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Resumo:

Pretendemos neste artigo apresentar uma reflexão sobre a

concepção do termo relação de ajuda, quer quando é utilizado

na prática da vida quotidiana quer no sentido mais específico

da prática profissional.

São salientados algumas das ideias de Carl Rogers na for-

ma como perspectiva a pessoa e o impacto destas nas especifici-

dades que introduz numa abordagem da relação de ajuda cen-

trada na pessoa.

Por último apresentamos as diferenças que consideramos

relevantes entre dois dos quadros de relação de ajuda, nomea-

damente a psicoterapia e o counselling.
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Abstract::

At the present article we aim at presenting a reflection on

the Help Relationship concept whether it is used in the daily life

practice or, more specifically, in professional performance.

Some of Carl Rogers’s views in the way he looks at the per-

son are outstanding as well as their impact on yhe specifications

which he introduces in the help relationship on person centered

approach.

Lastly we’ll present the differences that we consider rele-

vant between two sets of help relationship, namely the psycho-

therapy and the counselling.
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A expressão relação de ajuda evoca na maior parte

das pessoas um sentimento de cooperação e de soli-

dariedade humana.

Na história de cada um de nós não é, concerteza,

estranha a vivência de já ter necessitado de uma aju-

da num dado momento. E, de facto, pensamos não

ser abusivo dizer, como é gratificante e tranquiliza-

dor ter alguém que no momento certo nos dá a ajuda

de que necessitamos! Para que tal aconteça, pressu-

põe-se a existência de um movimento de ambas as

pessoas, a que pede e a que dá, no sentido de mani-

festarem um interesse recíproco alimentado pelo afec-

to que cada uma sente pela outra. através da sua sin-

gularidade

Podemos dizer, então, que prestar ajuda envolve

sempre um processo relacional. Do ponto de vista eti-

mológico, relação (do Lat. relacione) quer dizer liga-

ção, conexão, convivência. Para que haja ligação, no

contexto humano, é necessária a existência de dois

sujeitos que, reconhecendo-se como diferentes, te-

nham vontade de entrar em interacção podendo inici-

ar-se e, progressivamente, desenvolver-se um proces-

so de com-vivência. Surge, então, um nós, a partir de

Odete Nunes

Podemos dizer, então, que prestar ajuda

 envolve sempre um processo relacional.

A Pessoa como Centro - Revista de Estudos Rogerianos, 3, 1999



60 A Pessoa como Centro

um eu e de um tu, o qual é fruto do co-empenhamen-

to e da co-responsabilidade de duas pessoas que, na

sequência do processo relacional que vão estabele-

cendo, constróem algo de novo em comum, permi-

tindo a cada uma

a vivência de se

sentir acompa-

nhada e experi-

enciar o senti-

mento de solida-

riedade humana.

Martin Bu-

ber, considerado

por alguns como

o verdadeiro filósofo da relação, também enfatiza a

atitude de responsabilidade que deve estar presente

neste contexto relacional ao dizer que: “Responsabi-

lidade genuína só existe onde existe o responder ver-

dadeiro. Responder a quê? Responder ao que nos

acontece, ao que nos é dado ver, ouvir, sentir” (Bu-

ber, 1982). Segundo o nosso ponto de vista, para que

se estabeleça o responder verdadeiro consideramos

que devem estar presentes algumas condições na pes-

soa que se propõe responder. Uma será a capacidade

de se auto-percepionar permitindo-lhe entrar em con-

tacto com a sua genuinidade; a outra traduz-se no mo-

vimento de se centrar fora de si de forma a descodifi-

car a verdadeira mensagem que lhe é

transmitida.

Ainda segundo Buber, “A verdadeira

relação e a verdadeira unidade não podem

realizar-se na ausência de pólos relacio-

nais: o encontro funda-se na dualidade,

pela decisão de dois sujeitos que se vol-

tam um para o outro numa relação de re-

ciprocidade” (Buber, cit. Caldeira, 1979).

Para o autor, o ser-em-relação consubs-

tancia a sua existência através da palavra-

princípio eu-tu que propicia o encontro,

encontro este que se fundamenta no estabelecimento

do diálogo alicerçado na palavra, a qual assume um

papel de ponte comunicativa entre as duas pessoas

em interacção.

Em consonância com esta ideia, Sidekum (1979)

diz também: “É a palavra que nos introduz nas rela-

ções. Fazemos da palavra um diálogo. (….) Sem pa-

lavra, não existiria razão.

Não existiria o mundo. A

palavra é o princípio, é o

fundamento ontológico da

relação que se estabelece

no inter-humano” (Si-

dekum, 1979). Ela é, então,

o veículo que permite não

só expressar a nossa sub-

jectividade mas ter também

acesso à subjectividade do outro, o que quer dizer que

possibilita o estabelecimento da comunicação. Comu-

nicar (do Lat. communicare) significa fazer comum,

participar, informar. Comum (do Lat. Commune) quer

dizer pertencente a mais do que um. Assim, a palavra

permite fazer algo comum, originando em cada inter-

locutor o sentido de partilha e também de pertença:

“o que eu digo já não é só meu e vice-versa”, na me-

dida em que ambos constroem um comum que os

torna cúmplices.

Portanto, entrar em relação pressupõe estabelecer

uma qualidade de diálogo que implica uma atitude de

procura compreensiva e de descodificação do quadro

de referências do outro, isto é, uma escuta atenta, que

permita a cada uma das pessoas em interacção ter o

sentimento de estar realmente a ser ouvida e respeita-

Ainda segundo Buber, “A verdadeira relação e a

verdadeira unidade não podem realizar-se na au-

sência de pólos relacionais: o encontro funda-se

na dualidade, pela decisão de dois sujeitos que

se voltam um para o outro numa relação de reci-

procidade”.

Na perspectiva da Abordagem Centrada na Pessoa, prestar

ajuda ou estabelecer uma relação de ajuda não significa

dar soluções ou indicar estratégias já elaboradas por parte

do técnico. Significa, sim, criar condições relacionais que

permitam ao Outro (o que pede) descobrir o caminho que,

em sintonia com a sua subjectividade, lhe permita ser cria-

tivo e coerente nas soluções que descobre para ultrapas-

sar as dificuldades ou os problemas.
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da nos seus pontos de vista.

Comummente, no âmbito profissional, quando esta

temática é abordada e é objecto de reflexão, são su-

blinhadas as competências necessárias aos profissio-

nais que prestam aju-

da e, não tanto, a fra-

gilidade vivida pela

pessoa que pede aju-

da. Esta, estando vul-

nerável, atribui ao ou-

tro, a quem pede aju-

da, um poder que

pode ser o reconheci-

mento e a importância

atribuída ao seu saber,

à sua experiência ou, mesmo, a dependência em rela-

ção ao seu afecto. A urgência de ultrapassar a dificul-

dade e/ou o desejo de terminar o sofrimento não lhe

permitem ter a clarividência de encontrar a “chave”

que procura, vivenciando sentimentos de inseguran-

ça e de incapacidade que bloqueiam a sua auto-ima-

gem positiva, atribuindo ao outro aquilo que não con-

segue encontrar em si: a solução.

Esta vulnerabilidade pode levar o profissional da

relação de ajuda a exercer uma influência nefasta, se

a sua atitude for no sentido de se sobrepor ao outro,

de o manipular, de o direccionar ou de não

lhe reconhecer a capacidade de ter recur-

sos para resolver os seus problemas, ape-

sar das intenções subjacentes serem as de

prestar ajuda. No senso comum está mui-

to enraizada esta ideia de que pedir ajuda

pressupõe que uma pessoa, necessitando

de algo, entre em relação com outra que

supostamente estará disposta a oferecer-

lho, isto é, dar-lhe um conselho ou indi-

car-lhe qual o melhor caminho; em sínte-

se, dar-lhe uma solução.

Na perspectiva da Abordagem Centrada na Pes-

soa, prestar ajuda ou estabelecer uma relação de aju-

da não significa dar soluções ou indicar estratégias já

elaboradas por parte do técnico. Significa, sim, criar

condições relacionais que permitam ao Outro (o que

pede) descobrir o caminho que, em sintonia com a

sua subjectividade, lhe permita ser criativo e coerente

nas soluções que descobre para ultrapassar as dificul-

dades ou os proble-

mas. Este processo de

auto--descoberta dos

seus próprios recursos

leva-o a adquirir mais

confiança, a ser mais

autónomo e, conse-

quentemente, mais

responsável.

Thomas Gordon,

que recentemente es-

teve em Portugal e é autor de vários livros, três dos

quais traduzidos em português, criou um conjunto de

programas de formação para professores, pais e diri-

gentes de empresas que sistematizam uma série de

competências comunicacionais úteis e facilitadoras

para o estabelecimento de uma relação de proximida-

de inter-pessoal. Segundo ele, quando uma pessoa

(aluno, filho ou colaborador) vivencia um problema a

ajuda é mais eficaz se o receptor mantiver uma quali-

dade de escuta que permita ao outro (o que vivencia o

problema) não só baixar a sua tensão emocional como

também criar condições internas que lhe possibilitem

a descoberta de estratégias conducentes à resolução

dos seus problemas. Para o autor, a “escuta activa é

um método poderoso para ajudar outra pessoa a re-

Esta qualidade de escuta, que Gordon designou

de escuta activa e que Carl Rogers considerou

uma das vertentes implícitas na atitude de com-

preensão empática, envolve a gestão adequada

de dois momentos por parte do receptor: ouvir

efectivamente e expressar o compreendido para

sintonizar.

Portanto, não é um diálogo de troca de impressões

em que cada um expressa os seus pontos de vista mas,

sim, um diálogo no qual o receptor está centrado no

quadro de referências interno do emissor, tentando

descodificar a realidade como o outro a descodifica.

Esta mensagem percepcionada é expressa ao emis-

sor com o objectivo de confirmar se a sua compreen-

são é exacta
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solver um problema que ela tenha, desde que quem

escuta consiga aceitar a

ideia de que o proble-

ma é do outro e permita

consistentemente à pes-

soa encontrar as suas

próprias soluções”

(Gordon,1998).

Assim, as vantagens

objectivas para a pessoa

que pede ajuda são vá-

rias: aumento da confi-

ança em si própria e

consequente aumento

de autonomia, maior

empenhamento e responsabilidade pelas suas decisões,

auto-descoberta das suas capacidades e limitações,

maior consciência de si como pessoa, maior prepara-

ção para enfrentar situações futuras que se lhe apre-

sentem como difíceis.

Esta qualidade de escuta, que Gordon designou de

escuta activa e que Carl Rogers considerou uma das

vertentes implícitas na atitude de compreensão empá-

tica, envolve a gestão adequada de dois momentos por

parte do receptor: ouvir efectivamente e expressar o

compreendido para sintonizar. Podemos definir este

tipo de escuta como sendo um processo activo no qual

o receptor está empenhado não só em compreender a

mensagem completa do emissor, isto é, o seu conteú-

do cognitivo e emocional, como também, progressi-

vamente, aferir a compreensão do que vai entenden-

do.

Portanto, não é um diálogo de troca de impressões

em que cada um expressa os seus pontos de vista mas,

sim, um diálogo no qual o receptor está centrado no

quadro de referências

interno do emissor, ten-

tando descodificar a

realidade como o outro

a descodifica. Esta

mensagem percepcio-

nada é expressa ao

emissor com o objecti-

vo de confirmar se a

sua compreensão é

exacta.Significa ter

uma atitude de compa-

nheiro e não de explo-

rador, o que requer um

cuidado e um respeito e que tal como diz João Hipó-

lito, “é um poder “mover-se” dentro do universo do

Outro, delicadamente, sem julgamento, tomando cons-

ciência de sentimentos de que ele ainda não se aper-

cebeu, mas sem desnudar o que ainda está velado, res-

peitando o ritmo das descobertas próprias e matendo

permanentemente uma abertura total ao “espanto” e à

criação” (Hipólito, 1991).

Esta postura pressupõe uma filosofia de base im-

pregnada das ideias de C. Rogers. Uma destas ideias,

que o singularizou de entre outros teóricos que tam-

bém se debruçaram sobre a complexidade da pessoa,

consiste no conceito da não-directividade, o que está

ligado a um outro conceito que designou de auto-di-

recção e para a estruturação do qual sofreu diferentes

influências, nomeadamente de Angyal (1941,

1945), de Maslow (1954), de Goldestein

(1974) e de Szent-Gyoergy (1974), entre ou-

tros.

O conceito de não-directividade implica

uma atitude não dirigista de um em relação ao

outro. Dirigir (do Lat. Dirigere) quer dizer: ter a di-

recção de, dar direcção, comandar, superintender,

conduzir, encaminhar, orientar. Assim, está implíci-

Retomando o conceito de não-directividade, po-

demos dizer que a ideia principal que lhe está

subjacente é a de se considerar que o objecti-

vo do profissional de ajuda não é conduzir (gui-

ar) a pessoa que pede ajuda em função do que

considera ser o melhor para o outro (o que

pede), mas ajudá-lo a “abrir portas” dentro de

si, de modo a encontrar a resposta (solução)

que, naquele momento, é mais possível e mais

coerente com o seu estar-no-mundo.

Isto requer da parte do profissional a responsabilida-

de de manter presente um conjunto de atitudes inte-

ractivas que possibilitem a vivência de um clima de

confiança conducente à auto-descoberta do cliente.
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to que quem dirige está imbuído de um poder que, de

uma forma lícita, pode exercer sobre o outro. Parte-

se da ideia de que o “dirigido”, devido ao seu estatu-

to ou ao seu estado de

vulnerabilidade, tem

menores recursos para

se considerar a si próprio

como a fonte de deci-

sões. Neste tipo de inte-

racção a assimetria de

poder é acentuada, pois

existe o que sabe e o que

não sabe, o que manda e

o que obedece.

Retomando o conceito de não-directividade, po-

demos dizer que a ideia principal que lhe está subja-

cente é a de se considerar que o objectivo do profissi-

onal de ajuda não é conduzir (guiar) a pessoa que pede

ajuda em função do que considera ser o melhor para

o outro (o que pede), mas ajudá-lo a abrir portas den-

tro de si, de modo a encontrar a resposta (solução)

que, naquele momento, é mais possível e mais coe-

rente com o seu estar-no-mundo.

Segundo C. Rogers, existe em todos os organis-

mos um movimento di-

reccional que vai no

sentido da realização

das potencialidades que

lhe são inerentes, o qual

é impulsionado pelo que

designou de tendência

actualizante. Barbara

Brodley definiu esta

tendência como sendo

“uma fonte de energia e

uma fonte direccional. Está associada à vida dos or-

ganismos (…). A Tendência Actualizante manifesta-

se através da capacidade dos humanos de ter consci-

ência de si próprios e de efectuar escolhas conscien-

tes” (Brodley, 1989).

Assim, em consonância com as ideias de C. Ro-

Relativamente ao counseling, consideramo-lo

também uma forma de relação de ajuda mas

numa vertente de problemáticas que podem ser

de ordem existencial, de nível informacional ou,

mesmo, de esclarecimento/clarificação e cujos

campos de aplicação, embora mais vastos, não

apresentam patologia.

Podemos dizer que a psicoterapia se insere

num quadro próprio e bem delimitado da rela-

ção de ajuda e caracteriza-se essencialmente

por ser uma forma de tratamento nos casos

que apresentam uma sintomatologia do foro

psicopatológico.

gers, a função do técnico de ajuda é a de criar condi-

ções que permitam a quem pede ajuda encontrar a

sua própria auto-direcção. Isto requer da parte do pro-

fissional a responsabili-

dade de manter presen-

te um conjunto de ati-

tudes interactivas que

possibilitem a vivência

de um clima de confi-

ança conducente à auto-

descoberta do cliente.

Referir estas competên-

cias é fácil, mas viven-

ciá-las na prática exige uma formação profissional

adequada e trabalhosa.

A relação de ajuda psicológica é definida por Ro-

gers como sendo “uma relação na qual o calor de acei-

tação e ausência de todo o constrangimento ou de toda

a pressão pessoal por parte de quem ajuda permite à

pessoa ajudada exprimir ao máximo os seus sentimen-

tos, as suas atitudes e os seus problemas. A relação é

uma relação bem estruturada, com limites próprios

de tempo, de dependência (…) e com limites de res-

ponsabilidade e afeição que o conselheiro se impõe a

si próprio. Nesta expe-

riência única de liberda-

de emocional completa,

o cliente é livre de re-

conhecer e compreen-

der, melhor do que

numa outra relação, os

seus impulsos e as suas

estruturas quer elas se-

jam positivas ou nega-

tivas (Rogers, 1988).

Nesta caracterização da relação de ajuda psicoló-

gica feita pelo autor, gostaríamos de salientar a ne-

cessidade e a importância da delimitação do quadro

terapêutico no qual se contextualiza a intervenção do

técnico de ajuda. Vamos, aqui, referir-nos a dois des-

ses quadros, o da psicoterapia e do counselling, e apre-
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sentar o que os define e distingue, na nossa perspecti-

va. Do ponto de vista etimológico a palavra psicote-

rapia é composta por duas palavras em justaposição,

psico (do gr. psyché), que significa sopro, a vida, a

alma em oposição ao corpo, e terapia (do gr. thera-

peia) que significa cuidado, tratamento.

O tratamento envolve um processo de cura, isto é,

de restabelecimento da saúde da pessoa, a qual, sen-

do um todo, integra diferentes dimensões interacti-

vas, nomeadamente a física, a psicológica, a social e

a espiritual.

Sendo que o tratamento da dimensão psicológica

é um dos factores específicos da psicoterapia parece-

nos importante evidenciá-lo, na medida que caracte-

riza este quadro terapêutico relativamente a outros.

De acordo com o Manual de Psiquiatria e Psico-

patologia de Fernandes da Fonseca a psicoterapia é

definida como sendo “todo e qualquer método de tra-

tamento em que a técnica de natureza comunicativa e

relacional, com orientação individual ou colectiva, é

utilizada para aliviar sofrimento” (Azevedo Fernan-

des, 1978).

Podemos dizer que a psicoterapia se insere num

quadro próprio e bem delimitado da relação de ajuda

e caracteriza-se essencialmente por ser uma forma de

tratamento nos casos que apresentam uma sintomato-

logia do foro psicopatológico. João Hipólito (1994),

ao referir-se ao processo terapêutico, definiu-o como

sendo uma relação de ajuda psicológica que é em si

uma forma de tratamento assentando no diálogo e que

se inscreve num quadro relacional específico.

Relativamente ao counseling, consideramo-lo tam-

bém uma forma de relação de ajuda mas numa ver-

tente de problemáticas que podem ser de ordem exis-

tencial, de nível informacional ou, mesmo, de escla-

recimento/clarificação e cujos campos de aplicação,

embora mais vastos, não apresentam patologia. As-

sim, podemos referir, entre outros, o counselling pe-

dagógico, o counselling pastoral, o counselling de

acção social, o counselling empresarial, o counselling

comunitário e o counselling clínico.

Sabemos, contudo, que para alguns discípulos de

C. Rogers, ou mesmo em determinados contextos so-

cio-culturais, o counselling é mais uma forma de psi-

coterapia ou, mesmo, uma psicoterapia no sentido pre-

ciso do termo. No entanto, essa não é a nossa posição

em concordância com o acima referido.

Para concluir, diremos que, no nosso entender, ape-

sar da diversidade dos quadros terapêuticos em que

se estabelece a relação de ajuda e respeitando as res-

pectivas especifidades, existe uma postura própria, se-

dimentada nos princípios que fomos descrevendo ao

longo da nossa reflexão e que é o denominador que

julgamos dever estar presente nos diferentes técnicos

que prestam ajuda psicológica.
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