de Carl Rogers, aos
seus discípulos e associados.
Para alguns, a Terapia Não-Di-
rectiva é apenas uma nova de-
signação para o termo “Terapia
da Relação” de Jessie Taft e “Te-
rapia da Vontade” de Otto Rank.
Independentemente de como é
interpretado, tem hoje um im-
portante significado para quase
todos os profissionais de Psico-
logia, Ortopsiquiatria, Higiene
Mental e Aconselhamento. Há
quinze, ou mesmo cinco anos
atrás, os defensores da “relação”
“passiva”, terapia “centrada no
paciente” e “não-directiva”,
constituíam pontos de vista não
muito claros, e como tal, exer-
ceram pouca influência no tra-
balho de psiquiatras, psicólogos
e assistentes sociais. Actualmen-
te, e apesar do número de tera-
peutas e conselheiros que utili-
zam uma abordagem Não-Direc-
tiva consistente ser ainda redu-
zido, esta tende a registar um
rápido acréscimo.

Igualmente significante é
o facto de existirem poucos te-
rapeutas, qualquer que seja a sua
orientação, que não tenham já
travado conhecimento com esta
terapia, a não tenham levado em
conta ou mesmo mudado ou jus-
tificado as suas atitudes por ela
influenciados.

Cada vez que o interesse
por uma determinada ideia se
desenvolve, cresce também a cu-
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riosidade sobre a sua história e
o objectivo deste artigo é exac-
tamente o de satisfazer essa cu-
riosidade.

Para o autor, a “Terapia
Não-Directiva” pode somente
representar a filosofia e a técni-
ca da Escola de Terapia de Ro-
gers. Porém, ao procurar saber
a sua evolução, verificamos que
ele não faz qualquer tentativa no
sentido de remeter a sua ideolo-
gia às origens.

O desenvolvimento de
uma ideia é um processo com-
plicado, por vezes demasiado
complicado para que o próprio
indivíduo a compreenda ou iden-
tifique. Daí que o autor não se
sinta qualificado para levar a
cabo tal tarefa.

O método alternativo es-
colhido representa não um tipo
longitudinal de estudo mas pa-
ralelo.

Ao analisar a obra de
Freud, Rank, Taft, Allen e Ro-
gers não quis estabelecer uma
relação causal entre as suas idei-
as; antes, encontrar uma compa-
ração lógica entre eles. No en-
tanto, a principal questão tem
sido a de definir uma relação
entre esta perspectiva e o pen-
samento Não-Directivo.

Como consequência, e de
modo particular, pensamos ter
abordado aqui os aspectos Não-
Directivos da técnica de Freud,
embora se tivesse dado maior
relevância às características di-
rectivas nas obras de Rank, Taft
e Allen. De modo geral, os mé-
todos terapêuticos utilizados por
Freud foram integrados na estru-
tura das suas teorias sobre o de-
senvolvimento da personalidade
e da psicoterapia. Sendo a aten-
ção centrada no paciente, é difí-
cil avaliar o grau com que Freud
analisava as atitudes do pacien-
te no decurso da psicanálise.

No que diz respeito a
Rank, Taft e Allen verificou-se,
por um lado, pouca aceitação da
abordagem “centrada no pacien-
te” e, por outro lado, uma avali-
ação pouco consistente sobre o
trabalho do terapeuta.

Além disso, a tendência
para relacionar o nome de Ro-
gers aos anteriores, só serviu
para obscurecer o que são, tal-
vez, as características mais dis-
tintivas do trabalho de Rogers.

Assim, e na medida em
que o objectivo do nosso estudo
comparativo foi o de transmitir
uma nova ênfase às teorias en-
tão apresentadas por Freud,
Rank, Taft e Allen, permite-nos
avaliar e compreender melhor os
traços mais significativos da
Terapia Não-Directiva, tal como
hoje se apresenta, e, mais impor-
tante, a sua evolução.

Sigmund Freud

A orientação terapêutica
de Freud era de tal forma do “fí-
sico”, que parecia não pertencer
a qualquer história do pensa-
mento Não-Directivo. No entan-
to, todas as Escolas de Psicote-
rapia têm para com Freud uma
dívida de gratidão, pelo seu tra-
balho em entrevista (indepen-
dentemente da orientação do te-
rapeuta) como medida terapêu-
tica reconhecida e, obviamente,
pela sua contribuição teórica no
campo dos mecanismos incons-
cientes, infância e emoções, que
tornaram o comportamento hu-
mano mais possível de conheci-
mento.

A razão mais específica
para incluir Freud neste artigo é
a sua relação estreita com Otto
Rank. Sendo dos mais fiéis dis-
cípulos de Freud por mais de
vinte anos e o favorito deste,
pelo menos durante dez, a teo-

ria e a prática de Rank, opondo-
se às do seu mestre, foram-se
desenvolvendo à luz da psicaná-
lise ortodoxa. (28)

Porém, o principal moti-
vo para analisar a obra de Freud
reside na relação entre o seu pro-
pósito terapêutico e as técnicas
por ele utilizadas para atingir
esse fim. Como é sabido, para
Freud, o objectivo do tratamen-
to consistia em que o paciente
pudesse lembrar-se do seu pas-
sado o mais possível, de modo a
que o analista dispusesse dos
meios para traduzir o seu com-
portamento em termos de “sexu-
alidade infantil reprimida”.

É interessante notar

que Freud, para atingir esse

fim, procedia nos moldes da

actual filosofia Não-Directi-

va. O breve excerto que se

segue demonstra o modo

como Freud usa a técnica

Não-Directiva, ao mesmo

tempo que revela a sua

“orientação médica”.
No início do tratamento,

não importa qual o assunto que
se aborda, nomeadamente a sua
história pessoal, a história da
doença ou reminiscências do
passado. Contudo, deveria dei-
xar-se o paciente falar e escolher
o assunto.

“Antes de lhe poder di-
zer alguma coisa, tenho de sa-
ber muito sobre si; diga-me o
que sabe de si próprio”(12)

Freud prossegue utilizan-
do essa técnica enquanto o pa-
ciente sente alguma dificuldade
em começar: “Nesta fase, como
em qualquer outra, devemos ce-
der pouco ao seu pedido para
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que proponhamos algo para fa-
lar”. Porém, em breve, abando-
nou aquela técnica. “Tudo apon-
ta para que, no início, a ausên-
cia de pensamentos seja uma
impossibilidade”. E, se isto não
resultar,... a tensão impedi-lo-á
de reconhecer alguns pensamen-
tos que estão a ocupar a sua men-
te. Estaria a pensar no próprio
tratamento, na sala em que se
encontrava, nos objectos que o
rodeavam, ou no facto de que se
encontrava deitado num sofá;
todas as circunstâncias do mo-
mento representariam uma
transferência para o médico, o
que se tornaria, por si, resistên-
cia. Era então necessário come-
çar por demonstrar esta transfe-
rência; a partir daí conseguir-se-
ia alcançar todo o material pa-
togénico ligado ao caso.

Mas ainda não pode-

mos esquecer que Freud uti-

lizou as técnicas Não-Direc-

tivas. Ele afirmava que, en-

quanto o primeiro objectivo

do tratamento consistia em

ligar o paciente ao tratamen-

to e à pessoa do médico,”...se

pode fracassar se se adoptar

por exemplo, uma atitude

moralista e não a de compre-

ender...”(12).
Na área da interpretação,

Freud tende claramente para a
atitude Não-Directiva, em virtu-
de do insucesso com as Técni-
cas Directivas.

Este tipo de resposta en-
volve certamente a coordenação
de técnicas que consistem em
transmitir ao paciente a interpre-
tação dos sintomas logo que eles
são apercebidos, ou a atitude de

fornecer ao paciente “soluções”,
logo na primeira entrevista... Tal
postura coloca em descrédito
não só o médico como o trata-
mento, originando uma violenta
resistência, quer essas interpre-
tações sejam ou não correctas;
na verdade, quanto mais verda-
deiras, maior é a resistência que
elas levantam. Geralmente, o
efeito terapêutico é nulo na al-
tura; porém, o pavor resultante

da análise é inevitável. Mesmo

em estádios mais avançados

de análise é necessário ter

presente que não deve ser

comunicado ao paciente o

significado de um sintoma ou

a interpretação de um dese-

jo, até que ele esteja já muito

perto de apercebê-lo e de des-

cobrir a explicação por si

próprio.
Há alguns anos, eu pensa-

va que a comunicação antecipada
das interpretações conduzia o tra-
tamento a um fim precoce, não só
pelas resistências que subitamen-
te apareciam, mas também pelo
alívio resultante da compreensão
então adquirida. (12)

Freud teve uma experiên-
cia idêntica ao comunicar aos
seus pacientes conteúdos repri-
midos:

No início da técnica analí-
tica, é verdade que encarávamos
o assunto de forma intelectual e
dávamos grande importância
àquilo que o paciente já tinha es-
quecido, de modo que quase não
fazíamos distinção entre o nosso
conhecimento e o dele, nesta ma-
téria. Considerávamos uma sorte
poder obter informações de trau-
mas de infância esquecidos atra-

vés de fontes externas – pais ou
criados, por exemplo, ou do pró-
prio sedutor, como acontecia
ocasionalmente – apressando-nos
a transmitir ao paciente a infor-
mação e as provas da sua exacti-
dão, na expectativa de acabar as-
sim com a neurose e com o trata-
mento. Era uma desilusão quan-
do o resultado esperado não se
concretizava.

Foi também usando as

Técnicas Não-Directivas que

Freud desenvolveu a forma de

tratar o problema de vencer a

resistência, a qual está associ-

ada aos problemas da interpre-

tação e da comunicação dos

conteúdos reprimidos:
Como sabemos, o pri-

meiro passo para vencer a resis-
tência é o de descobrir essa mes-
ma resistência, que nunca é re-
conhecida pelo paciente, e dar-
lhe conhecimento disso. Parece
que os principiantes na prática
analítica tendem a considerar
isto como o objectivo do traba-
lho. Fui, muitas vezes, solicita-
do para me pronunciar sobre ca-
sos em que o médico, ao fazer
referência à questão da resistên-
cia, não verificou qualquer alte-
ração por parte do paciente; com
efeito, o que então sucedeu foi
que a resistência se acentuou e
o tratamento parecia não progre-
dir. O analista tivera esquecido
que o facto de nomear a resis-
tência não pressupunha a sua
imediata suspensão. Há que dar
tempo ao paciente para ele re-
conhecer essa resistência, para
a “trabalhar” e ultrapassar, con-
tinuando o trabalho, e de acordo
com os princípios analíticos, ig-

norá-la. Apenas quando ela
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atinge um pique, se pode, com

a cooperação do paciente,

descobrir as tendências ins-

tintivas reprimidas que estão

a alimentar essa resistência

e só quando o paciente as vi-

venciar, poderá convencer-se

da sua existência e poder.
Este “vivenciar” das re-

sistências poderá, na prática, sig-
nificar uma tarefa difícil para o
paciente e um teste à paciência
do analista. Todavia, essa é a
parte do trabalho que conduz às
maiores mudanças no paciente
e que distingue o tratamento de
qualquer outro tratamento por
sugestão.(13)

Antes de prosseguir-

mos, faremos ainda alusão a

uma outra questão que nos

mostra Freud mais próximo

da abordagem Não-Directiva

do que geralmente é suposto.

E isso prende-se com a natu-

reza do inconsciente.
Os métodos Não-Directi-

vos são tidos como pouco con-
sistentes e incapazes de trazer à
superfície o material profunda-
mente enraizado no inconscien-
te do paciente. Freud escreve:

O esquecimento de im-
pressões, cenas, acontecimentos,
traduz-se pela sua “dissociação”.
Quando o paciente fala sobre es-
tes “assuntos esquecidos”, acres-
centa quase sempre: “de certa for-
ma, sempre o soube, mas nunca
pensava sobre isso”. (13)

Este excerto é bem sin-
tomático da experiência dos cli-
entes na Terapia Não-Directiva.

Ainda sobre o mesmo

tema, Freud escreve adiante:
Este material “esqueci-

do” é ainda mais circunscrito,
quando nós avaliamos as memó-
rias visuais que, geralmente, es-
tão presentes.

Em muitos casos, tive a
impressão que a comum amné-
sia de infância, em teoria tão
importante para nós, é comple-
tamente suplantada pelas memó-
rias visuais. Aí pode-se encon-
trar não só o que é mais impor-
tante acerca da infância, mas na
realidade, tudo o que é de mais
importante. (13)

Otto Rank

Rank foi, por muito tem-
po, colaborador e discípulo ínti-
mo de Freud. (28) Rebelou-se
publicamente contra a clássica
teoria e prática freudiana em
1924, com a publicação de “O
Trauma do Nascimento”. Nesta
obra, o nascimento aparecia
substituindo a castração como o
trauma original, e a mama subs-
tituía o pénis como o primeiro
objecto da libido. Além disso,
Rank identificava a origem do
medo com o processo de nasci-
mento.

Jessie Taft escreve: “Ele

seguiu a ideologia freudiana

até à sua conclusão inevitável,

e depois de experimentar as úl-

timas bases biológicas, quer

em teoria, quer na prática,

abandonou finalmente o seu

conteúdo, por si, irrelevante,

para se dedicar à utilização

técnica da dinâmica do proces-

so terapêutico, tendo a vonta-

de do paciente como força-mo-

tora”.(21)
Rank é responsável pela

implementação de ideias extre-
mamente importantes para a psi-
coterapia:

1. O indivíduo, que pro-

cura ajuda, não representa

apenas o campo de batalha de

forças impessoais, tais como o

Id e o Superego; detém, por si

próprio, poderes criativos,

como a vontade. Quando é ame-

açado, quando uma vontade ex-
terna lhe é imposta, esta vontade
positiva transforma-se em contra-
vontade.

2. Devido aos perigos que
viver acarreta e ao medo de mor-
rer, todos nós experimentamos
uma ambivalência básica, que se
pode traduzir a vários níveis. As-
sim, existe um conflito entre a
vontade dirigida para a Saúde e
para a Doença, entre a determina-
ção e a aceitação do Destino, en-
tre ser diferente e ser igual, etc.

Esta ambivalência é não
só característica dos neuróticos,
mas também uma parte integral
da Vida.

3. O que distingue o neu-
rótico é a tendência para dirigir
contra si as suas inclinações cons-
trutivas e destrutivas. A vontade
torna-se rígida e é negada, numa
concentração insatisfatória das
ambivalências da Vida.

4. À luz do que foi ex-

posto, o objectivo da terapia

é, então, o da aceitação de si

próprio pelo indivíduo, como

um ser único e confiante, com

todas as suas ambivalências

e a libertação da vontade po-
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sitiva, através da eliminação

do bloqueio temporário, que

consiste na concentração das

energias criativas no ego.
5. Para atingir esse fim,

a figura central do processo te-
rapêutico deve ser o paciente e
não o terapeuta. O paciente é o
seu próprio terapeuta. Ele con-
tém em si forças criativas e des-
trutivas, podendo as primeiras
serem trazidas à superfície, se o
terapeuta desempenhar o papel,
não de autoridade, mas de al-
guém que ajuda o seu ego; não
de vontade positiva, mas de con-
tra-vontade, de forma a reforçar
a vontade positiva do paciente;
não de ego total, mas daquela
parte do ego que incomoda o pa-
ciente e contra a qual ele pode
lutar; em suma, o terapeuta “tor-
na-se, no decurso do tratamen-
to, o depósito do ego neurótico
do paciente que, em casos bem-
sucedidos, este vai deixando
para trás”. (21)

O terapeuta não pode

ser instrumento de amor, o

que tornaria o paciente mais

dependente, nem de educa-

ção, o que modificaria o in-

divíduo, fazendo surgir nele

a contra-vontade e inibindo

a sua vontade positiva.
6. Os objectivos da terapia

são atingidos pelo paciente não
através da explicação do seu pas-
sado, à qual ele resistirá, e, mes-
mo que a aceitasse, ela serviria
para minimizar a sua responsabi-

lidade pela actual situação. Eles

são atingidos através da ex-

periência do presente na si-

tuação terapêutica, na qual

aprende a afirmar-se em fun-

ção da contra-vontade do te-

rapeuta, em que utiliza os

antigos e os actuais padrões

de comportamento e onde os

conflitos da vontade, presen-

tes na sua vida, assim como

a recusa da independência e

auto-confiança são mais

sentidos e daí mais facilmen-

te trazidos à superfície.
7. O final da terapia, a

separação entre o paciente e o
terapeuta, é o símbolo do con-
junto de todas as separações na
vida, que se inicia pela separa-
ção do feto do útero. Se o paci-
ente for capaz de compreender
o conflito da  vontade que está
em causa, bem como relacioná-
lo com a independência e auto-
confiança, e se conseguir enca-
rar essa separação como algo
que deseja, então o processo
pode simbolizar o nascimento de
um novo indivíduo.

Ao estabelecer o fim da
terapia, o terapeuta pode propor-
cionar a situação em que age
como vontade positiva, suscitan-
do a contra-vontade do pacien-
te, gerando o gradual desenvol-
vimento da capacidade do paci-
ente para tomar conta de si pró-
prio e encarar a realidade e não
precisar do terapeuta.

Os pontos anteriores pa-
recem constituir a base da “Te-
rapia da Vontade” de Rank. Não
são apresentadas de um modo
sistemático, são ideias que Rank
relaciona entre si. Podemos con-
siderá-las como os fios de uma
teia, utilizadas para formar o
complicado padrão da sua obra

“A Terapia da Vontade” e o Mé-
todo Terapêutico, em si.

A passagem que se se-

gue servirá para ilustrar a

maneira como Rank contrasta

o seu método com a terapia

ideológica de Freud, como re-

laciona alguns dos pontos an-

teriores e, finalmente, para re-

alçar o cepticismo de Rank no

que diz respeito à possibilida-

de de existência de uma tera-

pia com regra técnicas:
 “Contrariamente à tera-

pia ideológica, a utilização tera-
pêutica da situação analítica em
si, conduziu-me a uma terapia
dinâmica que, em todos os ca-
sos e em todos os momentos do
mesmo caso, é diferente, já que
é derivada momentaneamente
do jogo de forças dessa situação
e aplicada de imediato. A minha
técnica consiste na ausência de
uma técnica e no uso da experi-
ência e da compreensão que,
constantemente, estão a ser con-
vertidas em capacidades, mas
nunca cristalizadas em regras
técnicas que seriam aplicáveis
ideologicamente. Há apenas
uma técnica, utilizada na terapia
ideológica em que a técnica é
idêntica à teoria e em que a prin-
cipal tarefa do analista é a inter-
pretação (ideológica). Este mé-
todo elimina também a barreira
entre paciente e terapeuta, de
forma que este último deixa de
ser o actor principal. Não se tra-
ta de considerar o paciente fra-
co e doente, enquanto o terapeu-
ta é o modelo de saúde e força.
O paciente foi e ainda é, mesmo
em análise, o seu próprio tera-
peuta, e o analista pode tornar-



Janeiro – Maio 1998  69

se um factor negativo no proces-
so de cura. Se isso acontecer, não
em consequência de uma resis-
tência acidental, mas se se tor-
nar uma constante, o terapeuta
deverá ter o bom senso de dei-
xar o paciente ir-se embora, ain-
da que ele não esteja adaptado
em termos de ideologia analíti-
ca, ao seu papel como substitu-
to da realidade.

A verdadeira psicoterapia
não se centra na adaptação a al-
gum tipo de realidade, mas no
ajustamento do paciente a si pró-
prio, isto é, na aceitação da sua
individualidade ou característica
de personalidade que negou”.(21)

Alguns aspectos da teo-
ria da psicologia ou da psicote-
rapia de Rank são especulativos
e difíceis. Porém, a área mais
obscura do seu trabalho consis-
te na prática de psicoterapia, tal
como a citação anterior (e o pon-
to 5) podem indicar. O aspecto
mais incompreensível prende-se
com o modo e a quantidade de
trabalho efectuado pelo terapeu-
ta na hora do tratamento. As nos-
sas referências sobre este assun-
to são pouco sistemáticas e ba-
seiam-se na sua obra “Terapia da
Vontade”.

Rank afirma: “Eu

(Rank) descubro as reacções

do paciente, mesmo que elas

pareçam referir-se ao analista

como projecções do seu con-

flito o«interior e devolvo-as ao

seu ego”, essa “interpretação

por parte do analista é inútil,

enquanto não conduzir à com-

preensão deste mecanismo de

recusa e à sua relação com a

submissão da vontade à emo-

ção”, e que “aqui é o local (a

hora da terapia) para lhe mos-

trar como ele tenta destruir as

ligações com esta experiência,

tal como faz com o seu passa-

do”.(21)
Para ilustrar este ponto,

a passagem seguinte revela o
claro uso da interpretação no
método de Rank, apesar da afir-
mação final que minimiza o va-
lor da técnica:

“O que o terapeuta deve
fazer é assumir o seu papel com
o máximo de compreensão e es-
clarecer o paciente quanto ao
significado universal desta expe-
riência, que engloba o Homem,
quase toda a Humanidade. No
entanto, esta explicação só se
aplica à terminologia individual
de um dado paciente e não a uma
ideologia geral, que só lhe pode
trazer conhecimento e não com-
preensão. O conhecimento, por
si só, não liberta, mas a liberta-
ção através da experiência pode
trazer o conhecimento à poste-
riori, embora este não seja essen-
cial para o resultado final.”(21)

Finalmente, deparamo-
nos com uma clara gestão da si-
tuação terapêutica:

“Tenho vários meios na
situação final para encontrar a
dinâmica interna do paciente,
que já funciona livremente, às
vezes de forma bastante inten-
sa, através da dinâmica da situ-
ação externa que melhor corres-
ponde à realidade.

De acordo com o tipo de
pessoa e situação, e adiando,
prolongando ou encurtando a
hora de tratamento, bem como
através de outras alterações à
habitual situação terapêutica,
introduzo uma dinâmica exter-
na para atenuar o conflito inter-

no que poderá irritar o paciente,
mas que este só percebe enquan-
to alívio da ambivalência e uti-
lizada em termos da sua adapta-
ção à realidade.”(21)

Resumindo, podemos

dizer que, apesar de Rank ter

abandonado definitivamente as

noções de Conteúdo e Passa-

do e optado pelas de Dinâmi-

ca e Presente, respectivamen-

te, a sua renúncia não foi tão

total no que se refere às técni-

cas Directivas, Educativas e

Interpretativas. Igualmente,

afirmava ser errado interpre-

tar os conteúdos, mas pensava

ser possível interpretar as di-

nâmicas. Utilizando os termos

da sua comparação, dizia ser

o paciente o autor da peça,

enquanto o terapeuta detinha

o papel de produtor.

Jessie Taft

Taft foi tradutora de Rank
e, posteriormente, ainda que por
um breve período, sua colabora-
dora na Pennsylvania School of
Social Work. No seu trabalho en-
contramos muitos aspectos da te-
oria de Rank descritos atrás, mas
também deu um vasto contributo
para a teoria e a prática de Rank,
que se notaria na descrição do de-
senvolvimento da abordagem
Não-Directiva.

A sua única contribuição
teórica foi, talvez, a ênfase dada
ao tempo, como o grande pro-
blema da vida e da terapia. Se-
ria lamentável não analisarmos
a perspectiva de quem escreve
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com tanta poesia. O profundo
sentimento que perpassa na obra
de Taft está especialmente pre-
sente nos seus pontos de vista
acerca deste tema. Algumas ci-
tações ajudar-nos-ão a entendê-
los, permitindo-nos ao mesmo
tempo, reter o tom do sentimen-
to que as acompanham.

“O tempo representa

acima de qualquer outra cate-

goria, a necessidade de acei-

tar a limitação assim como a

incapacidade para o fazermos,

simbolizando por isso o proble-

ma de toda a existência. A ati-

tude do indivíduo perante o

tempo (limitado ou ilimitado)

trai o seu mais profundo e fun-

damental padrão de vida, a sua

relação com o processo de

crescimento em si, com os co-

meços e os fins, com o nascer e

o morrer.”(35)
“A base para acreditar-

mos que a Vida pode ser assim
aceite (como algo mutável, fini-
to, limitado e que se pode, tal-
vez, agarrar no momento) e acre-
ditarmos mais ou menos nisso ao
longo dos anos reside na crença
de que somos uma parte e uma
parcela do processo da vida; de
que temos horror ao que é finito
e ao que não o é, ao que muda e
ao que permanece.”(35)

“O Tempo é uma cate-

goria puramente arbitrária da

invenção humana, mas, na me-

dida em que é uma projecção

do seu ser mais profundo, re-

presenta o conflito psicológico

latente. Aceitá-lo, aprender a

reconhecer a sua semelhança

com o nosso ser e a sua perfei-

ta adaptação aos nossos impul-

sos mais profundos e contradi-

tórios é já um passo para a

cura, na medida do possível,

pois ao aceitar o tempo, acei-

tamo-nos a nós próprios e à

vida, com as suas inevitáveis

imperfeições e limitações. Isto

não implica a resignação, an-

tes a vontade de viver, traba-

lhar e criar enquanto mortais,

nos limites do finito.”(35)
Finalmente, a passagem

mais pungente:
“Podemos definir relação

terapêutica, como um processo no
qual o indivíduo aprende, por fim,
a utilizar a hora da terapia, sem
medos injustificados, resistência,
ressentimento ou avidez. Quando
for capaz, quer venha ou não à
consulta, de não negar o seu va-
lor; não tentar fugir ou prolongar
essa hora; a desfrutar este frag-
mento de tempo por si; e, por es-
tranho que possa parecer, conse-
guir “viver” esta hora, então pos-
sui o segredo de todas as horas,
conquista a Vida e o Tempo no
momento e por princípio.”(35)

Taft revela um certo
apreço pela ideia da separação
entre a vontade do terapeuta e a
do cliente, reconhecendo a ne-
cessidade dos terapeutas em
aceitar os limites da ajuda que é
possível dar aos outros:

“Sei, à priori, que nin-
guém irá mudar, chamem-lhe
crescimento ou progresso, ape-

nas porque eu acho que isso se-
ria bom para os seus amigos,
para a sociedade ou mesmo para
si próprio...

Isto significa não só uma
limitação por parte dos que pro-
curam ajuda, mas também de
mim própria, uma impotência
que sou forçada a aceitar, mes-
mo que me seja penosa, como
acontece com frequência. Exis-
te uma criança a salvar, a unida-
de de uma família a preservar,
um professor importante para
esclarecer. Antes de resolver es-
tes problemas em que podem
estar envolvidos, de uma manei-
ra dolorosa, a própria reputação
e o prazer em utilizar as nossas
capacidades profissionais bem
como a empatia, por um lado,
por outro tem de aceitar-se os
próprios limites e o direito, tal-
vez a necessidade do outro, de
recusar ajuda ou procurar outro
tipo de ajuda, independentemen-
te do terapeuta, dos amigos ou
da sociedade. Os meus conheci-
mentos e a minha capacidade
não avaliam nada, a menos que
sejam aceites e usados pelo ou-
tro. Não detenho o controlo des-
sa aceitação e eventual uso, para
além da minha genuinidade em
compreender a dificuldade que
representa pedir ajuda e ser aju-
dado, o respeito pela força do
paciente, ainda que esta seja ex-
pressa negativamente, e a reali-
dade da aceitação da minha ta-
refa de ajudar. Se eu estiver cer-
ta, então não serei um obstáculo
para a pessoa que precisa de aju-
da embora tema o domínio.
Pode-se aproximar de mim sem
o medo nem a resistência que
decerto produzem os mecanis-
mos activos da cura e encontrar
dentro dos limites, que eu acei-
to, uma segurança que lhe per-
mite utilizar, e a mim exercer,
toda a sabedoria e profissiona-
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lismo. Por outro lado, a pessoa
que procura o domínio de ou-
trém de forma a projectar o seu
conflito e evitar-se, quer a si pró-
pria quer ao seu desenvolvimen-
to, pela resistência aos esforços
do outro para a ajudar, acaba por
reconhecer a inutilidade dessa
luta, já que não me pode impôr
um objectivo, que eu, há muito,
sabia fora das minhas capacida-
des. Se o indivíduo irá, em últi-
ma instância, ser capaz de ultra-
passar o seu problema, já que eu
não o posso fazer, só depende do

que realmente acontece. Exis-

tem pessoas incapazes ou não

predispostas a ir em frente, o

que um terapeuta deve estar

preparado para admitir e res-

peitar, por muito que o seu

ego profissional seja atingi-

do e o seu propósito terapêu-

tico não cumprido.”(35)
Não nos surpreendemos,

ao vê-la afirmar mais tarde:
“...A terapia, no sentido

de um comportamento social
desejável, não pode ser o ob-
jectivo deste tipo de relação
analítica. É uma questão pura-
mente individual e só pode ser
traduzida em termos do seu
significado para a pessoa, adul-
to ou criança; do seu valor, não
de felicidade, virtude ou ajus-
tamento social, mas de cresci-
mento e progresso, em termos
de uma norma puramente indi-
vidual”. (35)

Um dos maiores contri-
butos de Taft foi a gravação in-
tegral de dois casos de tratamen-
to de crianças. As gravações
aparecem em “The Dynamics of
Therapy in a Controlled Relati-
onship” e são válidas para este

artigo porque nos dão a primei-
ra indicação definida da influên-
cia de Rank numa situação tera-
pêutica. Mas antes de passarmos
à sua discussão, talvez seja útil
examinar as perspectivas gerais
de Taft acerca do papel do tera-
peuta numa “relação controla-
da”. Ela ignora o termo “terapia
passiva”, o qual tem sido fre-
quentemente identificado com o
seu método de tratamento.

Tal como a concebe, a

função terapêutica envolve

uma actividade bastante in-

tensa. Mas esta é de atenção,

de identificação e compreen-

são e adaptação ao padrão e

à necessidade do indivíduo,

combinados com uma preser-

vação da diferença e das li-

mitações pessoais.
Ao descrever o seu papel

no caso de Helen P., que apare-
ce em primeiro lugar no seu li-
vro, ela escreve:

“Os contactos...foram
estabelecidos, quanto me foi
humanamente possível, em ter-
mos da criança, tal como ela era
no momento, e do meu reconhe-
cimento da sua vontade, senti-
mentos ou expressão imediatos;
tudo era centrado nela, orienta-
do para ela.

Isto não significava que
não havia observações mas,
mesmo quando a resposta era
uma proibição, estava a pensar
nela, nunca a recusar a natureza
do seu impulso ou o direito a tê-
lo. Quando a minha curiosidade
quanto aos sintomas do seu com-
portamento, ou o meu interesse
em descobrir algum material me
ultrapassavam, como acontecia
às vezes, tinha de me conscien-

cializar da minha loucura e aban-
donar essa postura. Não havia
interpretação, apenas a verbali-
zação da minha parte sobre o que
a criança parecia estar a sentir e
a fazer; uma resposta relativa-
mente espontânea às suas pala-
vras e acções e que deveriam
elucidar ou tornar mais consci-
ente o Eu do momento, qualquer
que este fosse”. (35)

O comentário do caso
apresentado por Taft é o seguinte:

1. Este tipo de transcri-
ção de palavras não é uma re-
produção exacta. Mesmo grava-
ções como as de Taft, que, além
de gravarem o conteúdo da con-
versa, são também descritivas,
perdem muito do tom de senti-
mento que está presente no mo-
mento e que pode ser muito im-
portante para a terapia. Isto é
particularmente verdade acerca
dos contactos que Miss Taft es-
tabeleceu. O seu profundo res-
peito pela força e pela individu-
alidade do outro seriam eviden-
tes ainda que as suas afirmações
fossem, por vezes, neutras (no
sentido de não responder à emo-
ção), interrogativas ou além do
sentimento expresso.

2. As crianças não se ex-
pressam verbalmente tão bem
quanto os adultos, demonstran-
do, às vezes, de forma muito cla-
ra o que estão a sentir, mesmo
que não verbalizem a atitude.

Podemos caracterizar as-
sim os casos de Helen P. e de
John:

1. O terapeuta faz apenas
uma tentativa acidental para tra-
zer à superfície os conteúdos.

2. Há questões que apon-
tam para sentimentos passados
e avisos quanto a sentimentos
futuros.

Exemplo: Na terceira
hora passada com Helen P., esta
desenha a figura de uma mulher
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segurando um guarda-chuva:
- “Esta é você”, diz rindo.
- “Helen, a semana pas-

sada ficaste um pouco chateada
comigo, não foi?”

- “Não”
- “Nem um bocadinho?

Eu teria ficado, já que não te
deixei levar os lápis para casa.”

- “Não fiquei zangada,
gosto de vir desenhar para aqui”.
(35)

Pode dizer-se que a “acei-
tação” da criança é demonstrada
aqui como uma tentativa para lhe
mostrar que os sentimentos (bons
e maus) são aceitáveis. Contudo,
deve notar-se a ausência de acei-
tação do tipo de sentimento que a
criança é capaz de expressar no
momento.

O mesmo tipo de dinâmi-
ca aparece no segundo caso, o
de Jackie (quarta hora).

Jackie vai para junto dos
tubos de aquecimento que já an-
tes tivera achado quente, reve-
lando muito medo e cautela. Mal
consegue tocar-lhes. Finalmen-
te, e após muito esforço, acaba
por lhes tocar e acha-os frios.

- “Na quinta-feira, qui-
seste ficar em casa, não foi,
Jack?”

- “Sim.” Não houve mais
resposta. “Está calor aqui.”(35)

De forma semelhante,
antecipam-se acontecimentos
futuros, introduzidos pelo tera-
peuta, sem indicação de que fa-
zem parte da actual atitude da
criança.

Helen P. (fim da terceira
hora):

- “Gosto de cá vir”, diz.
- “Sim, eu sei, mas um

dia poderás não gostar.”(35)
Jackie (segunda hora):
Ela corre para verificar se

a vassoura está lá. Quando re-
gressa, inventa uma história.

- “Tirámos-lhe a vassou-
ra e corremos atrás dela. Ela que-
ria correr atrás de nós, mas fo-
mos nós que acabámos por cor-
rer atrás dela.”

- “É o que vais acabar por
me fazer. Acho que tenho de ter
cuidado”. (35)

Nos dois excertos anteri-
ores, pode-se constatar a neces-
sidade do terapeuta em preparar
a criança para a separação ine-
vitável. Apesar disso ser real, há
falta de aceitação das capacida-
des da criança.

1. Por vezes, o terapeuta
retira elementos do tempo ou de
outros aspectos de dinâmica da
situação terapêutica.

Jack entra cheio de frio,
mas muito alegre.

- “Apalpe a minha orelha.
Está tão fria”.

- “Como tu agora estás
comigo. Estive 15 minutos à tua
espera.”

Subitamente, respondeu:
“Estás zangada comi-

go?” (35)
2. Aqui, o principal re-

curso do terapeuta é a sua atitu-
de de compreensão e respeito
pela criança. Na ausência de téc-
nicas específicas, o terapeuta
parece responder numa base
emocional intuitiva.

Antes de prosseguirmos,

será importante constatar que,

tal como Rank, Taft encara a

terapia como “puramente in-

dividual, não-moral, não-cien-

tífica e não-intelectual”.(35)

“A terapia é não-científica...e

não está aberta à investigação

no momento.”(35)
Paralelamente, é relevan-

te notar que, para ela, a relação

terapêutica não funciona nos
mesmos moldes para todos, no-
meadamente para algumas cri-
anças:

Quanto maior for a di-

ficuldade do indivíduo em su-

portar a dor da sua humanida-

de, menos disposto estará a sa-

crificar uma reposta parcial-

mente involuntária, em favor

de uma consciência que lhe

permitirá uma escolha global;

por outras palavras, quanto

menor for a sua capacidade de

se tornar emocionalmente

consciente, menos será capaz

de enfrentar uma terapia que

depende da possibilidade de

substituir uma projecção, in-

consciente e irresponsável por

sentimento, emoção e um com-

portamento voluntariamente

reflectido.(35)
A criança muito impulsi-

va, especialmente se já tiver ida-
de suficiente para ser conside-
rada delinquente, poderá ser in-
capaz ou demasiado lenta para
atingir um determinado tipo de
sentimento e uma auto-inibição
do impulso, essencial para a for-
mação de uma nova relação com
o objecto, necessitando talvez de
uma disciplina, incompatível
com a relação terapêutica exclu-
sivamente. Com uma criança
assim, existe sempre o proble-
ma de se saber até onde ela che-
gará em termos do seu padrão de
comportamentos destrutivos,
antes de ser capaz de suportar
em si a dor, a necessidade e o
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medo que esses comportamen-
tos pretendem aliviar. (35)

Frederick H. Allen

No trabalho de Allen, na
Philadelphia Child Guidance
Clinic, continuamos a assistir à
ênfase que Rank dá à dinâmica
da situação terapêutica, à impor-
tância da relação entre cliente e
terapeuta, à capacidade daquele
para efectuar as suas próprias
mudanças, à necessidade do te-
rapeuta em saber de que forma
está a ser usado pelo cliente, à
noção de que, durante a terapia,
o paciente despeja os seus “eus
neuróticos” no terapeuta, à im-
portância da fase final da tera-
pia, e se conseguir, se esta for
bem-sucedida, tornar o cliente
num ser uno.

Ao recordarmos a contri-
buição de Rank vimos que, en-
quanto a sua renúncia do Passa-
do pelo Presente e dos conteú-
dos terapêuticos pela dinâmica
era total, o mesmo não se passa-
va relativamente ao abandono
das técnicas freudianas quanto à
orientação do terapeuta e à in-
terpretação, pelo menos no que
dizia respeito à dinâmica da von-
tade na situação terapêutica.

O mesmo se poderá dizer
de Allen, desta feita com maior
certeza, uma vez que temos da-
dos mais concretos acerca da sua
técnica terapêutica.(1)

Uma das mais comple-

tas descrições do seu método

consiste na narrativa da nona

hora com uma “criança ter-

rível”.(1) De modo a descre-

ver melhor o que se passou

na sessão, o autor tomou a

liberdade de distinguir:

1) Os comentários fei-

tos pelo terapeuta durante a

sessão (Terap.)

2) As observações e re-

acções da criança de 10 anos

de idade durante essa hora

(Cr.)

3) O comentário do Dr.

Allen (com.)
(com.) A nona hora con-

sistiu numa entrevista que se
centrou no que tinha acontecido
nas semanas anteriores. Solo-
mon parecia preocupado e lân-
guido, mas mantinha o seu rígi-
do controlo como era habitual.

(Terap.) O terapeuta co-
mentou a sua aparência preocu-
pada.

(Cr.) Foi evasivo e reti-
rou-se com alguns brinquedos
para um canto da sala.

(Terap.) Mencionou esta
necessidade.

(Cr.) Encolheu os om-
bros, dizendo “Só sei que venho
aqui”.

(com.) Sabendo quão
importante era para ele enfren-
tar e experienciar a dor desta re-
alidade imediata, como se pre-
cisasse sair desta muralha.

(Terap.) O terapeuta vol-
tou a falar sobre o que ele esta-
va a fazer e sobre o que sentia
acerca da sua vinda ali.

(Cr.) “Nada de especial –
não faz sentido”.

(Terap.) O terapeuta ace-
deu em concordar com ele, ape-
nas na condição de ele achar que
competia ao médico pô-lo bom.

(Cr.) Mais ansioso res-
pondeu: “Não sei ficar bom”.

(Terap.) Nesta altura, o
terapeuta inverteu a ênfase, di-
zendo: “O pior é ficar bem e ago-

ra estás assustado porque estás
perto de ficar bem”.

(com.) Esta nova respon-
sabilidade que Solomon assu-
miu, significou uma ruptura da
relação de dependência com a
mãe, que manteve durante a do-
ença. À medida que se aproxi-
mava da cura, verificou-se que
ia estabelecendo um relaciona-
mento mais maturo com as mãe;
significou também um relacio-
namento com o terapeuta base-
ado na ideia da recuperação e
não na de permanecer doente.

(Cr.) Quando Solomon se
retirou para brincar sozinho

(Terap.) O terapeuta re-
feriu-se à forma como ele se fi-
xava à ideia de doença. Para ele,
e desde que os outros se preocu-
passem, estar doente era estar
seguro.

(Cr.) Ele quase concor-
dou com isto,

(Terap.) e o terapeuta res-
pondeu que, para ele, esta deve-
ria ser uma experiência diferen-
te já que lhe dava a oportunida-
de de ser ele a fazer a maior par-
te da coisas, em vez de se limi-
tar a tomar comprimidos.

(Cr.) “Isso não resolveu
nada”, disse Solomon

(Terap.) O terapeuta con-
cordou e acrescentou que Solo-
mon se sentia assustado porque
“Isto está a resolver alguma coi-
sa”.

(com.) A frontalidade des-
ta conversa fez Solomon recolher-
se ainda mais na sua concha.

(Cr.) Mas a sua brinca-
deira adquiriu mais sentido e
intensidade e Solomon simulou
um ataque feroz aos soldados.

 (Terap.) O terapeuta alu-
diu ao facto dos soldados pare-
cerem estar a ser castigados e a
que, possivelmente, alguma des-
sa raiva lhe seria dirigida.

(com.) Isto originou a
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explosão e a barreira, que ele
criara para reter os seus senti-
mentos, ruiu.

(Cr.) Num choro de raiva
proferiu: “Preferia ser como era
antes, do que passar por isto”.

(com.) Muito foi sumari-
zado com esta declaração; mos-
trou quão consciente estava da
sua mudança interna e do grau
de ansiedade que lhe provocava
este movimento de afastamento
do seu estreito e indiferenciado
modo de vida. Essa ansiedade
centrava-se agora numa nova
responsabilidade por si próprio,
que provinha directamente do
crescente relacionamento com o
terapeuta.

(Cr.) Quando a criança
tinha explosões do tipo: “para
que serve isto?”,

(Terap.) o terapeuta mos-
trava-se afável.

(Cr.) De súbito, num tom
de lamento, Solomon observou:
“Você disse que não se importa-
va se eu fosse para a cama sozi-
nho ou não”.

 (com.) Isso sucedera
numa entrevista anterior, quan-
do ele estava a tentar provar que,
ao ir para a cama sozinho, esta-
va a fazer o que o terapeuta que-
ria que ele fizesse. Nessa altura
procurava evitar qualquer tipo
de responsabilidade por essa
mudança.

(Terap.) O terapeuta res-
pondeu: “Tens razão, Solomon.
Eu disse isso. Mas também dis-
se que me importava com o que
tu querias e como te sentias pre-
parado para fazer – daí, que se
vais para a cama sozinho é por-
que queres fazê-lo e estás pre-
parado para isso”.

(Cr.) Fez um sinal de con-
cordância, mas continuou lutan-
do contra a ideia da sua respon-
sabilidade nas mudanças que
foram ocorrendo. Repetia: ”Pre-

feria ser como era antes. As pes-
soas disseram-me que se viesse
aqui ficava bem.”

(com.) O facto de ele re-
conhecer alguma verdade no que
foi dito mas não no modelo que
planeara, activou uma ansieda-
de significativa originada pela
sua mudança. Decerto estava
confuso como qualquer outra
pessoa que, resistindo à mudan-
ça, tinha contribuindo para ela.

No final desta hora, re-

velou-se claramente a força

que Solomon tivera imprimi-

do a estas entrevistas.
(Cr.) Afirmou, de novo,

que não sabia como ficar melhor,
(ap.) falámos sobre a

mais importante e difícil tarefa
de todas – a de saber como ficar
melhor.

(Cr.) Languidamente,
perguntou: “O que é que eu te-
nho aqui que não tenho em
casa?”

(Terap.) O terapeuta res-
pondeu: “A tua relação comigo”.

(com.) Para um rapaz que
não possuía outros laços senão
com a mãe, isto foi recebido com
grande impacto, pelo que contes-
tou com bastante determinação:

(Cr.) Vou ser sempre do-
ente. Nada me vai fazer melhorar.”

(com.) Na verdade, ele
tentava negar a crescente rela-
ção com o terapeuta e manter o
seu relacionamento seguro e in-
diferenciado com a mãe, da qual
ambos se estavam progressiva-
mente a afastar.

(Terap.) Foi discutido o
seu sentimento de divisão acer-
ca da questão de melhorar e
mencionou-se que ele já estava
preparado para enfrentar algo
diferente, se bem que tinha ain-
da de lutar contra essa prontidão.

(com.) Durante esta hora,

Solomon sofreu muito. Retirou-se
para um canto e chorou, mal se
movendo. No entanto, foi capaz
de partilhar a cólera e o medo que
sentia. Quando no final da hora o
terapeuta lhe disse:

(Terap.) “Solomon, acho
que estás no bom caminho”.

(com.) Estas palavras ad-
quiriram um grande significado
para ele.

Fim da nona hora.
O autor avaliou assim

esta descrição:
1. Apesar de o terapeuta

aceitar Solomon como um indiví-
duo que se pode ajudar a si mes-
mo no processo de cura, não acei-
ta a sua capacidade para dar esse
passo por si próprio; não aceita o
sentimento expresso de não saber
como melhorar e necessitar do te-
rapeuta para o ajudar.

2. O terapeuta desempe-
nha o papel de intérprete da di-
nâmica do conflito da vontade
da relação entre a criança e o
terapeuta e da situação terapêu-
tica em geral.

3. Solomon resiste a to-
das as tentativas de interpreta-
ção e, ao ser forçado a manifes-
tar a sua vontade contra a do te-
rapeuta, não lhe é dada a opor-
tunidade de afirmar a sua von-
tade positiva, que contribui para
o crescimento.

4. Qualquer progresso de
Solomon está dependente da in-
terpretação do terapeuta; não é
aparente pelas afirmações e ati-
tudes da criança. Nesta perspec-
tiva, podemos comparar as últi-
mas declarações do rapaz e do
terapeuta.

A não aceitação por

parte do terapeuta é demons-

trada pela forma como este

conduz a fase final do trata-
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mento. Aparentemente, Allen

não acredita na capacidade de
Solomon em tomar uma inicia-
tiva clara no sentido de romper
com as suas ligações. Ao mes-
mo tempo o relato que se segue,
revela que pouco progresso foi
feito entre a nona e a décima
quarta hora, no que respeita a
saber se é o terapeuta ou a cri-
ança que efectuam a cura.

Na décima quarta hora,
Solomon continuou a acentuar o
facto de que foi ali para se curar e
que “não há nada para fazer aqui.”

Durante esta hora, tomou
pouca iniciativa e o terapeuta
declarou que ele parecia farto de
vir à clínica. (1)

O mesmo modelo de in-
terpretação repetiu-se na hora
seguinte:

Na décima quinta hora,
Solomon mostrou-se disposto a
falar sobre uma forma de acabar
com as sessões, mas abordou
mal o assunto. Quis pintar e dis-
se: “Não há lápis”, “Não há pa-
pel”. A isto o terapeuta respon-
deu: “Até parece que achas que
aqui não encontras nada do teu
agrado e que por isso estás pron-
to para acabar”. (1)

Rapidamente observa-

mos que esta tomada de ini-

ciativa por parte do terapeu-

ta traz alguns problemas. É-

nos dito que, no fim da décima
quinta hora, Solomon decidiu
estabelecer uma data para termi-
nar as sessões. Contudo, na dé-
cima sexta hora, o terapeuta
achou que lhe devia lembrar: “A
decisão da semana passada acer-
ca de resolver uma coisa muito
importante hoje.”

Solomon hesitou e per-
guntou: “O quê?”

O terapeuta simulou duas

tentativas para adivinhar do que
se tratava. Disse a Solomon que
pensava que ele não sabia escla-
recer bem as coisas e agir de
acordo com o seu desejo de aca-
bar. Solomon não respondeu
mais nada, mas jogou ainda dois
jogos de xadrez.

A questão de terminar

foi, de novo, abordada pelo

terapeuta ao comentar a an-

siedade de Solomon relativa-

mente a este assunto. Solo-

mon respondeu: “Ter medo

de quê?” O terapeuta expli-

cou: “Porque não sabes se

consegues suportar o senti-

mento de estar bem que ga-

nhaste aqui.” Disse então:

“Não teria a certeza se esta-

va bem.” O terapeuta concor-

dou mas acrescentou que o

fim, por si, também implica-

va essa incerteza.
Com alguma ajuda, Solo-

mon conseguiu estabelecer mais
quatro sessões até ao fim. Mos-
trou-se intrigado e aliviado com
esta decisão e falou sobre o que
tinha perdido na escola ao vir às
sessões. Quando o terapeuta su-
geriu: “E se telefonasses à tua mãe
e lhe contasses sobre a tua deci-
são?”, o primeiro impulso foi de
fazer exactamente isso; porém,
quando ia levantar o auscultador,
parou. Incitado pelo terapeuta, li-
gou à mãe, mas antes de ela res-
ponder, perguntou-lhe timidamen-
te: “Mãe, quanto tempo mais devo
vir aqui?” O terapeuta interrom-
peu-o: “Solomon, estás a querer
que seja a tua mãe a decidir o que
tu já decidiste”.

Balbuciou então: “Mãe,
venho cá mais quatro vezes”. A
mãe concordou. Quando desli-
gou o telefone, a expressão do
mais puro alívio inundava a face
de Solomon. Em tom surpreen-
dido afirmou: “Ela disse que es-
tava bem”. (21)

Verificamos como o tera-
peuta desempenha um papel ac-
tivo, permanecendo junto de
Solomon, o suficiente para aju-
dá-lo no passo seguinte.

Na décima nona e última
hora, Solomon afirma que já não
sente medos, mas teme acabar as
sessões “falando na possibilida-
de de voltar um dia para fazer
uma visita.”(1)

Carl R. Rogers

Rogers é o primeiro, na

linha de terapeutas que esta-

mos a analisar – Freud, Rank,

Taft, Allen e Rogers – que não

experimentou uma relação

profissional com o seu ante-

cessor. Isto poderá explicar

os últimos avanços a nível da

teoria e prática Não-Directi-

va no seu trabalho:
1) Introduziu na terapia

o uso sistemático da reposta “re-
conhecimento de sentimento”.
Ao fazê-lo,

2) Efectuou um avanço
adentro da massa de mistério que
tinha envolto o trabalho psico-
terapêutico em geral, indiferen-
temente da orientação, e deu à
filosofia “cliente como figura
central” de Rank uma técnica
definida, que Rank, Taft e Allen
tinham dado como impossível.

3) Ao mesmo tempo deu
um novo, mais exacto e mais
profundo significado ao concei-
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to de “aceitação do cliente”(nota
2). A seguinte citação de Rogers
é aqui pertinente:

“Tem havido, é claro, ar-
gumentação em favor da força
do cliente e da necessidade de
utilizar a pressão para a indepen-
dência que existe no cliente. Psi-
quiatras, analistas, e sobretudo
assistentes sociais discutem este
ponto. No entanto, é claro pelo
que é dito, e mais ainda pelo
material de casos citados, que
esta confiança é muito limitada.
É uma confiança de que o clien-
te pode tomar as rédeas, se gui-
ado pelo técnico, é a confiança
de que o cliente pode assimilar
insight se lhe for inicialmente
dado pelo técnico, pode fazer
escolhas, desde que seja dada
uma orientação em alturas cru-
ciais. É, em resumo, o mesmo
tipo de atitude que tem uma mãe
perante um filho adolescente: ela
acredita na sua capacidade de
tomar decisões próprias e de
guiar a sua própria vida, desde
que adopte as orientações que
ela aprova.

Isto é muito evidente no
último livro de psicanálise de
Alexander e French. (25)

Esta citação parece apli-
cável ao trabalho de Rank, e Al-
len, e, em menor grau, a Taft,
bem como ao dos analistas mo-
dernos. A maior contribuição de
Rogers, crê-se, reside no facto
de ter tornado a aceitação de um
conceito que era ténue e incom-
pleto num conceito claro e to-
tal. É uma aceitação não ape-
nas da capacidade individual de
crescimento, mas também da sua
ambivalência perante o cresci-
mento e talvez incapacidade de
crescimento numa dada altura.
É uma aceitação dos seus senti-
mentos no momento, sem neces-
sitar de lhe mostrar a origem
destes sentimentos (Freud) e

sem a necessidade de lhe mos-
trar o uso que deles está a fazer
(Rank). É uma “aceitação não-
directiva”.

1) Como corolário, a fun-
ção do terapeuta para Rogers
torna-se contrastante com a freu-
diana, que procura primeiro des-
cobrir e depois interpretar para
o doente padrões de comporta-
mento relacionados com sexua-
lidade infantil reprimida, e com
a rankiana, que atesta na manei-
ra com que o doente se relacio-
na com a situação terapêutica e
responde, então, nessa base ape-
nas para reconhecer e aceitar as
atitudes do cliente nesse mo-
mento. Rogers escreve:

Temos vindo a reconhe-
cer que se pudermos providen-
ciar compreensão de que o cli-
ente parece a si mesmo num
momento, ele pode fazer o res-
to. O terapeuta tem que ajustar
as suas preocupações com diag-
nóstico e a sua perspicácia di-
agnóstica, deve pôr de lado a sua
tendência para fazer avaliações
profissionais, deve parar os seus
esforços para formular um diag-
nóstico correcto, deve desistir da
tentação para orientar subtil-
mente o indivíduo, e tem de con-
centrar-se num objectivo ape-
nas: o de providenciar profunda
compreensão e aceitação das ati-
tudes conscientemente tomadas
nesse momento pelo cliente à
medida que ele explora passo a
passo as áreas perigosas que tem
vindo a negar à consciência (lt)

2) O resultado dos tera-
peutas funcionarem desta manei-
ra, do seu pôr em prática deste
novo conceito de “aceitação”, tem
sido um crescente acumular de
provas de que os clientes podem
alcançar “insights” e um mais fe-
liz e mais bem integrado ajusta-
mento à vida, sem orientação. “O
indivíduo é capaz de descobrir e

perceber verdadeira e espontane-
amente as relações entre as suas
próprias atitudes e a relação de si
mesmo com a realidade.” (25)
Aqui, numa fase, está a contribui-
ção que distingue Rogers, com a
palavra “espontaneamente” signi-
ficando a diferença entre ele e os
rankianos (nota 3).

Com a crescente evi-
dência da capacidade de auto-
ajuda da pessoa e com a parti-
cipação de Rogers e dos seus
discípulos e associados em
mais e mais experiências nas
quais os clientes mostraram a
sua capacidade de auto-ajuda,
a filosofia inicial, que deu ori-
gem ao método de aceitação
não-directiva, tem-se firme-
mente aprofundado numa con-
vicção de que as pessoas em
disrupção  mental não neces-
sitam mais do que ser aceites
como são. E com esta convic-
ção crescente vieram mudan-
ças significativas na aborda-
gem da escola de Rogers, mes-
mo na sua curta história. Exis-
te agora uma tendência para o
afastamento de um relaciona-
mento atomístico da resposta
do conselheiro com os ditos do
cliente, que imediatamente a
precedem, e em vez disso, para
avaliar a autenticidade da ati-
tude do conselheiro; estrutura-
ção, a explicação intelectual ao
cliente da relação de aconse-
lhamento não-directivo, é reco-
nhecido como não desejável; a
lista de critérios para aceitação
de “casos” para psicoterapia
deu lugar à crença de que em
todas as pessoas existe um grau
de capacidade de auto-ajuda
espontânea; crê-se agora ser o
conceito de self do cliente o
facto mais central no seu ajus-
tamento e, talvez a melhor,
medida do seu progresso em
terapia.
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Tendências Actuais da

Terapia Não-Directiva

A atitude centrada no

paciente

As mudanças mais sig-

nificativas ocorridas no movi-

mento da Terapia Não-Direc-

tiva, nos passados cinco anos,

centram-se à volta da crescen-

te importância do quadro de

referência interna do cliente

relativamente ao aconselha-

mento e ao estudo da persona-

lidade. Isto reflectiu-se na apli-

cação do termo “centrada no cli-
ente” na Terapia Não-Directiva.
Esta tendência é muito criticada
por expoentes de outros métodos,
na base de que todas as psicotera-
pias depositam o seu interesse no
paciente e por isso sejam “centra-

das no paciente”. Neste ponto, a

Terapia Não-Directiva defende

que, se for introduzido outro

quadro de referência além do

respeitante ao paciente na si-

tuação terapêutica, a terapia

não é “centrada no paciente”.
Em terapia, o freudiano

introduz o seu próprio quadro de
referência, porque acredita que
possui um maior conhecimento
do inconsciente do paciente do
que este, o qual deve ser usado
para o compreender.

Por sua vez, o rankiano
crê que detém maior conheci-
mento da dinâmica da situação
terapêutica, o qual deve reger o
seu comportamento. Isto impli-
ca não aceitar determinadas ati-
tudes que o cliente possa expres-
sar e a falta de expressão de ou-

tras. O terapeuta Não-Direc-

tivo acredita que, se o ele se

preocupar com o seu quadro

de referência, ele não será

capaz de ter uma profunda

compreensão dos sentimentos

e percepções do cliente.
E porque este facto tem

sido cada vez mais compreendi-
do, tem-se registado uma quebra
na ênfase das técnicas Não-Direc-
tivas, paralelamente a um aumen-
to da importância dada à atitude
Não-Directiva. Uma vez centra-
da a nossa atenção no quadro de
referência do cliente, não pode-
mos deixar de usar as técnicas de
aconselhamento, assim como de
estudar a forma pela qual elas são

percebidas pelo cliente. A expe-

riência demonstra-nos que os

clientes se apercebem das ati-

tudes do terapeuta, nomeada-

mente do seu desejo de explo-

rar uma determinada área e,

por consequência, reagem na

defensiva. Este tipo de atitude

pode ser transmitida através de

uma resposta inadequada e de

“reflexo de sentimento”. Pela

experiência, o terapeuta aprende
que os clientes podem progredir
quando não são orientados, e,
como tal, adopta uma postura
Não-Directiva mais genuína. Nes-
se caso, poderá concentrar-se me-
lhor em compreender o significa-
do das coisas para o cliente e es-
quecer o emprego das técnicas.

Quando a atitude não é genuí-

na, não só as respostas “refle-

xo de sentimento” tendem a ser

inadequadas, como as do tera-

peuta parecerão reflectir as

Técnicas Directivas de modo

que, mesmo que o objectivo do

conselheiro seja o de ser Não-

Directivo, os registos das suas

entrevistas mostrarão que ele

faz interpretações e utiliza ou-

tras Técnicas Directivas.

O conceito do Eu

Com a atenção centra-

da no quadro de referência

interno, vem, inevitavelmen-

te, uma apreciação do signi-

ficado da parte mais central

desse quadro – o conceito do

Eu – para compreender a per-

sonalidade e as mudanças na

personalidade que ocorrem

durante a terapia.
O Eu, visto interna e ex-

ternamente, esteve, em diversos
períodos da história do Pensa-
mento, em primeiro plano nas
discussões da Psicologia e da
Filosofia. Hoje em dia, os psi-
coterapeutas Não-Directivos, tal
como muitos outros psicólogos
e sociólogos dedicados ao estu-
do da personalidade, dão gran-
de ênfase à perspectiva interna
do Eu, ao explicar o ajustamen-
to e o comportamento. Utilizan-
do métodos modernos de estu-
do da personalidade, incluindo
registos de entrevistas psicote-
rapêuticas, é possível que Teo-
rias do Eu, anteriormente trazi-
das à discussão mas esquecidas,
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possam ser testadas contra da-
dos clínicos objectivos e passa-
rem para o reino do Conheci-
mento útil ou abandonadas.

Um recente estudo inten-
sivo do conceito de Eu, pouco
conhecido fora do campo do
aconselhamento Não-Directivo,
é uma dissertação, ainda não
publicada, de Raimy (20), inti-
tulada “ o conceito do Eu como
factor no Aconselhamento e na
Organização da Personalidade”.

O aspecto experimental
do estudo foi sumarizado na li-
teratura. (32) Voltando à sua te-
oria, podemos enumerar algu-
mas hipóteses avançadas por
Raimy, que nos indicam que ele
foi além das teorias mais anti-
gas e mais ortodoxas sobre o Eu:
permanecer inalterado em con-
dições que, para o observador
externo, são condições violentas
de stress; em aconselhamento, o
conselheiro tenta criar uma at-
mosfera permissiva, na qual o
cliente pode “relaxar” e obser-
var os aspectos do conceito do
Eu que estão a causar mais difi-
culdade.

Antes de Raimy começar
a formular a sua teoria, Prescott
Lecky (16) da Columbia Univer-
sity, tinha desenvolvido e apli-
cado a teoria da auto-consistên-
cia para explicar o comporta-
mento humano. Ao avaliar o que
a teoria do conceito do Eu não
explicava, Raimy (20) escreveu:
“dá, primeiramente, uma “ana-
tomia” à personalidade e não
uma fisiologia. O conceito em si
é apenas um objecto perceptual
e não .pode explicar o
comportamento...Com o princí-
pio da auto-consistência, Lecky
parecia acrescentar uma fórmu-
la “fisiológica” ao conceito do
Eu “anatómico”. Este princípio
está implícito em toda a disser-
tação de Raimy. Usado de uma

forma mais explícita por Lecky,
compreendemos como o concei-
to do Eu mantém e altera a sua
estrutura, como governa o com-
portamento, etc. A ênfase de
Raimy é posta na pergunta: “O
quê?” na personalidade, enquan-
to Lecky acentua o “como?”.

Muito cedo Rogers

constatou a importância para

a terapia da auto-imagem do

cliente.

Por exemplo, em 1940,

escreveu: “Numa situação de

harmonia em que o indivíduo

se sente aceite e não critica-

do, ele vê-se a si próprio sem

precisar de estar na defensi-

va e, gradualmente, reconhe-

ce e admite o seu verdadeiro

Eu, com os seus padrões in-

fantis, os sentimentos de

agressividade e as ambiva-

lências, bem como os impul-

sos mais maturos e um exte-

rior racionalizado.”
Estimulado em particular

por Raimy, Lecky, Snygg (33) e
Snygg e Combs (34), e porque
conseguiu ver com mais clareza
o processo da terapia, o concei-
to do Eu assumiu uma importân-
cia central na psicologia de Ro-
gers. (26)

Investigação

A investigação desem-

penhou sempre um papel sig-

nificativo no quadro Não-Di-

rectivo. Muitos alunos de Ro-

gers, (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,
15, 17, 18, 19, 20, 22, 27) de-
ram o seu contributo, pela inves-
tigação, à compreensão do pro-
cesso terapêutico e à dinâmica
da personalidade. Neste vasto
artigo que interpreta o presente
estádio do aconselhamento psi-
coterapêutico, Snyder (32) subli-
nha os seguintes princípios que
foram submetidos à investigação
por conselheiros Não-Directi-
vos, até Julho de 1947:

1. O conteúdo gravado
nas entrevistas de aconselha-
mento pode ser analisado atra-
vés de certos métodos de cate-
gorização;

2. O aconselhamento
pode ser um processo sistemáti-
co e ordenado, em vez de casual
ou intuitivo.

3. Durante o aconselha-
mento Não-Directivo, os senti-
mentos do cliente mudam de for-
ma consistente.

4. Diversos tipos de
aconselhamento precedem e
causam, aparentemente, deter-
minadas respostas por parte dos
clientes.

5. Os investigadores po-
dem estudar a personalidade do
cliente através da análise das
declarações que este faz duran-
te a sessão.

6. A interrelação dos vá-
rios problemas do cliente é um
factor importante no resultado
do aconselhamento.

7. É viável comparar di-
ferentes técnicas de aconselha-
mento.

8. Um experimentador
pode comparar as respostas de
vários conselheiros, em função
do discurso do cliente.

9. As razões da falta de
êxito de um tratamento podem
ser estudadas experimentalmen-
te.

10. O prosseguimento é
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importante como indicação das
mudanças de personalidade vi-
síveis, provocadas pelo aconse-
lhamento.

11. O processo da terapia
de grupo pode ser sujeito à aná-
lise de investigação.

A investigação, tal

como o seu papel no passa-

do, ocupa hoje, mais do que

nunca, um lugar muito impor-

tante no campo da terapia

Não-Directiva. Um exame às

actividades da investigação ac-
tuais revela muito, se isso cons-
tituir um teste inicial à utilidade
do quadro de referência interno
como base de estudo dos dados
psicológicos. O método analíti-
co utilizado por Raimy na sua
dissertação foi um exemplo des-
te tipo de investigação e provou
ser proveitoso. A confiança no
quadro de referência interno na
terapia Não-Directiva e a acu-
mulação de material, aí basea-
do, levantou a hipótese de que
isto é, eventualmente, a base so-
bre a qual se pode adquirir o co-
nhecimento sobre as pessoas.
Rogers  (26) expõe claramente
o assunto:

Se tomarmos em conta
esta hipótese tentadora de que
um comportamento determinan-
te específico é o campo percep-
tual do indivíduo, não levaria
isto, se for encarada como uma
hipótese de trabalho, a uma
abordagem radicalmente dife-
rente em psicologia clínica e na
investigação da personalidade?

Parece significar que,

em vez de elaborar histórias

cheias de informação sobre a

pessoa como objecto, podería-

mos esforçar-nos por desenvol-

ver formas de ver a sua situa-

ção, o seu passado e a si pró-

prio, tal como estes objectos lhe

aparecem. Tentaríamos ver

com ele, em vez de o avaliar.

Poderia significar a minimiza-

ção de procedimentos psicomé-

tricos elaborados, pelos quais

nos esforçámos por medir ou

avaliar este indivíduo, a partir

do nosso quadro de referência.

Poderia significar a minimiza-

ção ou o abandono de toda a

vasta série de rótulos que cons-

truímos cuidadosamente ao

longo dos anos. Paranóide,

pré-esquizofrénico, compulsi-

vo, restrito – termos como es-

tes podem tornar-se irrelevan-

tes, porque são todos formula-

dos a pensar no quadro de re-

ferência externo. Não são as

formas como este indivíduo se

experencia a si mesmo. Se nós

estudarmos de forma consis-

tente cada indivíduo a partir do

seu quadro de referência inter-

no, de dentro do seu campo

perceptivo, parece provável

que encontraríamos generali-

zações possíveis e princípios

que poderiam tornar-se opera-

tivos, mas poderíamos ter a

certeza de que seriam de ordem

diferente das formulações fei-

tas a partir do exterior dos in-

divíduos.
Esta hipótese recebeu a

sua primeira formulação por
Snygg (33) em 1940 e está, no
momento, a ser elaborada por
Snygg e Combs (34). Está a ser
testada em estudos ou comple-
tada por estudantes da Terapia
Não-Directiva. Algumas destas
investigações, por outro lado,
utilizam um quadro de referên-
cia externo, enquanto um projec-
to coordenado pela University of
Chicago Counseling Center
combina medidas internas e ex-
ternas de um grupo de dez casos
recentes, gravados com pré e pós
dados de testes com posterior
informação. Presentemente, há
cerca de quarenta casos de indi-
víduos, nas seguintes áreas: aná-
lise do processo terapêutico in-
dividual pela classificação das
respostas dos clientes, análise
das mudanças produzidas em
terapia através de medidas ob-
jectivas do cliente, antes e de-
pois, avaliação da experiência de
aconselhamento pelo cliente,
estudos da metodologia do con-
selheiro, personalidade do con-
selheiro e o efeito do exercício
nos conselheiros, estudos que
objectivam situações de grupo e
a aplicação dos princípios Não-
Directivos a outros campos.

Aplicação a outros

campos

A utilidade de se ser

capaz de ver as coisas pelo

ponto de vista de outrém,

transcende, obviamente, o
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domínio da psicoterapia.
Couner (9) descreveu, recente-
mente, uma abordagem sistemá-
tica dos problemas de um psicó-
logo industrial, baseado na cons-
ciência das atitudes dos trabalha-
dores e da Direcção.

A extensão do princípio

centrado no cliente, aplicado

à sala de aula – centrado no

aluno – representa uma situa-

ção prática de extremo interes-

se para ao Não-Directivos.
Blocksma e Porter (3)

descreveram um programa de
estágio para conselheiros que
confiaram na iniciativa do alu-
no e na consciência gradual das
atitudes do aluno por parte dos
instrutores.

Estas são ilustrações de
como os indivíduos treinados
na Terapia Não-Directiva fo-
ram estimulados para transfe-
rir algumas das suas atitudes a
outras situações, nas quais as
interrelações humanas são um
factor. Encontra-se muita difi-
culdade para levar a cabo esta
transferência, devido aos dife-
rentes factores que operam

nestas áreas. Todavia, a con-

vicção de que o princípio do

reconhecimento e da aceita-

ção do ponto de vista do

outro é potencialmente mui-

to importante para o melho-

ramento das relações huma-

nas, dá-nos a motivação

para continuar a procurar

as respostas para as ques-

tões que envolvem a aplica-

ção.
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Notas

1. Rogers reconhece a dívida da abor-
dagem centrada a Freud relativamen-
te aos conceitos de repressão, liberta-
ção, catárse e insight (25).

2. O trabalho de Axline (2) em ludo-
terapia ajudou a definir o conceito de
aceitação. Enquanto os princípios de
Rogers derivaram principalmente da
experiência com clientes adultos, o
trabalho de Axline fornece uma com-
paração directa com os de Taft e Al-
len.

3. O escritor não mencionou o traba-
lho pioneiro de Rogers em tomar a psi-
coterapia objectiva e susceptível de in-
vestigação, mas esta contribuição de-
riva ds suas descobertas mais básicas,
que então são tão amplamente reco-
nhecidas


