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Prefácio

A publicação do tão esperado livro de Richard Hycner, De
Pessoa a Pessoa: Psicoterapia Dialógica, marca um grande passo à
frence no amadurecimento do movimento da psicoterapia dialógica.
Psicoterapia dia lógica é, para nós, uma terapia centrada no encontro
do terapeuta com seu cliente, ou a família, ambos como o módulo
central de cura, seja qual for a análise, o "role playing", as técnicas
terapêuticas e atividades que possam estar sendo utilizadas. É mais
uma abordagem que uma linha psicoterapêutica, porque não pertence
a nenhuma escola, específica e cujos representantes e pioneiros
encontram-se em muitas das maiores escolas de psicoterapia.
De Pessoa a Pessoa enfoca de maneira vívida e sistemática
muitos dos elementos básicos da psicoterapia dia lógica: o "entre", a
"cura através do encon tro", a "problemática da mutualidade", a
confirmação e a inclusão. Além disso. nos capítulos finru s, integra
com grande beleza todos esses elementos nas relações EU-TU e EUQ
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ISSO de Martin Buber,em seu ensinamento hassídicode "reverench1r
o cotidiano"; na vontade e determinação de Lcslie Farber; e na ênfase
na presença, o aqui e agora, e na expansão do self da Gesta!Herapia,
do zen e da psicologia transpessoal. No capítulo ''Entrando no
mundo do cliente'', Hycner enfoca a curn através do encontro, da
presença e da "suspensão" fenomenológica: da ênfase de Buber na
singularidade, na alteridade e no "centro dinâmico da pessoa"; e
mais, no "diálogo de pedras de loque". Hycner também aplica os
elementos da psicoterapia dialógica à prá1ka terapêutica e chama a
atenção para a realidade somática subjacente, tocando. pelo menos
implicitamente, na idéia de Buber do inconsciente antepondo-se à
elaboração em psíquico e físico. Em sua brilhante conclusão em "A
sabedoria da resistência", Hycner aprofunda o conceito de valorização da criati vidadc da resistência, da Gestalt-terapia, levando-o a
uma compreensão mais concreta da relação da resistência no "entre",
como nenhum dos psicoterapeutas que o antecederam jamais o
fizeram .
Visto como um todo, De Pessoo a Pessoo é uma con\'incente
apresentação da psicoterapia dialógica, que marca a chegada à
maioridade desce movimento. É um livro que certamente provocará
respostas de terapeutas e orientadores de todo tipo. O livro de
Richard Hycneré um empreendimento notável que integra totalmente
o pensamento, o sent imento, a ação, a teoria e a prática, o academicismo,
a profissão e a vida .
O que faz De Pessoa a Pessoa um novo e importante passo no
desenvolvimento da psicoterapia diaJógica é que o autor constrói
sobre a fundamentação posta em meu livro The Healing Dialogue in
Psychorerapy, e vai substancialmente mais adiante. O aspecto mais
importante é que Hycner, em contraste com meu livro, apresentou
idéias próprias sobre a psicoterapia dialógica, a partir do crescimento
diretamente decorrente de seus anos de estudo e prá1ica clínica, em
vez de, como eu, trabalhar com os diálogos entre mui tos pensadores
com os quais lidei em meus estudos. O Dr. Hycner também faz uso
frutífero âos pensamenlbs de Martin Buber, de Hans Trüb, do meu
próprio e de alguns outros teóricos. A preocupação essencial, entretanto, é apresentar seu próprio pensamento .
Talvez possamos acrescentar uma dimensão de profundidade à
nossa compreensão da importância de De Pessoa a Pessoa, se o
10

colocam1os demro do contexto dos elementos da psicoterapia d1alógica .
O primeiro deles é o que Manin Buber chama de •·entre" - 0
reconhecimento da dirnc::nsão ontológica no encon1ro entre pessoas,
ou o "inter-humano'', que é usualmente negligenciado, em função <.la
tendência a dividir nossa existência em interno e externo. subjetivo
ou objeuvo. O segundo. é o reconhecimento do dialógico. "Todo
vi ver verdadeiro é encontro", como o elemento essencial da ex istêncía
humana, no qual n·os relacionamos com os outros cm suasingulandnde
e ai teridade e não apenas como uma gratificação em nossa experiência.
Deste ponto de vista. o psicológico é apenas o complemenco do
dinlógico e não, como mui tos profissionais da área (até mesmo da
linha humanista) costumam vê-lo, a pedra de toque da realidade em
si mesma. Como comentou Harry Gumrip. até mesmo a idéia de
"relações objetais" começa a ficar marcada, porque a psicologia não
tem conseguido enconcrar em lugar algum a terminologia para
expressar o que Martin Buber quis dizer com mutualidade total,
comunicação direta, abertura e presença da relação "EU-TU". O
terceiro elemento é o reconhecimen10 que salienta tanto a relnção
EU-TU, como a relação EU-ISSO. É o movimento duplo do distanciarse e do entrar em relação, que Buber toma como base de sua
antropologia filosófica (The Knowledge of Man).
As considerações acima conduzem ao quarto elemento: o
reconhecimento de que o elemento básico da cura - que visa
restaurar o centro pessoaJ atrofiado e não apenas fazer um rápido
reparo - é o que Buber e Hans Trüb chamam de "cura pelo
encontro". Toda terapia, em maior ou menor grau, apóia-se nos
encontros entre terapeuta e cliente. A terapia dialógica, entretanto,
fundamenta-se de modo direto na cura pelo encomro como ponto
central, em vez de tomá-lo como aspecto secundário. E isso se deve
ao quinto elemento - o inconsciente, considerado por Buber como
a totalidade da pessoa antes de qualquer diferenciação e elaboração
em psique e físico, interno e externo. Isso aplica-se também aos
sonhos que, desse ponto de vista, nunca são apenas um material do
inconsciente em estado bruto. Ao serem relembrados. entraram no
diálogo entre terapeuta e cliente e entre o cliente e os outros. O
resultado dessa abordagem é a possibilidade de se estabelecer
diálogos com os próprios sonhos, tanto quanto com qualquer pessoa
ou objeto que possamos encontrar.
11
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Nesse enfoque, :i culp:i. de forma análoga, não é vista como
basicamente interna ou apenas neurótica, mas como um evento do
''entre". É algo surgido dn doença entre pessoa e pessoa e que só pode
ser curado quando ela é esclarecida, perseverando no esclarecimento
e reparando a ordem perturbada da existência, através da dedicação
ativa. Isso implica caminhar do diálogo interrompido à retomada do
diálogo.
A terapia também se apóia na relação EU-TU de abertura,
mutualidade, presença e comunicação direta. Ainda assim. ela nunca
pode ser completamente mútua. Existe um contato mútuo, uma
confiança mútua e um interesse mútuo em re]ação a um problema
comum, mas não há ''inclusão" mútua. O terapeuta pode e deve estar
do lado do cliente, em uma relação bipolar, e pode imaginar de forma
bastante concreta o que o cliente está pensando, sentindo e desejando.
O terapeuta, entretanto, não pode esperar ou exigir que o cliente
pratique a mesma inclusão com ele. Contudo, ltal'erâ mutualidade,
incluindo o terapeuta se ele compartilhar aspectos pessoais com o
cliente. quando isso parece ser adequado. Por essa razão, chamo esse
elemento de "problemática da mutualidade".
A inclusão é o oitavo elemento da psicoterapia dialógica. A
inclusão, ou "imaginar o real", deve se disti nguir da empatia, que se
transporta para o outro lado da relação e abandona o próprio lado, e
também da identificação, que permanece no próprio Indo e não
consegue se transportar para o outro. Somente os dois juntos podem
produzir o nono elemento - a confirmação do terapeuta, que
começa a substituir a desconfirmação que o cliente experienciou nn
família e na comunidade. A confirmação vem da compreensão do
cliente a partir do seu interior, e segue, além disso, como sugeriu
Trüb, para um segundo estágio, onde a demanda da comunidade
impõe-se ao cliente. A demanda capacita-o a retomar o diálogo com
aqueles de quem se separou.
O décimo e último elemento, o ·'diálogo de pedras de toque•·,
inclui realmente todos os outros e, em particular, a inclusão e n
confirmação. Ele é praticado por todo bom terapeuta, especialmente
o dialógico, como Richard Hycner. Quando, através de uma experiência
maior com a inclusão e com a imaginação do real, o terapeuta
capacita o cliente a transcender o terrível ou/ou: ou permanecer
verdadeiro às próprias pedras de toque da realidade à custa de ser

marginalizado pela comunidade, ou entrar em relação com essa
comunidade à custa de negar.is próprias pedro.s de toque. O terapeuta
deve ajudar o cliente a trazer suas pedras de toque da realidade para
o diálogo com outras pessoas. a começar com ele mesmo.
Todos esses elementos da psicoterapia dialógica estão presentes
no origina l e bem escri to livro de Richard Hycner: De Pessoa a
Pessoa: Psicoterapia Dialógica. No final de seu ensaio, "A cura
através do encontro", Martin Buber fala do "caminho da pausa
assustada, da reflexão destemida, do envolvimento pessoal, da
rejeição da segurança, do entrar sem reservas na relação, da ruptura
do psicologismo ... da visão e do risco... que Hans Trlib trilhou".
Com certeza não faltarão pessoas como ele, "que encontrarão seu
caminho e o estenderão para a frente," conclui Buber. Richard
Hycner é uma dess:.1s pessoas.

Ma11rice Friedmnn
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Um autor jamais fala apenas por si mesmo. A voz daqueles que
o precederam, a voz dos que cuidaram dele e daqueles dos quais ele
cuidou, sempre são parte da sua fala. Assim é com este trabalho. Ele
nunca teria frutificado sem a presença e a voz de tantas pessoas .
Alguns falaram através de seus escritos, outros o enriqueceram com
sua presença viva .
Este livro nunca teria sido concluído sem o encoraJamento e o
suporte de minha esposa, Dorothy Lujan. Sempre presente nas
muitas horas difíceis, seu amor e apoio me possibili taram concentrar
atenção neste esforço. Ela ensinou-me a aquietar minha crítica
interna. Seus comentários editoriais tornaram muito mais agradável
a leitura deste trabalho .
As raízes do Iivro começaram em 1969, quando o padre Charles
Lehmkuhl sugeriu a um inexperiente e perturbado universitário. que
buscava um sentido maior, que lesse o livro EU e TU de Manin
15

Buber. As palavras de Buber continuam a me inspirar desde aquele
tempo. Mais tarde, essas primeiras sementes floresceram sob a
orientação e inspiração de Maurice Friedman. Nunca me esquecerei
de que, quando eu era um mero aluno do primeiro ano de doutorado,
ele concedeu-me seu tempo, ilimitadamente, para discutirmos sobre
o tema de minha dissertação, que ainda não estava escolhido!
Superficialmente, falávamos sobre a proposta da dissertação, mas no
fundo ambos sabíamos que falávamos de minha vida. Foi graças aos
seus ensinamentos e seus escritos que tomou-se possível aplicar de
forma inteligível, ao processo da psicoterapia, a filosofia do diálogo
de Buber. Foi ele quem sugeriu que alguns de meus artigos poderiam
tornar-se um livro. Ele me apoiou e continuamos nossas con\'ersas
durante este trabalho.
Anna e Milan Sreckovic entraram em minha vida numa fase
crítica deste trabalho. Foram eles que sugeriram a sua publicação e
tomaram a iniciativa de publicá-lo em alemão. 1 Isso me permitiu
continuar. A amizade de ambos é preciosa.
Desejo também agradecer nos primeiros e úllimos leitores dos
mui tos rascunhos do manuscrito original. Na fase final. preciso
destacar especialmente Chnrlie Brice. Foi sua personalidade, sua
crhica carinhosa e honestidade incelectual que me ajudaram a tomar
bem mais agradável a leitura deste livro. Ele me mostrou que
escrever é uma arte. Quero agradecer a Missy Simpson por nossos
encontros semanais, que me proporcionaram apoio e estímulo
intelectual. Ela sempre foi muito paciente lendo e respondendo a
vários capítulos deste 1ivro. Em um primeiro momento, Chris Downi ng
encontrou tempo em seu ocupado horário de trabalho para ler e
comentar os esboços iniciais do manuscrito. Jim DeLeo, colega ecodiretor do Instituto para Psicoterapia Dialógica, apoiou-me com sua
presença, estímulo intelectual e crença nesta abordagem.
Quero agradecer também aos muitos estudantes que tive duranteestes anos, que ouviram com boa vontade o que eu tinha a dizer.
Suas perguntas e respostas estimularam ainda ma~s meu pensamento.
Meus clientes também me ensinaram, repetidas vezes, sobre o
verdadeiro processo da psicoterapia.

. Desejo agradecer ainda a meus amigos, tão negligenciados por
mim, algumas vezes, nos períodos de trabalho intensivo. A paciência
d~les t~rnou este livro possível. Uma palavra de gratidão deve ir para
V1ctona Kuhl, por sua habilidade de processar textos e por sua
flexibilidade e paciência.
Joe Wysong merece agradecimento pela leitura paciente e
edição cuidadosa do texto final~ tornando..:o mais acessível.
Finalmente, este trabalho foi inspirado diretamente na relação
com um rio no Oregon - um rio, cuja Voz me falou e ainda fala,
perguntando quando irei unir-me a Ele.

1. Public:idocm 1989 comoz,.·üc/1..n Menscl1rn; A11S<7r:.t v1dnu Diologischen Ps>,:ho1huopit,
nn Alemanha Ocidcnt:il, por Edition Hum:inlsfüchc Psychologic (trnd. lrm1::ird Holschcr).
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PARTE!
A PROFISSAO
PARADOXAL

''A profissão em particular
que está nqui em questão

é a mais paradoxal de todas."

(Martin Buber, 1957)

-•

li
Introdução

"Todo viver verdadeiro é encontro"
(Martin Buber, 1958)
Este trabalho é um estudo cuidadoso de uma abordagem
psicoternpêutica baseada na filoso fia do diálogo - a psicoterapia
dialógica.2 O esforço para tomar compreensível uma psicoterapia de
base dia lógica surge de uma profunda crença pessoal: a f undamentação de nossas teorias, métodos e práticas terapê111icas em uma
abrnngen-te filosofia do diálogo pode ampli ar significativamente o
conhecimen-10 du psicoterapia, da patologia e tia própria existência
2. Em rclnçl!o no termo "~1cotcr:ip111 dinl6g1ca", ncrcdito que começou n ~r uslldo pnrn
referir-se n umn nbordngcm terapéutica distinta por ,•oito do íin11I de 1983, ou começo de
1984. Foi incorpomdo no nome do ln,tituto po.rn Psícotcnipin Eximnci:il·Dinlógic:i cm
198J, cm San Diego/CA. A rim de cnf:llitllr m:i1s o c:iritcr de uma abordagem distintn, o
nome foi. mais tarde, modificado pttm Instituto de Psicotcrnpill Dinlõgic:i. Ch1ramente,
h:n ia muitos :intecedcntes pttrn cssn denominaç!!o e utiliuiç:!o formais. H:ins Trilb (que sera
discutido no cap. S) rcícnu-~ a essa abordagem como a "cura pelo encontro" (1952). Ele
1:im~m ralou de um:i "n1itude dialõgica" cm rclaçllo no tcrnpcutn, e de um procedimento
dinlõgico-nnlropológico para n psicotcrnpin. Mnnin Bubcr, cm su:11ntroduçl!o no Ih rode
Trüb, contribuiu com n dcscriç:l.o d:i nplicaçào desun íilosofin do diálogo, parn :i psicotcr:ipi:i

21

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

-•
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

humana. Embora atualmente várias psicotcrapias tragam implícita
esta abordagem), nenhuma delas a utiliza como co111exro explícito e
foco de seu impulso para a cura.
As últimas duas décadas têm presenciado um excesso de técnicas
psicoterápicas. Parece que surgiram técnicas suficientes para resolver
qualquer problema psicológico imaginável. Ainda assim, elas nos
deixaram ansiando por algo mais. Ev identemcnte não há nada errado
com a técnica per se. Todos nós precisamos de técnicas. Ironicamente, entretanto, uma ênfase excessiva na ori cntação técn icn fomenta os
próprios problemas que ela se propõe a resolver. Quando as técnicas
têm supremacia, o lado humano fica obscurecido.
Novos e importantes avanços no processo psicoterapêutico não
se concretizarão com a descoberta de mais técnicas. Deseja-se algo
mais - algo além da mera técnica. A técnica precisa estar baseada
na relaç<io entre pessoa e pessoa- o inter-humanoJ. Este ln ro é um
estudo de uma psicoterapia do inter-humano.
A psicoterapia dialógica não está identificada com nenhuma
escola específica de pensamento psicoterapêutico, orientação teórica
ou técnicas. Os princípios básicos desta postura são que a {/bordagtm
global, o processo e o objetivo da psicoterapia precisam estar
assentados em uma perspectiva dialógica. Por "abordagem·· entendemos
a orientação global pessoal e filosófica do terapeuta para com o
trabalho psicoterapêutico; o "processo" refere-se à interação de fato
e111re cliente e terapeuta; e "objetivo" significa o "resultado" do
terapia - no caso, o aumento da habilidade relacional do cliente.
O termo "dialógico" não se refere ao "discurso" como tal, mas
no fato de que a existência humana, em seu nível mais fundamental
é inerentcmente relacional. Um modelo individualista de pessoa, no

como :i ..cur.i iltrav6 do encontro·· Mauricc Fricdman, cm um nnigo de 1975, rcfcnu-sc o
umnabord:lgcmdilllóoic;icmp,icotcrapiJ T:im~m.cm seu Htaling Dialo.i:1ir m P1ychothtmpJ·
/985. n seçilo li foi ~nim:ilmcnlc intuulada ..Em dircçJo :i um:i P)1co1er:i;,i:i Di:i.l6gka".
~l:lis um e~cl:ircc1mento: :i Tcrapi:i ContcAtu:il p:irccc emergir das me:1m:is prer::issas
filosófic:is Entrct:into, pelo que se,, cl:i tem <e dircc,oo:iJo p:ira.;i tcrapi:i í:imili:ir Só me
dei con1a dos similllfidndes c1pcciíica.s dci.sa nbord:igcm quando :i 1arcía de c~crc\er esse
lr:ib:ilho es1:iv:i qu:ue concluída
3. Este pon10 é cl(plorado cm m:iior detalhe no capítulo 7 ..O principio di.il6gico cm
p)ÍCOtcrapi:i "
-1 O, termos ..,n1er·hum:1no", ..di:ilógico.. e ··entre" s3o apro:1.im.id:imcntc cqui~lcntcs cm
seu uso, nc)tc trabalho.
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contrário, pressupõe primeiramente a existência de indivíduos como
"entidades" separadas e considera o relacional como um fenômeno
secundáno. É difícil para as pessoas, no mundo moderno. .iceitarcrn
que "a individualidade" é somente um dos pólos de uma relação
bipolar. Por outro lado, a teoria s1stêmica de terapia fami liar tende a
obscurecer a singularidade do indivíduo. É necessária uma abord<1·
gcm que abranja ambas as realidades. Como consequência, a abordagem d1alógica exige uma mudança radical de paradigma dos
modelos psicológicos do self isolado ou da abordagem sis1êmica
para a esfera do "inler-hurnano·· .
O principal expositor da filosofia do inter-humano no séculri
XX - a filosofia dialógica - foi Martin Bubers. Buber foi um
filósofo, educador e humanistaquesentiu o colapso do relacionamento
na civilização moderna. Ele tinha muila consciência de que a ênfase
tecnocrática da sociedade moderna pro, oca um distanciamcnlo
maior entre as pessoas. A orientação tecnocrática moderna obscu rece
a dimensão central- o srar11s ontológico- da esfera rel acional em
nossa vida. Desenfatizar do inter-humano resulta em isolamento.
alienação e no inevitável narcisismo dos dias modernos. Isso ena
uma obsessão com o self- a hiperconsciência. A realidade da outra
pessoa está escondida por este foco acanhado. A fobia moderna de
inllrnidade é um reílexo disso. O relacional fica subjugado por uma
ênfase excessiva no individual. A ênfase excessiva no individual cria
uma separação não somente emre as pessoas e em nosso relacionamento
com a natureza, mas também dentro de nossa própria psique. A
perspectiva dia lógica é um esforço para sanar essas rupturas.
A dimensão do inter-humano manifesta-se no evento relacional
- o diálogo - entre pessoas Para Buber, o significado do inter·
humano" .. não será encontrado em qualquer um dos dois parceiros .
nem nos dois juntos, mas somente no diálogo entre eles, no enrre que
é vivido por ambos" ( 1965b, p. 75). Sua realidade é maior que cada
um dos indivíduos en,olvidos. É também maior do que a sorna total
dos dois indivíduos. Ambos os aspectos são parte de uma esfera mais
ampla - o inter-humano. Tanto o individual quanto a relação estão
contidos na esfera do entre.
S. P:ir:i m:us dc1:ithcs sobre alguns do) pcn~dorcs que innuenc,anm a íilosofi3 de Bubcr
ver 1ombém ..Aítcrword: The H1S1oryoí1he D111logic:il Principie" cm 8tll• ttn Man anJM1111
et 96sa> PP· 209.224.

A publicação ~m 1923 do famoso trabalho de Buber, EU e TU
foi decisiva para nossa compreensão da natureza relacional da
existência humana. Para ele, o dia lógico acontece na esfera do e111re
eé marcado por duas polaridades, o EU-TU eo EU-lSSO. Ambas são
um reflexo das duas atitudes primárias que o ser humano pode
assumir ao se relacionar com os outros e com o mundo em geral. A
relação EU-TU é uma atitude de genuíno interesse na pessoa com
quem estamos interagindo verdadeiramente como pessoa. Isso significa
que valorizamos sua "alteridade". Alteridade significa o reconhecimento da singularidade e nÍlida separação do outro em relação a
nós, sem que fique esquecida nossa relação e nossa humanidade
comum subjacente. A pessoa é um fim em si mesma e não um meio
para atingir um fim; e reconhecemos que somos uma parte dessa
pessoa.
A relação EU-TU começa quando voltamos nosso "ser" para o
de nosso parceiro. Podemos apenas nos preparar para a possibilidade do encontro EU-TU. Não podemos "forçar" sua ocorrência. "O
TU me encontra pela graça e não é encontrado pela procura" (Buber,
l 923/1958b, p. 11). É um momento de "graça", ao mesmo tempo em
que é necessária a disponibilidade do outro para entrar em uma
relação desta natureza comigo. O diálogo genuíno só pode ser mútuo.
O momento EU-TU não pode ser mantido para sempre. Temos que
aprender a aceitar··... o encanto de sua chegada e a nostalgia solene
de sua partida..." (Buber, 1923/1958b. p. 33).
Em contraste, a relação EU-ISSO ocorre quando a outra pessoa
é, essencialmente, um "objeto" para nós-utilizado, primariamente,
como meio para um fim. Existem muitos mal-entendidos relacionados
com a atitude EU-ISSO. A atitude EU-ISSO é um aspecto necessário
na vida humana. Não é a existência da atitude EU-ISSO que está
"errada", mas sim a predominância esmagadora com que se manifes1a
na moderna sociedade tecnocrática. Todo mundo, alguma vez,
tenciona atingir certos propósitos. Até o encontro EU-TU precisa
depois tomar-se um fato objetivo. ''Mas essa é a grande melancolia
de nosso destino, a de que cada TU, em nosso mundo, precisa tornnrse um ISSO " (Buber, l 923/1958b, p. 16). O problema só aparece
quando a atitude tencionante domina nossa existência. O perigo é
não conseguirmos reconhecer como é limitadora, no final, uma
relação EU-ISSO, e seguirmos aplicando-a indiscriminadamente a

1 •

situações que clamam por um encontro genuíno entre pessoas. A
atitude EU-ISSO, 1orna-se então a orientação primária em relação
aos outros. A ênfase excessiva no conhecimento técnico e no
materialismo, no final do século XX, é o resultado direto do preponderância da atitude EU-ISSO. A consciência moderna es1á tão
permeada por essa atitude que algumas vezes fica difícil retroceder
e discernir claramente.
Os termos EU-TU e EU-ISSO indicam a natureza recíproca de
nossa orientação relacional. Eles criam o contexto para a atitude
com a quaJ os outros aproximam-se de nós. Uma abertura genuína para com os outros tende a evocar uma resposta recíproca. Se
os outros sentem-se tratados como objetos por nós, provavelmente
irão se aproximar.com intenções. A a1itude.com que me aproximo
do outro é, também, a atitude com que me aproximo de mim mesmo.
Se valorizo o outro, isso reflete minha própria autovalorização. Se
transformo o outro em objeto, também serei um objeto.
A vida humana consiste de ambos os relacionamentos, EU-TU
e EU- ISSO. Toda troca humana tem essas duns dimensões, muitas
vezes simultaneamente. Em úhima análise. entretanto, o diálogo
genuíno somente pode emergir se duas pessoas estiverem disponíveis
para ir além da atitude EU-ISSO e valorizarem. aceitarem e apreciarem
verdadeiramente a alteridade da outra pessoa. Basicamente, isso
requer a transcendência da nossa individualidade. Isso significa estar
disponível para conhecer e entrar, como descreve Buber, na esfera do
entre.

Por·• e111re ", Buber refere-se àesfera da qual todos participnmos
quando estamos envolvidos e verdadeiramente interessados em
oulru pessoa: transcendemos o senso de identidade que normalmente
conhecemos. Ele, poeticamente, descreve isso como "do lado de lá
do subjetivo, do lado de cá do objetivo, na vereda estreita onde EU
e TU nos encontramos, aí fica o reino do entre" ( t 965a, p. 204). O
entre não é um fenômeno físico-objetivo, nem tampouco psicológicoSl:lbjetivo; é um fenômeno ontológico. O ontológico refere-se aos
aspec1os f undameniais da nossa existência-os "dados''6 da existência
humana.
6 . Yolom ( 1980) dcfincsucint:unenteoontológico: "E quero dizer com "dodos' d:iexistencia,
que certos intcrcs~ell fundrunen1ais, cerus propricdodcs rntrínscc:is sdo um:i pane - e uma
parte incsc11p4vcl - d:i c1tis1ênci:i do ser hum:ino no mundo."
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Juntamente com as dimensões do EU-TU e EU-ISSO, o entre é
um elemento constitutivo próprio da existência humann. É aquele
reino indescritível, que é maior que a soma de duas ou mais
identidades. É o ponto de contato além das nossas identidades
individuais. Buber enfatiza que o caráter ontológico da existência
requer: distância e relação 7 • O inter-humano é a esfera na qual
estamos ao mesmo tempo separados e cm relação. Somos tanto umaparte-de outros seres humanos como estamos apartados deles 8 • A
existência sadia é todo aquele fugaz.equilíbrio rítmico entre separação
e relação.
Esse trabalho é um esforço de fundamentação. O seu valor final
emergirá do diálogo que ele possa estabelecer com os leitores e do
grau em que ele os encoraja a segui r além do que está sendo dito aqui .
Esperamos que a voz que hesitantemente emerge neste li vro, evoque
a resposta de uma outra voz, para ··...que tenhamos um diálogo" 9 .

2/
A Profissão
Paradoxal

''Mas onde e como irá o pobre infeliz
obter as qualificações ideais
indispensáveis em sua profissão?"
(Sigmund Freud)'º

Tarde da noite, no silêncio ressonante que resta quando os
clientes se foram. o terapeuta, bem no fundo de si mesmo, sente-se
perseguido pelos resíduos dos paradoxos do dia. Ele busca desesperadamente respostas definidas. Não encontra nenhuma, pois esses
são os paradoxos inerentes à prática da psicoterapia. Eles existem,
independentemente dn orientação teórica do terapeuta .
O cerne desses paradoxos é que, em um único ser humano, deve
ser cuidadosamente integrada uma série de características humanas
aparentemente conflitantes. É da essência da prática psicoterapêutica
evocar fortemente a tensão de polaridades opostas - muitas vezes
de tal forma que se tem a impressão de que irão dilacerara sensibilidade
do terapeuta. Parecem intermináveis as exigências impostas ao
7. Buber, M., (196Sb) pp. 61162.
8 Bugcntal ( 1976), p. 101.
9 Linha do pocm:i de Hõldcrlin citodo por Buber ( 1967 ), p. 8S .
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10. Freud, S (1937/1964). "Analysis Tcrminablc and lnttrrmnablc". /n J. Strachey (org.)
Tht Standard Edition, Vol. 23. Londr~:Hog:inh Prc.c;s.
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terapeuta decorrentes das d i feren 1es necessidades dos clientes. Tal vez
só após muitos anos de prática essas tensões sejam suportadas com
menos dor- e ainda assim, elas não são nunca resolvidas. É uma
profissão inegavelmente repleca de paradoxos. É da natureza do
trabalho forçar seus profissionais a serem o campo de batalha vivo
desses-par~doxos.
O paradoxo primordial éa tensão sempre presente das dimensões
..subjetiva'' e "objetiva" na psicoterapia. O processo de cura em
psicoterapia requer, até mesmo exige, um grande envolvimento
pessoal da parte do terapeuta. Ao mesmo tempo, ele precisa manter
a "objetividade" apropriada. Toda vida humana manifesta estas
dimensões distintas; e as pessoas procuram uma terapia para sanar
essas divisões em sua existência' 1• É crucial a resposta equilibrada
do terapeuta.
Sem dúvida, há muito conhecimento científico a ser aprendido,
a fim de desenvolver a disciplina e a "objetividade" necessárias, e de
forma a facililar n cura psicOlernpêutica. Porém, o conhecimento
objetivo precisa estar sempre fundamentado na experiência subjetiva
do clienre e na do terapeuta 12• Tradicionalmente, isso é conhecido
como a tensão do conhecimento nomotético (generalizável) l'ers11s
conhecimento ideográfico (único). O terapeuta precisa ter uma
quantidade substancial de conhecimen tos sobre os seres humanos
em geral; porém, precisasempreseesforçarparaaprecinrprofundamente
a experiência IÍnica da pessoa sentada à sua frente. Ambos os
aspectos são essenciais para a empatia e compreensão das experiências
de outro ser humano. Ainda assim, há entre eles uma forte disputa
pela dominância. Constantemente o terapeuta precisa decidir sobre
que aspecto atender em um dado momento. Em cada caso existem
barganhas e riscos envolvidos. Ainda assim, é o jogo inerente aos
riscos que dá força e vidn a esse esforço.
Surge, então, para o terapeuta a necessidade de integrar as
dimensões objetiva e subjetiva de forma harmoniosa. Graças a isso,
o gênio pioneiro de Freud manifestou-se pela necessidade de uma
"consciência planando em equilíbrio", isto é, uma consciência que
não esteja sujeita aos extremos usualmente evocados no encontro
11. Tcrapeulas. ?is vezes. tomam-se 1erapeutas para curar :i s1 mesmos.
12. lsio emerge clnr:imcntc nos cscrilos de J:1mes F T. Bugen1:il.
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hum~no. De uma forma similar, Buber sugere que o psicoterapeuta
precisa desenvolver a habilidade, aparentemente contraditória, de
manter uma "presença-distanciada" 13 • O terapeuta deve estar
totalmente presente e, simultaneamente, ser capaz de refletir sobre o
que está sendo experienciado num dado momento. O processo
psicoterapêutico exige que ambas as dimensões da existência, a
"subjetiva" e a "objetiva", sejam habilmente mescladas'.;·
Jsso conduz o terapeuta atento a outro dilema central: ele deve
encarar a psicoterapia como ciência ou como arte? O enfoque que
fo r mais enfatizado vai afetar de forma significativa o treinamento
dos psicoterapeutas e os valores que surgem desse treinamento. Isso
foz muita diferença na atitude com que o indivíduo aborda a profissão. Freud, por exemplo, e muitos dos seus seguidores, optaram
pelo enfoque da psicanálise como ciência. "Não. nossa ciência não
é uma ilusão. Mas seria ilusão supor que o que a ciência não pode
nos dar, poderá ser encontrado em qualquer outro lugar" (Freud,
1961, p. 56)u. Existe, certamente, um corpo de conhecimentos
dentro da psicologia e da teoria psicoterapêutica que é essencinl no
trabalho com pessoas. Porém, ser responsivo ao cliente impõe talhar
"sob medida" o conhecimento científico e os fa tos, para que sirvam
a uma única pessoa. Este é, talvez, o aspecto mais exigente da
profissão - ele requer que o terapeuta, simultaneamente, integre
a arte à ciência da psicoterapia. A negligência de uma das duas resulta num ''des-serviço"* ao cliente.
O terapeuta, além disso, confronta-se com problemas aparentemente contraditórios em relação aos aspectos pessoal e profissional. O self do terapeuta é intrinsecamente uma parte do processo.
Em que grau o terapeuta enfatiza seu self pessoal em terapia e em que
grau sua perso11a profissional é predominante? Onde começa o
profissional e cessa o pessoal? A tentação maior, e à qual pode-se

13. Buber, M.• l 956b, p. 171.
14 De form:i bem mais br.indll, ,sso pode ser com parado com F:izcr m:ilab.irismos com bolJs
de boliche, mll.\C111 chiclete e salt:ir obsláculos, 111do ao mumo umpo, enqu:in10 se lenta
parecer normal!
IS. Pllill Freud, 3 "ci!ncia" d.i psic3n:m~e. cspceialmcnle su:i 1eori:i scxuol, forneceu o
substi1u10 p;ira a crença rehgfosa. Jung (1961, p 150) acred11av.1 que:, p:m1 Freud. ~u3 1c:oria
~eJ1u:1l crn, de f:110, a cxprcssao do numinoso, ;i rn1~ da expcriênc10 religios:i.
"Dcs·serviço": grafia e aspa~ das 1radutoros
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sucumbir mais facilmente, é enfatizar a conduta profissional de forma a encobrir as inseguranças cm estado de ebulição, que podem
armar uma cilada para a pessoa do terapeuta. Sem dúvida, a perso11a
profissional é parte necessária do processo psicoternpéutico de cura
- ainda assim é somente a "forma" através da qual a pessoa do
terapeuta emerge.
A disciplina da psicoterapia coloca grandes exigências na
pessoa do terapeuta. O terapeuta é constantemente confrontado com
aquilo que não quer encarar. Sempre digo a meus alunos que a
questão que eles estiverem querendo evitar em si mesmos,
provavelmente será trazida pelo próximo cliente! Em ú !Limai nstância,
não é possível a eviraçiio em terapia. A pessoa do terapeuta esttl
sendo incessantemente forçada a lutar com suas fragilidades e com
seus pontos cegos .
É uma profissão paradoxal porque o terapeuta confronta as
questões da vida de outrns pessoas que tal vez não estejam resolvidas
em sua própria vida. Nos últimos anos, isso tem sido amplamente
discutido sob a rubrica de "o curador ferido". Ou seja, é a natureza
não resolvida de suas próprias dificuldades que sensibiliza o terapeuta
para a vulnerabilidade do outro. Isso lhe permite empatizar profundamente com as dificuldades do cliente. Ainda assim, deve haver
discernimento: se uma certa vulnerabilidade toma o terapeuta mais
aberto, um excesso de "feridas" pode trazer à tona suas defesas e
fechar as portas para a possibilidade de um encontro genuíno.
Certamente que o "curador ferido" cura; porém, se o ferido torna-se
"figura" na terapia. o foco pode vir a ser a cura do terapeuta e não a
do cliente, o que nunca é o objetivo da terapia. Entretanto, é certo que
pode ocorrer a cura do terapeuta como um subproduto da interação
"entre". O terapeuta deve lutar incessantemente para trazer suas
feridas para o espaço da terapia, sem que a cura de seu próprio self
seja o foco. Na verdade, é esta luta que desenvolve o self do
terapeuta .
É uma luta tão importante porque, basicamente, o self do
terapeuta é o ''instrumento"que será utilizado na terapia. O
"instrumento" precisa ser mantido "afinado", para responder aos
ritmos constantemente mutáveis do encontro humano. No processo
de cura, a orientação teórica do terapeuta não é tão crucial quanto a
inteireza e a disponibilidade do sel f do terapeuta. Só então pode
30

haver o encontro de self com self. Nesse encontro engendra-se uma
inteireza no cliente que estava ausente antes do encontro.
Existe também o contraste entre a experiência individual subjetiva do terapeuta e suas habilidades relacionais. O terapeuta precisa
entender a experiência do cliente e, ao mesmo tempo. ser capaz de
estar em contato com sua própria experiência. É uma tarefa extremamente difícil determinar que focalizar e quando fazê-lo. O terapeuta
deve ser introvertido o suficiente para ter uma "awareness" • altamente
desenvolvida de si mesmo, bem como ser capaz de se relacionar
facilmente com outras pessoas.
Ju.ntumente com. todos os outros di lemas enfrentados por um
profiss1onal, ele precisa estar cuidadosamente a1t•are do que está
acontecendo emre ele e o cliente. Isso envolve o reconhecimen1o de
quanto cada pessoa está contribuindo para a coesão, ou para O
desencontro na relação. Existe a necessidade do reconhecimen1o do
entre como algo maior que a soma total das contribuições de cada
pessoa. Isso envolve, por exemplo, estar aware das questões da
transferência, considerando o perigo, sempre presente, de que O
terapeuta possa "projetar" seus sentimentos contratransferenciais no
cliente. Isso também é verdadeiro em relação ao reconhecimento da
resistência na terapia. É uma tarefa complexa: determinar até que
ponto o que está acontecendo no emre é resistência do cliente, ou do
terapeuta .
Invariavelmente, defrontârno-nos com o paradoxo de que o
terapeuta precisa estar conscientementeaware do que está ocorrendo
~· ainda.assim, reconhecer que o consciente é sempre permeado pelo
inconsciente. O terapeuta precisa estar freqüentemente naquela
região de penumbra, nem totalmente em um, nem totalmente em
outro. Ele está precariamente equilibrado entre a consciência e
inconsciência. Ambos os domínios são uma parte essencial para o
entendimento do encon tro humano. Isso é sempre uma luta, pois o

• "Awarene~s".- p:il11H:i conservada no original por n3o ter com:-.pondcnc 1n eJ1ata em
português. S1gmfi~11: segundo Gary Yon1eí, "umn íormn de cxpcricnciar É o processo de
est:ir cm contato v1g1l:intc com o c,·cnto de m.iior importância no campo individuo/meio,
com total suporte scns6r10-motor, cmoc1onnl, cogniti,o e encrgé1ico", (Gory Yontef·
"Gestnh Thcmpy· Chnical Phenomcnology" m GutalI Journal, Vol li, n. 1. pp. 27-45).
Como Hycner é t:imbc!m lãlindo !! Gest:ilt-tcmpia, e! pro,·óvcl que tenha u~:ido o termo neste
sentido. (Nota das tradutoras)
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terapeuta pode facilmen te ser polarizado em uma ou em outra
dimensão. O terapeuta excessivornente "consciente" falha em
compartilhar o mundo subjacente que nos cerca e que está no limiar
da consciência; ao posso que o terapeuta que vivencio demais seu
processo inconsciente, pode conectar-se com o clienle naquele nível
do inconsciente coletivo onde há o presença de arquétipos, mas não
o encontro de pessoas.
Como ··curador", são necessários grande disciplino e "ego"
para atingir a competência; ainda assim, é preciso ter a awareness
de que há momentos em que se é muito mais um "instrumento" ~
serviço do processo terapêutico e do desenvoh imento do cliente. E
difícil equilibrar essas tendências opostas, quando elas emergem no
processo. O "ego" e "estar a serviço de" entram em atrito. Parecem
requerer duas atitudes diferentes em relação ao processo terapêutico
e à, ida como um todo. Junto com isso, o profissional deYe reconhecer
que pode representar aspectos da personalidade do cliente, que este
não aceito como seus. Este é um aspecto que foz parte do dialética 16
e do diálogo do entre. Isto é. se o cliente é do 1ipo muito emocional,
o terapeuta precisará incorporar o lado racional que ele rejeitou como
seu. Se o cliente é excessivamente racional , o terapeuta precisa
incorporar mais o lado emocional. Freqüentemente, é difícil discernir
quanto de uma dimensão polar o terapeuta represento e até que ponto
é realmeme ele mesmo. De foto, é a luta parn esclarecer essa dúvida
que porá em relevo não somente o sei f do cliente e o self do terapeuta,
mos também o relação terapêutico.
Trata-se de uma profissão paradoxal e eivado de perplexidades,
porque o terapeuta deve ser capaz de desenvolver uma profundo
empatia com o cliente: entrar no mundo dele e percebê-lo a partir da
perspectiva dele. Apesar disso, o terapeuta é sempre desafiado
profissionalmente a dar significado à experiência do cliente dentro
do esquema racional da teoria. Há uma necessidade que nos é
própria de tornar claro o dúbio, o ilógico -de criar formas dentro
do caos. Essa motivação do terapeuta é essencial no condução da
prática contínua da psicoterapia. Elo impulsiona a curiosidade
profissional do terapeuta. Mos é principalmente o "sentimento de
16. Ver t.imbémo C~p. S, "P)icoter:ipia di.1lógie:i: v,~:io geral e definições- p:irn o definição
de dinUtíca.
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companheirismo" que dá força ao desejo do terapeuta t.le empatizar.
Existe uma tensão constante em psicoterapia entre a teoria e a
prática. Com freqüência parece que as duas estão cm conílito. O
paradoxo é que se o terapeuta for teórico demais, ele não conseguirá
aplicar esse conhecimento. É necessário um úpo de "ment~" para
assimilar fatos, e outro tipo paro assimilar a presença do ser humano 17.
Trata-se de uma habilidade muito especial-até mesmo um dom estabelecer contato no limiar do relacionamento humano, expandir
o próprio ser para receber a dádiva do outro. e encorajar, assim, o
surgimento da vibração do cliente. Por outro lado, se o terapeuta
preocupa-se demais com informações concreias. será pri, ado da
ampla profundidade que o teoria pode proporcionar111 • Este é um
problema com sérios conseqüências. Tem sérias implicações no
qualidade do contato e nà qual idade da relaçãõ que se estabelece. Há
que se reconhecer que existem profundas diferenças entre o conhecimento teórico sobre um assunto e a aplicação desse conhecimento teórico numa situação concreto. bem como a necessidade de
integrar um e outro
Além disso, o terapeuta precisa ser prático e ainda assim gostar
de filosofia. Precisa manter a capacidade de responder às situações
concreias e, ao mesmo tempo, apreciar o grande drama humano.
Essas questões surgem de forma especial quando o terapeuta precisa
distinguir entre o que é comportamento ''patológico" e o que é uma
conseqilêncio dos "dados" existenciais. A oscilação da consciência
exige uma flexibilidade tremenda - uma consciência "flutuante",
em vez de uma consciência que se mo, e de um ponto fixo a outro.
Isso não se aprende na universidade. Deve chegar como o resu ltado
dos muitos anos em que se foi golpeado pelos mais variados "chamados"
das necessidades dos clientes
Ocorre outro problema de complexidade ainda maior: o terapeuta deve ser versado na compreensão do funcionamt!nto humano
saudável, mas precisa também entender os fatos e as teorias que
fundamentam o "psicopatologia". O terapeuta tem de ser capaz de re-

17. M:islow. A . (1969). "lntcrpw..on.il (1-THOU) l..no~lcdgc .is ;i r;ir:id11m for ~cicncc".
18. O dilcm:i dcss:u h:ibilid:idcs opo)t:is é coloc:ido irrc,ercntemcntc pel:i c~pru~3o
popub:
que podem fozcm, os que n!!o podem cMin.im:· 11:ihez os que rtalmtnl<' nlo
podcm, 1om11J11·SC 1c111pcu1:u !)

··os
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conhecer e apreciar a saúde tanto quanto a "patologia", e a ~requente combinação conlraditórin das duas. que é o ser humano. E um fio
tênue sobre o qual se caminha com incerteza - a difícil posição de
discernir o que é saudável e o que não é. Por exemplo: quando a
dependência do clienie é uma indicação da habilidade saudável de
confiar em alguém, já que ele nunca foi capaz de fazê-lo? Quando
essa dependência é uma regressão e uma evitação de sua própria
responsabilidade individual? O terapeuta não deve cair na armadilha de meramente diagnosticar as pessoas como "patológicas",
porque toda vez que foz só isso estará transformando o ser humano
em objeto. Não há nada errado com a teoria da psicopatologia,
contanto que ela seja entendida como uma espécie de "taquigrafia".
Isto é, ela é um mero vetor, um indicador de como entender a
experiência discrepante de umn pessoa. Entretanto, dizer que uma
pessoa é só isso, já é um ''des-serv1ço"; uma categorização que não
permite a abertura para novas possibilidades, abertura essa que é a
base de toda cura.
Esses são apenas alguns dos inúmeros paradoxos confrontados pelo terapeuta. ~ovos paradoxos surgem a cada passo na terapia. l\leu propósito aqui niio é catalogar todos eles, mas discutir
alguns dos mais importantes. Como pode um ser humano lidar com
tudo isso? O próprio Freud era pessimista quanto à possibilidade de
um ser humano integrnr de forma equilibrada as qualidades paradoxais exigidas de um terapeuta. Tal integração exigiria um ser
perfeito!
''Obviamente não podemos exigir que o futuro analista seja um
ser perfeito antes de assumir a prática da análise; em outras
palavras, que somente aquelas pessoas com tão alto e raro
padrão de perfeição deveriam seguir esta profissão .
Mas onde e como irá o pobre infeliz obter as qualificações
ideais indispensáveis em sua profissão?" (J937164. p. 248)
Esta é uma questão inquietante, com a qual cada terapeuta e
cada supervisor de terapeutas vai se confrontar. A resposta de Freud
para essa questão é bem definida: "A resposta esl:í na análise de si
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mesmo, com a qual a prepanição para a sua ati\'idatle futura começa''
( 1937/196-l, p. 248) .
A terapia para o terapeuta

t: certamente necessária. mas por si
só é insuficiente. De forma alguma ela garante o desen, olvimento
filosófico e pessoal e a maturidade requentlas para se empenhar em
uma profissão de equilíbrio tão precário quanto a que chamamos de
psicOLerapia. Além disso, siio necessárias uma atitude. umn visão de
mundo. que reconhece as qualidades opostas exigidas do terapeuta
e o esforço para integrá-las; isso, sabendo sempre que se está aquém
do exigido e, ainda assim. aceitundo-se os próprios limites. Em
última análise, o terapeuta precisa aceitar a ambigii1dade e a natureza
sempre inacabada desse trabalho 19 . A psicoterapia não est:í imune às
leis que governam todas as iniciativas humanas, particularmente:: a
natureza contínua e inacabada da existência humana. O próprio
Freud falou da terapia como sendo terminável e interminável. ao
mesmo tempo .
No final, M mais perguntas que respostas, mais problemas que
soluções, mais perplexidade que elucidação, mais preocupações
mundanas do que insights profundos. Eis o destino do ternpeuta:
defender vigorosamente a luta do homem de forma a ampliar os
limites da consciência humana. Esperemos que esta luta enriqueça a
todos nós.
A CR ISE DO PSICOTERAPEUTA:io
O paradoxo que foi tratado com mais sensibilidade e maestria
por Martin Buberé o que se refere ao núcleo da tensão entre objetivo
e subjetivo. Na "introdução'' 11 ao livro Heoling 1hro11gh 1\,/eeting. de
Hnns Trüb, Buber trata dessa importante questão. Ele discute como
o psicoterapeuta, pela natureza do seu regime de treinamento e pela

19. H.irr)' S1nck Sulhv:in, cm um momc010 indub11avelmenic snrdõnico, di«e ccn;i \ cz que
a 1crnpi11 chega no fim m.ib pcl:i c.,:ius1ão mútua do tcr.ipeu1.i e cliente. do que: pcl:i clara
rc:iliz.ação de ~cus obJcti,·os'.
20. Uma vcrs!io lll1tcrior dc)~J 5C$Siio foi publicada em Pusptc1i1•ts Tht Journal of
DmloRica/ Psychorhuop\'. 1987, 1 (1), 1·8
21. Es~:i ln1roduçlio foi ma1) 1ardc: pubhc:id:i scpnmd:!.mente como um c:ipí1ulo 1n1i1ulado
"Hc:ilini; through Mc:e1ing", cm Pvrnting rh, ll'c:y de Bub(r A perm1>)ãO para fazer c1;ações
deste trabalho fo1 gcncro,:imcntc conccdid:!. por R:ifoc:I Bubcr.
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disciplina obrigatória de seu método, pode desen\'olver prontamente
a objetividade, que é certamente um requisito para a prática da
psicoterapia. Sem conhecer com exatidão a natureza do paradoxo, o
psicoternpeuta começa a sentir os contornos de sua presença e sua
força iminente. Aos poucos o terapeuta torna-se mmre de que bem
no centro do processo terapêutico há um paradoxo.
''A profissão em particular aqui em questão é a mais paradoxal
de todas ... Certamente o advogado, o professor, o pndre- não
menos o médico do corpo-cada um também sente, na medida
em que a consciência genuína inspire vocação, o que significa
estar envolvido com ns necessidades e ansiedades do Homem.
Não é simplesmente aquele que segue uma profissão "nãointelectual" com a satisfação de seus desejos, mas este homem
aqui, o psicoterapeuta. cuja tarefa é ser o protetor e o curador de
almas doentes, muitas e muitas vezes confronta o abismo
desnudo do homem, a labilidade abismal do homem." (Buber,
1957a, pp. 93-94.)
Ao confrontar "o abismo desnudo do homem", nenhum ser
humano pode olhar longamente para dentro dessa "fissura" sem se
sentir esmagado. Metaforicamente, com certeza seus "joelhos
existenciais" começam a tremer. Conseqiientemente, deseja fugir
mais uma vez para a segurança que os conhecimentos objetivos
sedutora mente prometem. A tentação em direção às certezas é bem
compreensível. Mas isso é uma promessa/a/sa.
O psicoterapeuta está numa profissão "espiritual", mas sem as
estruturas sociais que poderiam dar suporte emocional a um xamã ou
a um líder religioso. A ele é dada uma responsabilidade semelhante
à de Deus, sem o suporte que vem de um sistema de crenças
religiosas. Suas folhas são as de um mero ser humano, faltando-lhe
a inspiração que a crença religiosa pode dar a seus esforços para
curar. "Além disso, o psicoterapeuta enfrenta a situação de forma
diversa da do padre, fortalecido pelas dádivas sagradas da graça
divina e do trabalho santificado: enfrenta-a simplesmente como
pessoa, equipado apenas com a tradição da sua ciência e a teoria da
sua escola." (Bubcr, l 957n. p. 94.)
Na falta da inspiração divina e de certezas e confrontado com
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uma terrível tarefa que parece trnnscender as habilidades de um
simples mortal, o profissional pode ficar tentado a se refugiar no
espectro oposto da segurança: a fé "religiosa" na ciência e na objetividade. '"É bastante compreensível que lute para tomar objetivo o
abismo que se aproxima dele e converta o avassalador 'nada-maisque-processo' em algo que possa, em algum grau, ser manuseado."
(Buber, 1957a, p. 94.) Nós tornamos o outro um ''isso" para lidar
melhor com a ansiedade que sentimos. O abismo no âmago da
existência humana, especialmente presente nos assim chamados
estados psicopntológicos, ameaça fazer surgir o abismo proíundamente
oculto no psicoterapeuta; oculto certamente pelos anos de treinamento formal obrigatório e pela segurança da orientação teórica escolhida.
Porém, nada disso apaga o fato existencial de nossa própria fragilidade
humana, da incerteza e·do medo de que haja um caos habitando em
nós: um caos que pode ser trazido à tona pela "fisgada" do força do
estado patológico manifestado na pessoa diante de nós.
O abismo já é suficientemente ameaçador quando visto no
outro: é apavorante quando começo a suspeitar que eu também tenho
um abismo no âmago da minha existência. É necessário e correto
defender-se desse terror. Eventualmente, é preciso confrontá-lo,
talvez experimentando-o aos poucos - ou tanto quanto um ser
humano possa perscrutar esse abismo e, ainda assim, voltar inteiro.
Neste ínterim, o psicoterapeuta é te:uado a se refugiar numa
espécie de racionalização reducionista desse abismo existencial,
desse caos, ou "nada-mais-que-processo." lnicialmente, o terapeuta.
em conseqüência de seu treinamento, tenta usar a única arma
prontamente disponível - a objetivação que seus métodos e teorias
lhe dão. O próprio conceito de "psicológico" pode muito facilmente
tornar-se uma defesa reducionista contra as realidades da existência.
Se uma experiência é ameaçadora demais, podemos sempre dar-lhe
uma interpretação "psicológica". Mas para o terapeuta que valoriza
genuinamente o cliente e a si próprio como pessoas. assim como a
relação entre, nem mesmo essa defesa consegue afastar o chamado
de uma realidade existencial maior e mais forte.
"O abismo não atrai a segurança de ação em pleno funcionamento;
ele chama por outro abismo: o self do médico, aquele self
escondido por baixo de estruturas erguidas através do treino e
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da pru11ca e cercado pelo caos: esse self convive com os
demônios. mas é agraciado pelo poder humilde de lutar e
superar de novo. É pelo entendimento desse chamado que
emerge. na m.1is exposta das profi ssõcs intelectuais, a crise de
seu paradoxo.'' (Bubcr, 1957a, p 95)
Entretanto, é só aos poucos e de relance. que ele pode pressentir,
vagamente, que lhe é ex1g1do algo bem maior que o conhecimento
obJeti\'o e distanciamento científico. Nenhum método pode ensinar
ao terapeuta como ser uma pessoa cnpat de incorporar as qualidades
relacionais necessárias para que ocorra uma cura e\1,tencial genuína.
Em conseqüência, o terapeuta está freqüentemente "condenado" por
seu treinamento a tatear e lutar contra isso. na obscuridade em que
\ Í\ e como pessoa Sente necessidade de deixar íluir seu self e ainda
assim sente-se inseguro de fazê-lo de forma profissional. Esse estado
confuso força-o a uma reflexão profunda do seguinte dilema:
"O Homem que segue uma 'profissão intclectuar de\'e parar de
tempos em tempos no curso de sua utividade, à medida que se
torn,1 consciente do paradoxo que e,;;t:í perseguindo... Com o

envolvimento de sua vida e o sofrimento pessoal, ele de\e
seguir em frente no sentido de esclarecer cada vez mais esse
"
paradOAO.
Assim. um destino espiritual, com a fertilidade que
lhe é própriu, começa a existi r e a crescer-hesitante, tateante.
Enquanto tateia no escuro, luta. Vagarosamente, conquista. Na
conquista, sucumbe; sucumbindo, ilumina-se." (Buber, 1957a.
p.93)
A luta com o paradoxo é inicialmente confusa - ainda assim é
essa luta constante que mais tarde poderá supri-lo com alguma fugaz
iluminação.
A crise desse parado,o profissional acontece porque os métodos
psicológicos do terapeuta podem levá-lo somente até um certo ponto.
É exigido dele algo mais. O terapcuta Lenta lidar com seus casos da
maneira usual:
"Até que, diante de certos casos, o terapeuta apavora-se com o
que está fazendo, porque ele começa a suspeitar de que, pelo
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menos nesses casos. e talvez cm todos o.-. outros, algo towl111e11te
diferente é elig,do dele...
Essa é a exigência feita a ele: retira, o caso cm questão da
objetivação metodológica correta e sair do papel de supenondadc
profissional. conquistado e garantido pelo longo treinamento e
longa prática: tran,;;formar isso na situação dtme11rar e111re
aquele que chama e aquele que é chamado." (Buber. 1957a, pp.
9-l-95, grifos do autor.)
É o entre que precisa ser reconhecido. A obJcth ação não
permite esse reconhecimento.Talvez resista-se à própria natureza
elementar da situação. De alguma forma, parece simples demais
··reduz.ir" a situação psicoterapêutica a estrutura,;; tão elementares
..aquele que chama" e "aquele que é chamado". Porém, isso é apenas
um eco que parece repercutir, primordialmente, através do universo
- de que há uma "chamado" e uma respo.'ita.
Tahez seja essa elcmentanedade, esse "primitivismo'', ou até
mesmo sua pureza original. que nos atemoriza e conseqüentemente
sofre resistência. A elementariedade irrestrita do encontro humano
exige que o terapeuta seja, primeiro. uma pessoa d1sponí, el para
outro ser humano e, segundo, um profissional treinado nos métodos
apropriados da prática psicoterapêutica. i\tas esses métodos nunca
devem impedir o terapeuta de confrontar o abismo que paira ameaçadoramente no limiar do encontro genuinamente humano
Muito freqüentemente recuamos em face dessa ameaça.
Constantemente agimos como se o encontro verdadeiro não fosse o
"objetivo", ou que ele pudesse exigir muito mais do que temos para
dar. É o risco dn profissão. Quando somos solicitados demais, de tal
forma que não podemos responder totalmente?

"O ps1coterapeuta, justamente quando e porque é um médico.
retornará da crise para seu método habitual; mas como uma
pessoa modificada e em uma s11uação também modificada .
Retorna como alguém a quem foi revelado, no abismo da
existência humana. a necessidade do encontro pessoal ge1111í110, entre aquele que precisa de aJuda e o que aJuda. Ele retorna a uma metodologia modificada, apoiado nas experiências
obtidas nesses encontros O inesperado - que contradiz ac;
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teorias prcdorni nantes e exige se11 se111pre-re110\'(/do e11voll'i111e1110
pessoal - também encontra seu lugar." (Buber, l 957a, p. 95,
grifos do autor.)

'entre·. uma situação entre ela e outro ser existente. O
psicoterapeutn que ultrapassou a crise pode agora ousar tocar
nisso:• (Buber, 1957a, pp. 96-97. grifos do autor.)

Mesmo após serconfrontado pelo paradoxo inerente à profissão,
o terapeuta retornará, certamente, a seus métodos e conceituações
costumeiros. Seja como for, ele estará mudado, abrandado pelos
"ventos·· da crise.
Existirá al!ora
uma awareness da necessidade do encontro
....
humano genuíno no centro do processo de cura. Essa abertura para
encontros genuínos significa sempre uma disponibilidade de encontrar
o inesperado, o mistério existencial entre pessoas, deixando de lado
a segurança dos próprios métodos e da teoria.
Uma abordagem desse tipo muda a compreensão do terapeuta
sobre a .. cura". Uma cura "técnica" não é mais aceitável. Uma terapia
que termina com o cliente obtendo um grande insig/11 psicológico,
mas incapaz de aplicá-lo no "mundo real" das pessoas, é uma terapia
que fracassou. ''Curou"*, mas não restaurou a pessoa como um todo.
Apenas alimentou o narcisismo psicológico.

O encasulamento é a experiência endêmica de nossa época. Só
pode ser tratado pelo terapeuta que também quebrou seu próprio
encasulamento e reconhece a pnmáZ!a do "enrre". Devemos sempre
reconhecer nossa relação e essa responsabilidade para com os outros.
O i11sighr é apenas o prelúdio da terapia. Os "resultados" da terapia
manifestam-se quando retomamos à ordem humana - quando a
ação toma o lugnr do pensamento, quando o diálogo toma o lugar da
fala.
Após uma crise dessas, há um desn~damento do encon1ro
humano, que não é apenas permitido, mas é até procurado - •·onde
o self está exposto ao sctr•. O psicoterapeuta não ficn mais ''dentro"
de si mesmo, mas de preferência, pelo menos em momentos de
"graça", ele fica no "entre", na esfera além do encnsulamento ...
"onde não há a segurança do conhecimento expresso, mas a certeza
do encontro que permanece não revelado" (Bubcr, l 965a, p. 184).
Esta é a vereda estreita por onde o terapeuta deve caminhar. Em cada
Indo, está o abismo. À frente, está o ··encontro".
As palavras de Buber sobre Hans Trüb e seu livro póstumo
(inacabado) Healing through Meering 22 podem muito bem ser relevantes para todos os terapeutas, mas o são de forma especial para um terapeuta de orientação dialógica.

"Para o psicoterapeuta que ultrapassou a crise do paradoxo de
sua vocação, fica excluído esse tipo de cura. Na hora decisiva,
junto com o paciente que lhe foi confiado e que nele confiou, ele
nbandonou o quarto fechado do tratamento psicológico no qual
o analista domina através de sua superioridade sistemática e
metodológica. Avançou com o cliente para céu aberto onde o
self está exposto ao se/f Lá, no quarto fechado, o terapeuta
examinou e tratou a psique isolada, conforme o desejo do
paciente auto-encasulado, conduzido para os mais profundos
níveis de seu interior. Enquanto isso. em seu próprio mundo,
aqui fora, na proximidade de um ser humano ao lado de outro,
o encasulamento deve e pode ser tran sposto. Uma relação
transformada e propiciadora de cura deve e pode se abrir para
a pessoa que está doente em seu relacionamento com os outros
- com o mundo do outro, o qual não pode deixar penetrar cm
sua alma. Uma alma nunca está doente sozinha, mas sempre no
A~pas d:l!'. 1r:1du1orns.
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"Este caminho de dúvida apavorante. de reflexão sem medo, de
envolvimento pessoal, de rejeição da segu rança. de entrar sem
reservas na relação, de romper com o psicologismo. foi esse o
caminho da aguda percepção e de risco que Hans Trüb trilhou.
Após repetidas lutas para expressar conceitos pouco conhecidos.
prosseguiu em suas descobertas, sempre com mais amadurecimento
e sempre mais adequadamente, até atingir a expressão mais
madura e apropriada em seu trabalho. que não pôde terminar.

22. A relação de T rílb com Bubcr e seu pcnsamcn10 M:r3o dlsculidO( no c:ip. Se novamcnrc
mencionados, de forma suclnla, no cap. 7.
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Seu caminhar não pode mais ir adiame, mas o caminho está
aberto. Certamente não vão faltar outros Homens como ele despertos e audazes, arriscando a pane prática da vocação; não
se poupando e não se impedindo- arriscando-se. Homens que
encontrarão seu caminho e o le\ arão à frente." ( l 957a, p. 96)

1

A pergunta que persiste é: ··será que estamos prosseguindo
nesse caminho?"

3/
Por qzte zt1na
Psicotet~apia Dialógica:
ztma Odisséia Pessoal
'"A esfera em que o Homem encontro o Homem
tem sido ignorada porque não possui uma
continuidade uniforme··
(Maurice Friedman):!3

Durante a maior parte da minha carreira como psicoterapeuta e
também como professor e trei,1ador de psicoterapeutas. tenho
experienciado um inquietante dilema profissional e pessoal. Embora
conhecendo muitas teorias, nõo conseguia me sentir "em casa" com
nenhuma das abordagens terapêuticas com as quais tinha familiaridade.
Parecia estar faltando algo essencial. Somente bem mais tarde deime coma de que esse componente essencial era o papel do diálogo na
vida humana. Também me parecia que muitas das teorias deixavam
de enfocar a "riq11e:.a i11esgorá,•el" do encontro terapêutico. Além

23. Fríedm:m, M. S., em Bubtr. Tht Kno" ltdgt ofMan ( l 965b, p. 17). E,tJ ! um:i parfífra~c
moravílho,:i e sucinta da fundamentação de Bubcr cm Bttk ttn Man und Ma11 ( l 965a, p
~03). ··E111rt n3oé um c:ons:ructonu~ihar, mas o vcrdlldt'iro lug:ir que scne de :.uportc pJrJ
o que acontece entre os homc:n,, o 'entre' não tem recebido atenç~o espeeffic:i, porque,
di~tintamentc d:i :ilma 1nd1\idual e seu c:ontc,cto, não c,cíbc uma continuidode uniforme. mos
é sempre e novamente reconstituído de acordo com os encontros hum.mo~ entre~···
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disso, não encontrei nenhuma teoria que conseguisse trator de forma
integrada o que estava acontecendo "dentro" (o intrapsfquico),
"entre" (o interpessoal) e "além" (o transpessoal), na relação terapeutacliente.
Eu estava particularmente intrigado com o "entre", a relação
entre terapeuta e cliente. bem como com a relação entre o cliente e
as outras pessoas importantes em sua vida. A experiência me
demonstrava, repetidamente, que o relacional era realmente a base
sólida para a cura e o ponto fundamental para o que ocorre "dentro"
do cliente e "além" da interação concreta. O fascínio por esse
aspecto, assim como a awareness de uma dimensão ausente em
mui tas teorias, levaram-me ai nvestigar a possibilidade da "psicoterapia
dialógica''.
Quero mencionar. brevemente, algumas teorias que iníluenciaram e ainda influenciam o meu pensamento. Também quero discuti r
como, para mim (e talvez para outros), muitas vezes faltava algum
aspecto crucial em cada uma delas. Isso não é, de modo algum,
enveredar por uma exploração exaustiva dessas teorias, mas antes
fazer o relato de uma série de experiências pessoais com elas.
Nos primeiros anos de minha graduação, fui fonemente
influenciado pelos escritos de Martin Buber. Sua discussão sobre a
relação EU-TU tocou minha alma. Até hoje não posso ler seus
escritos sem ficar emocionado. Havia uma profundidade e uma
pungência em sua descrição da experiência humanr1 que não existia
em qualquer outro. Em comparação, meus cursos de psicologia
pareciam pouco férteis. Em nenhum outro lugar, a natureza interhumana de nossa existência foi esclarecida de forma mais bela do que
em suas obras. Levei um longo tempo parn entender que, quando ele
falava da esfera inter-humana. estava se referindo a algo muito maior
do que o que chamamos de psicológico.
"Nesta ordem de idéias, é basicamente errado tcn tar entender os
fenômenos inter-humanos como psicológicos. Quando dois
homens conversam, o psicológico é certamente uma parte
importante da situação. à medida que um escuta e o outro se
prepara para falar. Ainda assim, isso é apenas o componente
encoberto da conversação propriamente dita, um evento fonético
carregado de significados. O significado não há de ser encontrado
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cm qualquer dos dois parceiros, nem nos dois Juntos, mas
somente no próprio diálogo, nesse 'entre' que é vivido conjuntamente por eles." (Buber, 1965b, p.75)
Encaminhei-me para um programa de graduação em mestrado,
que era, basicamente, de orientação existencial-fenomenológica. Fui
atraído por esse enfoque, porquesentí que a abordagem se aproximava
da descrição do misterioso "entre" que eu experienciavaem interações
pessoais. Porém, muito do pensamento existencial e fenomenológico
era orien tado exclusivamente para a subjetividade do i11di\·íd110 ou.
quando o fenomenológico era enfatizado, o indivíduo parecia se
tornar uma abstração.
Ao ler vários dos psicoterapeutas existencialistas europeus.
fiquei perplexo com a linguagem obscura. vaga e esotérica, bem
como a natureza predominantemente cognitiva de seus trabalhos. A
forma de escrever parecia contradizera que suas teorias se propunham
a tratar. Havia um esoterismo impedindo que as preocupações dos
seres humanos de carne e osso fossem tratadas concretamente.
Somente mais tarde tomei conhecimento dos trabalhos de terapeutas
mais concretos. tais como Rollo May. James F. T. Bugental e, bem
depois, da obra de Irvin Yalom.
Senti ainda outra dificuldade com a abordagem existenci al: ela
era mais uma teoria filosófica do que um sistema psico1erapêut icoembora houvesse exceções. Frequentemente não se encontrava uma
concrewde na orientação filosófica, que precisava sercomplementacla
pelo conhecimento aplicado do processo de tratamento. Yalom
expressou uma preocupação semelhante:
" ... filósofos existenciais profissionais ultrapassam até os teóricos
psicanalistas no uso de uma linguagem obscura e enrolada ...
Nunca entendi a razão dessa linguagem impenetrável e com a
aparência de profunda. Os próprios conceitos existenciais básicos não são complexos e não precisam ser decodificados e mel icu losamente analisados. Mui to mais do que isso, des precisam
ser revelados." (Yalom, 1980, p. 16)
Durante meu programa de mestrado, entrei em contato com o
pensamento de Maurice Merleau-Ponty. Sua filosofia tem grande
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profundidade e riqueza de descriçflo. Ele foi um ícnomenologistaexistencial no mais verdadeiro sentido. Embora fortemente impregnada
pela descrição fenomenológica, sua filosofia reconhecia a dimensão
central da experiência intersubjetiva. De foto, ele falou da nossa
existência como o esrar-no-111111ulo-com-011rros. Não se pode isolar
o individual do contexto intersubjetivo .
Intuitivamente, vibrei com seus últimos trabalhos, especialmente
com The Visible a11d the /11visible. Algumas ,czes, entretanto, esst.!
trabalho enfocava tanto as estruturas on1ológicas da existência, que
parecia esrar faltando sua dimensão concreta. A ênfase existencial no
intersubjetivo ficava diluída. Considerando-se. porém. que este foi
um trabalho póstumo, Merleau-Ponty poderia ter ampliado o estudo
dessa questão. se sua vida não tivesse sido interrompida prematuramente.
É profunda em suas implicações. en1rctanto, a sugestão de MerJeau-Ponty quanto à possibilidade de uma psicanálise ontológica~4 •
Sua proposta era que precisávamos aproveitar o que havia de melhor
no pensamento psicanalítico, mas coloc.tndo-o dentro de um contexto
ontológico e intersubjetivo. Essa idéia era tão sugestiva quanto
enigmática .
No início de minha carreira, trabalhava como psicoterapeuta
em uma clínica de orientação psicanalítica. Lá experienciei em primeira mão as deficiências do modelo intrapsíquico e médico da pessoa Esse modelo não proporcionava uma visão inter-humt11w da
sintomatologia, nem se detinha no encontro terapêutico. O encontro
era um "acessório" ao invés de ser o foco. Assim. percebi que a
abordagem psicanalítica tradicional enfatizava demais o mundo
intrapsíquico do cliente e, muitas vezes. parecia fazer interpretações
pejorati\as. O intrapsíquico tornava-se uma figura fortíssima e
parecia que a humanidade do cliente se perdia. Ao mesmo tempo, a
ênfase na qualidade de "tela em branco"' do analista parecia obscurecer
sua humanidade, de tal forma que a interação entre analista e
analisado delineava-se bastante formal e anificial Em conseqüência
disso, a interação era desequilibrada em função da superioridade
--assumida -do analista, decorrente de seu conhecimento do mundo
intrapsíquico do analisado.
Por um longo tempo, fui muito influenciado (ainda que
!4. 1968. p. 270
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indiretamente) pelo abordagem tcrnpêulicn rogt:riana. Sofri essa
influência, primeiro, na fase do centrado-no-cliente e, mais tarde, em
sua ênfase no centrado-na-pessoa. Lembro de meu sentimento ao ler
Tomar-se Pessoa: ali estava um psicólogo falando verdadeiramente
sobre pessoas e experiências pessoais em vez de folar sobre teorias
obJetivas. Senti, finalmente, que nessa abordagem a pessoa do
cliente era respeitada e que o terapeuta talvez também pudesse ser
urna pessoa.
Minha orientação era basicnmente existencial. Ainda assim. n
abordagem centrada-no-cliente proporcionou-me uma modalida~le
de trotamento específica, que às vezes era extremamente útil na
compreensão dn experiência do cliente e no estabelecimento da
confiança que precedia o momento em que se finnava a relação entre
terapeuta e cliente. Surgia, entretanto, um problemn: ha\ ia tanta
ênfase na experiência ··subjetivo" do cliente e na experiêncrn separada
do terapeuta que o "emre" era mais uma vez menosprezado. Por
vezes, o dialógico se assemelhava a um seeundo momento de dois
eus separados se unindo, cm vez de ser urna forma ampla e global de
compreender a existancia humana.
A Gestalt-ternpia tem sido uma grande iníluência no m~u
trabalho. Nela havia um foco no concreto, "técnicas" específicas e
até mesmo alguma ênfase na interação entre terapeuta e cliente.
Embora já conhecesse os escritos de Frederick Perls. sentia que
seu trabalho era e).cessivamente orientado pnra a técnica. baseado no monólogo e manipulativo, tanto que se perdia a pessoa do
cliente.
Sofri principalmente n iníluência da abordagem de Erving e
Miriam Polster. Trabalhando com eles, senti que havia um grande
respeito pela singularidade do cliente, assim como pela do terapeuta.
Havia também uma abertura ampla quanto à extensão do que poderia
ser lidado na situação terapêutica, embora existisse grande especificidade e concretude. Também havia ênfase no fluxo i nteracional entre
terapeuta e cliente. Considerei essa abordagem a mais útil. na
prática, de todas as teorias com as quais tive conrnto.
Aprendi com Ervi ng e Miriam Polsterque terapia é, basicamente.
uma abordagem e não uma técnica. Constantemente impressionome com a habilidade de ambos para encontrar o núcleo positivo da
pessoa e ajudá-la a apreciar suas potencialidades. A maneira de ser
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como pessoas, a humanidade e a criatividade desses dois grandes
terapeutas continuam a me influenciar.
Mesmo na Gestalt-terapia, entretanto, não ocorreu uma mudança
radie-ai na reoria, no sentido de valorizar o dialógico no desenvolvimento Ja pessoa e no processo psicoterapêutico. De um certo modo,
esta era uma Gestalt-terapia centrada-na-pessoa25• Eu seguia acredirnndo que, tanto na teoria como na prática, precisava ser posta ênfa~
maior no ''entre" e que isso exigia um repensar radica/ tanto de uma
quanto da outra.
Enquanto era ainda estudante, freqüentemente tinha grande
dificuldade para ler o trabalho de Buber. A primeira vez que tentei
ler EU e TU não entendi nada! Somente após n leitura de comentários
sobre Buber, especialmente aqueles de Maurice Friedman. foi que
comecei a entenderoqueBuberestavadizendo. Para minha surpresa,
quando iniciei meu programa de doutorado, o próprio Mnurice
Friedman estava lecionando um curso sobre a filosofia do diálogo de
Buberl Foi sob sua tutela que pude perceber que havia uma terceira
ai temaú va para o objetivismo e o subjetivismo da psicologia moderna
- a esfera do "entre".
Levei mais dez anos para compreender plenamente a possibilidade
de integrar a filosofia do diálogo com a prálica da psicoterapia. Na
maior parte desse período, parecia existir uma dicotomia entre a
filosofia e a aplicação prática. Intuitivamente, sabia que isso não era
verdade, mas não consegui, por muitos anos, superar essa divisão.
No meu programa de doutorado, estive em contato com muitas
abordagens teóricas diferentes. Encontrei méritos na ''caminhada do
self' e na ênfase "espiritual" da tcoriajunguiana; na maneira positiva
como o indh íduo era visto e, até mesmo, como a "patologia" pode
ter um valor positivo. Parecia estar ocorrendo uma verdadeira
correção da abordagem freudiana tradicional. Também valorizei a
ênfase no inconsciente coletivo, que apontava para uma base transpessoal importante da existência humana. Entretanto, com freqüência, parecia ser tão grande a ênfase no desenvolvimento do "selr'
que, mais uma vez. a interação dialógica entre pessoas reais ficava
esquecida. Por vezes, parecia que a ênfase era maior nos símbolos do
'.?5. Ver também Hycner, R. H. "An intcrvicw 1Alth Eí'ing andMiríam Polster: Thcdiologic
dimen~ion in Gc$lDlt Thcrnpy." Th~ Gnwlt Journal. 10 (2), 1987.

48

que nas pessoas. Parecia existir um pcri~~, llluito grande de um
solipsismo psicológico nesse tipo de abordagem. E isso aconteceu
apesar das recomendações periódicas de Jung a seus seguidores
relembrando a importância da relação terap~Lllica. "A análise é um
diálogo queexigedois parceiros" 26 (Jung. 1l>() t. p. 131 ). Infeli1.mente,
os seguidores de Jung nem sempre seguiram sua regra. O que pode
ter inspirado a afirmação apócrifa atribuída a Jung: "Graças a Deus,
não sou umjunguiano!" Sem dúvida, todo grande terapeuta desejou
dizer o mesmo de seus seguidores.
Estive também em contato com várias teorias comportamentais.
Sentia que uma abordagem comportamental para a psicoterapia era
muito mecanicista e tecnológica. Parecia que a pessoa do terapeuta
e a pessoa do cliente estavam complctaltlcnte ausentes. Tenho
ceneza que isso não é verdade em um sentido absoluto. Entretanto,
esse aspecto era sublinhado na teoria e na pr.ítica, e, dada a ênfase
generalizada na tecnologia dentro da nossa cultura, considerei-a um
tanto perigosa. Ao longo dos anos. porém, tenho utilizado a abordagem
comportamental em algumas ocasiões isoludas. Dentro do contexto
mais amplo de uma abordagem dialógica, dcl:cobri que ela pode ser
útil na mudança de pequenas unidades de comportamento. ou no
trabalho com alguns tipos de indivíduos. aqueles que respondem
melhor à praticidade desse tipo de abordngcm. Entretanto, ao tomar
uma técnica e torná-la um sistema de tcr;1pia, deixamos de fazer
justiça à riqueza das in terações humana:,;. Quando terapeutas e/ou
clientes cometem o engano de tomar uma técnica tcropêutica por uma
filosofia de vida, isso contribui para a patologia da nossa cultura de
26. fricdmnn (198511) dá umo in1crprctnçào intcrcss:1111c li 1eori:i de Jung, que p:m:cc
contruditcr esto nfirmaç5o dirct:i: "Ainda há um 1oquc de p,1cotogi~mo nqui. p:iro ~cr cit:ito,
pois Jung define n pessoa como um 'sistcmn psíquico que, 1111:indo ofc1a outro pcsso:i, entro
num:i re:içiio rcdproc:i com outro s1Mem:, psíquico··· (p. 22). Moís .idiante, Fri• dm:in :ifinno:
"A despeito do ênfase de Jung no ropporl e na conhnnçn mútu.i, sua visiio finnl do
rct:icion:unento ter:ipcuto-cllcntc ! de doí$ processos p,r1111icos individu:m, nos qunis cada
um se :ipótn na intcr:içiio com o outro, mas ncccssaria1111:n1c. considera o outro como uma
função do seu próprio ,•1r n ser:· (p. 22) Isso p:ircce \e npcttnr no :ifinn:iç3o fcit:i por Jung,
aos 83 :in05, no ··Prólogo~ de su:i :iu1obiogr:ifio: "No fin;il tlc tudo, os únicos :icontccimcntos
cm minha v1do que volcm :i peno ~cr cont:idos s!lo :iquck, do momcnio cm que o mundo
imperecível irrompeu neste mundo tr1111sitóno. Em, é o ra1no pel:i qulll falo principnlmcnte
de experiências internos, entre os qu:iis incluo meu~ ,n11h11s e ,•isõcs... ToclDs as outras
tembronç:is de viogcn~. pcssoos e de tudo o que me cc1~;1 fie.mim :itcnuodcs no lado dcssns
experiências mtcriorcs." (1961. pp. 4-5)
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supl'1cnfatizar os aspectos mecanicistas da existência. Como tantas
ou11.1s abordagens, a componamental é um enfoque útil, mas dentro
de limites. Ultrapassar esses limites é um desserviço ao indi\íduo e
à sociedade.
A terapia comportamental-cognitiva, ao introduzir os processos
de pensamento do cliente, parece dar um passo além da terapia
comportamental mais tradicional e mecanicista. Finalmente foi
reconhecido dentro da tradição comportamental, que a maneira
como as pessoas pensam sobre s1 mesmas e suas circunstâncias afeta
significativame nte a vida e, de forma especial, o comportamento. O
problema é que isso pode facilmente conduzir, em um pnmeiro
momento, a uma ênfase excessiva no individual em detrimento do
relacional ou da interação e, posteriormente, a uma desenfatização
dos demais aspectos não-cognitivos do existência da pessoa.
O mo\' imentoda psicologia transpessoal forneceu-me um contexto
para a compreensão daquelas dimensões da experiência que transcendem
o ··normal". t\1uito do trabalho escrito nessa área trata da dimensão
espiri tual da \'ida e da psicoterapia, uma relação que freqüentemente
só é citada na psicoterapia existencial. Por vezes, achava que alguns
dos trabalhos escritos nessa área (certamente não todos) dão 1a11ra
importância à dimensão espiritual que, freqüentemente, passam por
cima dos aspectos mai s concretos e interpessoais e/ou intrapsfqu icos
que fazem parte da nossa existência. Pensava que existia uma ênfase
excessiva na psicologia oriental, quase como para compensar a
postura unilateral da psicologia ocidental. Entendo que a abordagem
dialógica exige que vohemos nossa atenção para ambas as psicologias
(oriental e ocidental) com igual valorização e interesse .
Ultimamente, considero a escola das relações-objetais de grande
ajuda na compreensão da dialética "dentro" do indivíduo. Lida bem
com a história intrapsfquica e a dinâmica dos indivíduos. De fato,
dentro de uma estrutura psicodinâmica, ela pavimenta as bases para
uma psicoterapia dialógica27 , pela ênfase na "busca do objeto" do
indivíduo, isto é, a tendência inata da pessoa de procurar a relação
com os outros.
Relacionada com a escola das relações objetais encontramos a
abordagem da psicologia do sei f. fundada por Kohut (1971-77). A

ênfase de Kohut na orientação empática do terapeuta deu apoiou essa
abordagem no enfoque da experiência subjetiva do cliente. Roben
StolorO\\;, em colaboração com Atwood e Brandchaft, Lachmann e
Ulman levaram a ênfase da compreensão empática do analista até a
porta de entrada do dialógico. Seu trabalho se dete\'C, de forma
consistente, na dimensão intersubjeuva na ps1coterap1a.
"Sob a perspectiva da fenomenologia psicanalítica, fenômenos
clínicos - tais como a transferência e o contratransferência, as
reações terapêuticas negativas, a psicopatologia em geral e a
ação terapêutica da psicanálise - não podem ser entend idos
separadamente dos contextos intersubjeti,os no qual se formam .
Paciente e analista, juntos, constituem um sistema psicológico
indissolú vel, e esse sistema é o campo empírico da investigação
psicanalítica:· (Atwood & Stolorow, 198-l, p. 6-+)
Apesar disso, essa teoria ainda é orientada alternativamente
para a subjetividade do paciente ou para a subjetividade do annlista .
Neste aspecto ela não conseguiu desenvolver uma filosofia abrangente para a compreensão do contexto inter-humano dessas "subJeLi vidades".
Revendo o caminho que trilhei - e talvez outros tenham
seguido um caminho parecido - sou levado a pensar que uma
abordagem d1alógica pode estar fundamentada em sua própria base
filosófica e, ainda assim, estabelecer um diálogo genuíno com outros
sistemas de terapia. Isso, respeitando seus limites ób, ios e integrando
aquilo que é mais valioso nelas dentro de contextos muito diferentes.
Talvez, uma psicoterapia dialógica possa promover outro meio para
a compreensão da riqueza da natureza relaciona l do ser humano.

27. Fricdrn1n {19850, p. 95).

50

51

PARTE!!
TEORIA

"A renlidade decisiva é o terapeuta
e não os métodos.
Sem métodos, se é um diletante.
Sou a favor dos métodos,
mas apenas para usá-los,
não para acreditar neles."
(Martin Buber)~

28. Bubcr (1967), p. 164.
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4/
Enz Direção
a ztma Psicoterapia
Dialógica
·I

"Este encontro dialógico é ao mesmo
tempo o ponto de partida e objetivo do
nosso trabalho terapêutico."
(Hans Trüb):!9
Este capítulo descreve alguns dos ternas principais que surgem
a partir de uma abordagerndialógica na psicoterapia. Elesefundamema
na compreensão do "entre" e das relações "EU-TU'' e "EU-ISSO''.
discutidos no primeiro capítulo. Além disso, explora alguns aspectos
do que significa considerar a psicoterapia como basicamente dialógica
em sua abordagem, processo e objetfro. De acordo com a afirmação
sucin ta de Friedman (1985a), "a cura através do encontro significa
o desvelamento concreto na tem pia da 'ontologia do entre'" (p. 152).
Antes de tudo, em uma abordagem dinlógicagenuína o terapeuta
29. Trüb, H. (195111964), p. 501.
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é visto como "alguém que está a serviço do dialógico". Isso signi·
fica, no seu sentido m:1is profundo, que a individualidade do terapeuta rende-se (pelo menos momentaneamente) ao serviço do" entre".
Isso pode parecer desconcertante para aqueles terapeutas que vêem
sua tarefa primordialmente como uma ajuda para que o cliente se
diferencie e se individualize. Predomina aqui a suposição de que a
melhor forma de ensinar-lhe é ter um terapeuta que modele essa
"individualidade". A panirde uma perspectiva dialógica, é insuficiente! Nessa perspecth a, a verdadeira sin gularidade surge da relação
genuína com os outros e com o mundo. A individualidade é apenns
11111 dos pólos em uma alternância rítmica global entre separação e
relação, e ambas ocorrem demro da esfera do "e11rre".
Conseqüentemente, em uma psicoterapia de abordagem dialógica,
o terapeuta caminha sempre por uma "vereda estreita". Buber usou
essa expressão para descrever sua filosofia de responder a um
momento único, em vez de adotar um sistema filosófico que fornecesse
respostas abstratas sem relaçlio com a realidade única presente. Isso
também aplica-,;e ao trabalho do psicoterapeuta. O terapeuta não
'' ... descansa no planalto amplo de um sistema que inclui uma série de
pressupostos acerca do absoluto, mas caminha sobre uma \'Creda
estreita e pedregosa que permeia os abismos, onde não há segurança
do conhecimento expresso, mas a certeza do e11c:0111ro que se monrém não re\·e/ado" (Buber, 1965a, p. 184, grifos do autor). Isso não
significa que o terapeuta esqueça completamente todo o conhecimento adquirido no treinamento, mas tr:lln-se de um conhecimento
temperado pela percepção da pessoa como um todo e do que essa
pessoa única precisa em determinado momento. Durante toda a
terapia, há uma diolérica entre enfatizar a objetividade e a subjetividade. Mesmo aqui, ela se desenrola no "entre".
"Caminhar por uma vereda estreita" significa que o terapeuta
não tem garantia de segurança. As suposições teóricas são somente
a "e1ttrée" , mas não constituem um substituto para o e11co111ro.
Segundo Buber. "Embora nenhum médico possa prescindir de uma
ti pologin, ele sabe que em algum momento a pessoa incomparável do
paciente irá ,;e defrontar com a pessoa incomparável do médico;

tanto q1wnto possível, ele põe de lado sua tipologia e aceita esse algo
imprevisível que acontece entre terapeuta e paciente" ( 1967. p.164).
Certamente, é um desafio para o terapeuta: como utilizar a
segurança da teoria e ainda assim não utilizá-la como uma defesa
indiscriminada contra o desconhecido? Como responder à singularidade
e ainda assim apreciar nossa base comum de humanidade? O terapeuta, ao estabelecer um diálogo com toda a amplitude das possibilidades humanas, engaja-se em uma tarefa verdadeiramente paradoxal
- uma tarefa na qual a segurança é restrita e há somente a certeza do
encontro com o desconhecido, o único, o "nunca-antes-experienciado"
No cerne da abordagem dialóg1ca é predominante a preocupação
com a natureza rica e variada da pessoa como um todo. Não há
meramente a focalização de um único aspecto, seja ele a dimensão
intrapsíquica, a interpessoal ou a transpessonl (Wilber, 1984). É
certo que em estágios diferentes da ternpia ou em qualquer momento
de uma determinada sessão, um ou outro aspecto precisa ser enfatizado.
No todo, entretanto, o terapeuta d1alóg1co procura ver o contexto
inreiro3-0 assim como a dialética entre essas dimensões centrais da
existência.
Dado o forte zeirgeisr* analítico da sociedade moderna, o
terapeuta é fortemente tentado a analisar a experiência do cliente sob
a forma de "cnusas" psicológicas, diagnosticando-o e tratando-o a
partir daí. Na terapia existe sempre a necessidade de ajudar o cliente
a remover as ''máscaras" que o impedem de manter contato genuíno
com os outros e com as necessidades humanas mais profundas.
No entanto, retiraras máscaras pode facilmente tornar-se o foco
principal. Em conseqüência, o ternpeuta perde a visão da pessoa
como um todo. Esse é um risco natural da profissão. Erving Polster
( 1979) observou de forma sucinta: "É muito difícil res1st1r à ·função
de detetive' em terapia". A ênfase excessiva nesta atitude conduz. ao
que Buber (1957b) chama "o erro de ver através e desmascarar".
Para ele, "a essência do erro se dá quando um elemento na existência
física e espiritual do homem, que inicialmente não era notado, ou o
era pouco, passa a ser agora descoberto, ou esclarecido e a ser

• "En1rtc:": cm fr.incês noorigin:il Significa a cnlr.id:i. ou primeiro prato de um:i rcfciçfto.

30 !':ao t por nc:iso, ccrt:imc111c, que lv:111 Bonormcny1-N.ig1 e B11rbar11 Kr:isnerchamor:im
sun nbord:igcm de ··1crapi:1 contc,uu:il".
• "ZcitgciM': cm alcmllo no original Signiíic:1 tcndcncio, inclino'ijo, viés. (Nulo das

(Nota da1 iradutoros).

tradworaJ)
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identificado com a estrutura total do homem, ao invés de ser inserido
nessa estrutura" (p. 226) .
Tah ez com demasiada freqüência deixamos de nos perguntar
qual é o contexto da c.'(istência da pessoa que faz com que. cm
determinado momento, uma motivação ou comportamento prevaleça
sobre os demais. Para Buber, "a questão central deve ser: o que existe
entre esse elemento e o outro: em que medida e de que modo isso
pode delimitá-los e ser delimitado por eles" (l 957b, p. 226). Sob esse
ponto de vista, nenhum aspecto é visto como absoluto. Cada
comportamento "precisa" ser compreendido e desesperadamente
"pede" por isso, dentro do contexto maior da existência da pessoa .
Desmascarar o motivo que está por trás de cada comportamento
isolado torna-se um exercício estéril. Buber afirma de forma muito
bonita: "O homem não é para ser visto 'através', mas para ser
percebido de forma cada vez mais completa no seu mostrar-se e no
seu esconder-se e na relaçcio dos dois entre si" ( l 957b, p. 227, grifos
do autor) .
Nessa perspectiva, a ··patologia" é vista como um distúrbio da
existência 111teira e como uma "declaração" do que precisa ser
atendido para que a existi!ncia dessa pessoa se torne mais integrada. "Desmascarar'' as causas e os motivos psicológicos subjacentes
não é o foco principal. É mais importante considerá-los em relação
àquilo que, na existência humana precisa permanecer "escondido",
pois é profundo, misterioso e talvez vulnerável demais para ser
exposto diretamente à luz da consciência. Não ser direto pode,
algumas vezes, constituir-se em uma atitude de compaixão. A
condição humana deve ser. ao mesmo tempo, revelada e "escondida"
(Friedman, 1974). A ''patologia" ocorre quando as duas dimensões
estão significativamente desequilibradas entre si .
Buber assinala em seus trabalhos que o psicoterapeuta, assim
como o educador e os pais. precisa praticar o que ele chama de
"inclusão". Está se referindo a " ... um impulso audacioso - que
exige uma mobilização muito intensa do próprio ser - para dentro
da vida do outro" ( l 965b, p. 81 }3 1. O terapeuta precisa lutar

vigorosamente para expenenc1aro que o cliente está cxpcrienciando.
Nos melhores condições, é apenas uma experiência momentânea,
pois não é possível manter indefinidamente a postura inclusiva. Ao
mesmo tempo, o terapellta precisa também manter-se centrado em s1
mesmo. A inclusão é um movimento de ir e, ir: estar centrado na
própria existência e ainda assim ser capaz de passar para o "outro
lado". Em relação ao terapeuta. Buber diz: "Você pode ver, sentir e
experienciar colôcando-se nos dois lados. Do seu próprio lado,
vendo, observando, conhecendo, e ajudando o outro - do seu
próprio lado e também do lado dele. Eu me aventuraria o dizer que
você pode experienciar com muita força o lado dele da satuação"
( 1965b, p. 171).
A experiência que Buber descreve não é a mesma usualmente
chamada de empatia (Friedman, l 985a). Para ele, empatia é um
sentimento - um sentimento que reside "dentro" do ind1, íduo.
Inclusão, em vez disso, significa voltar a existência inteira para o
outro, e é uma tentativa intensa de experienciar a experiência da
outra pessoa tanto q11a1110 a sua própria. Enquanto, para Buber, a
empatia ignora um dos dois pólos existenciais do diálogo, no
momento verdadeiro dai ncl usão nenhum lado do diálogo é ignorado.
A inclusão ocorre quando uma pessoa, "... sem negligenciar nenhum
aspecto da realidade percebida em sua atÍ\ idade, ao mesmo tempo
vive o evento comum aos dois a partir do ponto de vista do outro"
(Buber, l965n, p.97).
Certamente, não é por acaso que os seres humanos raramente
pratiquem o "experienciaro outro lado". Isso requer um senso muito
forte do próprio "centro", assim como flexibilidade existencial e
psicológica para "passar'' para o outro lado. É uma oscilação ontológica.
em certo sentido. Qualquer um que alguma vez tenha tentado isso,
com certeza experienciou o medo da perda de seu próprio senso de
sei f3 2• Contudo, é isso precisamente que é necessário, perder o senso
rígido de sei f, para entrar na realidade total da outra pessoa. Entretanto.
da mesma forma que no momento "EU-TU", não se pode "visar" a
inclusão. É preciso um esforço consciente nesse sentido, mas o
momento não pode ser forçado. Esses são o dilema e o desafio
constantes do terapeuta

31 Buber pra1ic:1,·o. ob,·1:imcn1c, 11 "1nclu53o" cm seus cnconrros pesso:iis. H:ins Trüb, :ip6~

cncont1,1M,c com Bubcr, dcscrc,cu.o: .... .Como quede1x::mdoum tom suave soJre exp:lndir·
M: em si mesmo, cscul!lndo o eco que vem do ou1ro lado .. (Trüb, l 93S/l 98S, p. 32).
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Um ú llirno aspecto precisa ser discutido em relação à inclusão.
Um dos indicadores de que uma pessoa está pronta para encerrar uma
terapia é quando o cliente começa a experienciar a situação do lado
do terapeutn. Isto é, o cliente faz comentários do tipo: "Deve ter sido
muito duro para você no princípio da terapia"; ou "Acho que nunca
vi isso antes do..seu ponto de vista": ou o cliente pode até tornar-se
mais interessado na saúde do terapeuta, ou em outros aspectos de sua
vida. O cliente é capaz, agora, de praticar a inclusão. O self do
cliente reconhece e aprecia a singularidade do self do terapeuta e,
extrapolando, também o self dos outros. Esta é a base para qualquer
diálogo genuíno: a disponibilidade do cliente para experimentar
relações verdadeiras com os outros. Segundo Buber, no cerne da
abordagem dia lógica está a questão da confirmação. Para ele, a base
subjacente de toda psicopatologia é a ausência de confirmação que
cada um de nós sofre no esforço para nos tomarmos seres humanos.
Diferentemente dos animais, que parecem não questionar sua "natureza animal", o ser lr11111a110 precisa ser confirmado pelos outros, para se perceber como um ser humano. " ... Secreta e timidamente, ele
espera por um Sim que lhe permita ser e que só pode chegar até ele
vindo de uma pessoa para outra. É de um homem para o outro que é
passado o pão celestial de ser o seu próprio ser" (Buber, l 965b,
p.71).
Buber enfatiza que uma vez recebido esse "Sim" - o "pão
sagrado" vindo dos outros- estaremos capacitados a nos centrar em
nossa própria existência, de modo a nos mantermos firmes em nosso
próprio chão. É claro que não se trata de algo que acontece apenas
uma vez na vida, de forma que a pessoa se sinta, desse momento em
diante, confirmada para sempre. É muito mais: uma espiral complexa
de acontecimentos que duram a vida toda e através dos quais há, em
alguma medida, necessidade e prontidão na existência para esta
confirmação tão crucial. São esses os momentos de graça.
Devido à necessidade desesperada de confirmação acabamos
nos tornando "falsos eus" (Laing, 1965) ou, o que Buber chama de
"parecer". Estamos tão sedentos de confi rmação que, se não a
recebemos por sermos quem somos, nos esforçaremos para obter
qualquer coisa semelhante. Isto é, tentaremos consegui-la nos
"mostrando" da maneira que pensamos que a outra pessoa deseja.
Criaremos urna impressão- nos empenhando em alguma forma de
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''parecer", a fim de receber aprovação. Não somos nós mesmos. A
ironia, é claro, está em que isto nunca é urna confirmação genuína e
a pessoa, no fundo, sabe disso. Porém, esse reconhecimento de nosso
existir, mesmo como um "falso self', é preferível à ausência de
reconhecimento (May, 1969).
Todos os seres humanos desenvolvem o "parecer" em alguma
medida, a fim de sobreviver psicologicamente. Ainda assim, bem no
íntimo da pessoa, a alma clama pelo reconhecimento de que esta
pessoa única existe. Almeja o reconhecimento como indivíduo
separado e, ao mesmo tempo, como um ser humano semelhante aos
demais. A extraordinária peça O Homem Elefante ilustra de forma
tocante como é crucial para os seres humanos terem suo existência
reconhecida, por 1)1ais çliferentes que possam ser, física ou psicologicamente. A questão da confirmação reconhece, explicitamente,
a conexão íntima entre os homens e os limites da autovalidação
individual.
Conseqüentemente, que o clientesinta-seconfirmado pelo terapeuta é o alicerce firme da terapia; situação que proporciona uma
oportunidade única para receber a "bênção". Como resultado, a
terapia pode se tomar o protótipo para que a pessoa seja confirmada
em outras situações.
Um reconhecimento existencial tão profundo inicia-se com a
validação da singularidade. O diálogo genuíno começa quando cada
pessoa considera a outra " ...como o ser único que é. Eu me torno
consciente dele, consciente de que ele é diferente, essencialmente
diferente de mim, deu ma maneira definida e única que lhe é peculiar.
Aceito quem assim enxergo de tal forma que posso, plenamente,
direcionar o que lhe digo de acordo com a pessoa que é" (Buber.
1965b, p. 79). Confirmar o outro significa fazer o esforço terrível de
se voltar para a outra pessoa e afirmar sua existêncio única e separada
-sua "alteridade". Significa tarrbém, ao mesmo tempo, reconhecer
o vínculo humano comum da relação com ouLms pessoas.
O significado de "confirmação" aqui é mais que o que se
entende comumente por aceitação, embora esta seja, certamente,
uma parte da confirmação. Para Buber, a aceitação significa: "Aceitoassim como você é ... mas isso aão é ainda o que eu quero dizer com
confirmar o outro. Porque aceitar é somente aceitar como ele
invariavelmente é nesse momento, nesta realidade que lhe é própria"
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( l 965b. pp. 181-181) A aceitação, como tal, não coloca qualquer
"exigência" existencial inter-humana na outra pt!ssoa para que ela
seja diferente do que é. A confirmação, por outro lado, reconhece e
afirma a existência dessa pessoa, mesmo que tal, ezseu comportamento
atual seja inaceitável De fato, pode até haver muita disputa com o
outro, ao mesmo tempo que se confirma sua existência.

uma

'Talvez, de ,ez em quando, eu de, a fazer
oposição cerrada
a seu ponto de vista sobre o assunto de nossa conversa. Mas
aceito esta pessoa, o portador de uma convicção; aceito-a em
sua forma característica de ser, de onde surgiu esta convicção
- ainda que deva tentar mostrar, pouco a pouco, o erro dessa
mesma convicção. Reconheço a pessoa com quem es1011 l11ra11do:
luto com ela corno seu parceiro; eu a confirmo como criatura
e como crwçiio; e11 co11jirmo aquele que está comra mim como
meu opositor." (Buber, l 965b, p. 79, grifos do autor.)
A aceitação é o preltídio para a verdadeira confirmação: "Eu
diria que toda relação existencial \'erdadeira entre duas pessoas
começa com a aceitação" (Buber, l 965b, p. 181). É preciso admitir
que ambas as dimensões estão intrinsecamente entrelaçadas e é
difícil. se não impossível, na maior parte do tempo, distingui-las
claramente.
O "objetivo" da psicoterapia dialógica é que, eventualmente,
haja a possibilidade de uma relação mútua entre terapeuta e cliente
(Friedman, I 985a, l 985b), embora isso não aconteça obrigatoriamente.
Evidentemente, esse não é um "objetivo" alcançável em muitas
situações (como veremos depois, ao discutirmos os '' limites do
diálogo"). Seria melhor falarmos da mutualidade como um subproduto da terapia dialógica. em vez de considerá-la um objetivo em si
mesmo. Ou seja, à medida que o terapeuta estabelece uma relação
genuína com o cliente, e enquanto percorrem os muitos estágios da
terapia, o cliente, de início hesitantemente, e depois com passos mais
audaciosos, começa a se sentir seguro de seu espaço. O cliente tem
a sensação, simultaneamente, de ser um indivíduo separado e de estar
centrado e em relação, o que lhe dá a confirmação necessária na
terapia. O cliente agora está mais capacitado a experienciar a outra
pessoa como "TU" .
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Freqüentemente isto só pode ocorrer depois que muitos dos
conílitos "intrapsíquicos" ou "velhos modelos" uverem sido trabalhados
(Trüb, 1952/1964). Antes disso, o terapeuta é, de muitas formas, uma
"pseudopessoa" para o cliente. Essa é a verdade sobre o conceito de
transferência. Entretanto, esse conce110, por si mesmo, não conseeue
ir muito longe. Para Rollo May ( 1983), "a transferência deve ...~er
entendida como a distorção do encontro. Já que na psicanálise não
havia uma norma para oencomro humano e nem um espaço adequado
para a relação EU-TU, surgiu a necessidade de um excesso de
simplifi~ação e da diluição das relações de amor" (p. 19, grifo do
autor). E apenas trabalhando com esses conílitos "transferenciais"
que o terapeuta pode ser visto como uma pessoa "real''. Como disse
um cliente de maneira comovente: "Estou finalmente começando a
permitir sua en trada".
A questão da utilização de "técnicas" toma-se figura na psicoterapia dia lógica. As técnicas precisam surgir do contexto da relação.
Quando há um certo impasse na sessão terapêutica. é totalmente
apropriado utilizar uma "técnica" que possa ser útil. Não há nada
de errado com as técnicas propriamente ditas, desde que não sejam
impostas arbitrariameme na situação. Há sempre a exigência de
uma relação de confiança que dê "permissão" ao terapeuta para usar
certas técni cas. As técnicas precisam su rgir do "entre".
O terapeuta deve evitar os perigos do objetivismo, ou do
subjetivismo extremados. É uma tarefa semelhante à de Prometeu.
Certamente, é difícil ensinar a arte de responder no '·entre". Parece
que o terapeuta, em grande medida, está em uma situação idêntica à
de um ótimo músico de jazz, sempre improvisando. É claro que há
muito treinamento nos aspectos técnicos du música, como ler as
notas musicais e tocar as escalas; pode, inclusive. até haver um
treinamento mais formal, como na música clássica. Entretanto, na
si tuação de improvisação, o treino técnico toma-se apenas um pano
de fundo importante a partir do qual o músico é capaz de improvisar
Como Buber afirma sucintamente: "O verdadeiro mestre responde à
singularidade" ( 1967, p. 168).
Finalmente, há a estimulante questão sobre a possibilidade de
uma mutualidade verdadeiraentre terapeutaecliente(Friedman, l 985a,
1985b). Quando o cliente chega ao consultório, existe inicialmente
uma situação relacional desequilibrada. Não há e nem poderia haver
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m11lualidadc total entre ternpeuta e cliente nessa primeira fase. Buber
levantou essa importanle questão (freqüentemente mal compreendida)
em seu diálogo público com Carl Rogers. Em relação ao terapeuta.
ele diz: "A diferença essencial entre o seu papel e o dele nessa
situação é óbvia. Ele vem para ser ajudado por você. Você não está
para ser ajudado por ele. E não somen te isso: você é capaz, em certa
medida, de ajudá-lo" (Buber, l 965b, p.171 ). De fato, essa unilateralidade e a humildade que advém do reconhecimento, pelo cliente,
dessa situação desequi librada, podem ser essenciais para a ocorrência da cura genuína.
Existem também limites que surgem no trabalho com certas
formas de neurose e psicose. Os limites específicos para o diálogo
genuíno são bem diferentes, dependendo de se estar trabalhando,
por exemplo, com uma personalidade narcisista ou com alguém que
poderia ser diagnosticado como uma personalidade obsessiva-compulsiva grave. Obviamente, também há diferenças significativas no
trabalho com os neuróticos, se comparados com aqueles que mani festam comportamentos psicóticos. Como afirma Buber( 1965b): "Posso falar com um esquizofrênico até o ponto em que ele esteja
disposto a deixar que eu entre em seu mundo particular, que lhe é
próprio e onde geralmente o acesso não é permitido a mim e nem
a outros. Mas ele permite a entrada de algumas pessoas. E assim
sendo, pode ser que ele me deixe entrar também. Mas no momento
em que ele se fecha, niio posso entrar" (p. 175).
Até mesmo indivíduos "saudáveis", em determinados momentos não ultrapassam certos níveis de desenvolvimento, pois não estão
prontos para fazê-lo. Isso não é resisrê11cia no sentido estrito do
termo. Alguma parte muito profunda e sábia dessa pessoa pode
pressentir, intuitivamente, que ela não tem suporte interno ou externo
para se arriscar a entrar numa relação mais íntima, mas muito mais
ameaçadora.
É necessário ter um enorme senso de segurança para arriscar
o próprio self em um contato íntimo com o outro. Nem mesmo a
melhor terapia pode violar o princípio dialógico básico de que
existem sempre dois lados numa interação: cada pessoa pode impor
limites poro. estabelecer até onde ela deseja ir no "entre". Até no
diálogo genuíno há o "problema de limites". Em outras palavras:

''Eu faço algo, tento algo, desejo algo e empenho rodo meu
pensar existente nesse fazer. Então, em um dado momento,
defronto-me com um muro, com uma fronteira, com um limite
que não posso ignorar. Isso também se aplica ao que me
interessa maisdoquequalquercoisa: o diálogo humano efetivo".
(Buber, 1965b, p. 175)
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5/
Psicotet~
apia Dialógica:
llisão Geral e Definições

"Como psicoterapeutas não podemos indicar
a verdade qtte remos. mas somente a verdade que
buscamos entre nós, entre médico e paciente:·
Hans Trüb:t:i

Nn linguagem comum, usamos o termo "diálogo" com muitos
significados diferentes. Isso cria uma cena confusãoqunndo discutimos
a idéia da psicoterapia dialógica. No intuito de tornar mais claro o
significado pretendido por Buber, farei a distinção entre os seguintes
conceitos: o dialógico; diálogo não-verbal e verbal; diálogo genuíno:
diálogo técnico e monólogo e "diálogo" do self. Darei tumbém uma
visão gemi da relação entre as dimensões intrapsíquica e interpessoal
na terapia .
Primeiramente, o dialógico não deve ser igualado à interação
,erbal, embora seja freqüentemente um aspecto importante dela. O
dia lógico se refere ao fato de que nos comamos. e somos, seres
humanos porque estamos em relação com outros seres humanos e
ternos a capacidade e o desejo de estabelecer relacionamentos
33. TrOb (1952/1964). pp. 504-5 .
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significmivos com os outros, ao mesmo tempo respeitando a
singularidade do outro e a nossa. O relacionamento entre pessoas é
o ponto central da existência e não um aspecto secundário (Fricdmun.
1990). Em essência, isso afirma que nossa existência está i11extricavelme111e entrelaçada com a dos outros. "Todo viver verdadeiro
é encontro" (Buber, 1957,p. 93). Éextremamenteimportanteenfatizar
que o dia lógico não é algo que ocorre de111ro de uma pessoa. mas sim
uma experiência "misteriosa'' que ocorre na esfera enrre uma pessoa
e oulra - contanto que ambas estejam abertas para isso.
O termo "diálogo" refere-se a uma interação mais específica
entre pessoas, onde há um desejo deenconLrar genuinamente o outro.
Este diálogo pode ser inteiramente não-verbal - um diálogo ''silencioso"34. Buber oferece um exemplo muito simples disso: "Eu
pensaria em algo despretensioso mas significati,o - nos olhares
que estranhos trocam entre si ao se cruzarem em uma rua movimentada.
sem nem mesmo alterar o passo. Alguns desses olhares, embora
desprovidos de intenção, ainda assim revelam um ao outro duas
naturezas dialógicas" (Buber, 1965a, p. 5). O importante aqui não é
se a interação é comunicada verbalmente, mas a abertura e intenção
com que uma pessoa encontra a outra e a resposta recíproca dessa
pessoa. É claro que nem toda comunicação verbal é um diálogo
genuíno.
Buberfaz algumas distinções importantes em relação a diálogo
genuf no, "diálogo" técnico e monólogo disfarçado de diálogo: "Há
diálogo genuíno - não importa se falado ou silencioso-, quando
cada um dos panicipantes realmente tem em mente o outro ou os
outros, em seu ser presente e único ese volta para eles com a intenção
de estabelecer uma relação mútua e viva entre ambos" (Buber,
l 965a, p. 19). Essa pessoa única e particular é considerada como
o foco exclusivo de sua atenção e isso é retribuído pelo outra pessoa.
O desejo é encontrar aquela pessoa como pessoa. Em momentos
como esse, não se tem reservas sobre estar aberto para o outro.
Nessa descrição verifica-se um contraste com a relação EUISSO, da qual o diálogo técnjco é uma forma. "Há o diálogo técnico,
provocado exclusivamente pela necessidade do entendimento objetivo"

34. Brícc, comunlc:içJo pcs~o.il, 1988.
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(Bubcr. l 965a, p.19). Aqui o foco está no entendimento objeti,o,
mais do que na pessoa. Não há nada de errado nisso, desde que não
seja a única forma de uma pessoa interagir com as outras. De certo
modo, o outro é somente um meio para um fim. A terceira distinção
que Buber faz diz respeito à "aparência" de uma abertura para o
diálogo, enquanto a fala é, na verdade, um monólogo. "E há o
monólogo disfarçado de diálogo, quando dois ou mais indivíduos.
encontram-se em algum lugar, falam cada qual consigo mesmo de
formas singularmente tortuosas e em circunlóquios e ainda assim
imaginam que escaparam do tormento de estarem limitados o seus
próprios recursos" (Buber. l 965a. p. 19). f\foito do que se considera
diálogo é freqüentemente uma forma sutil, e às vezes nem tanto, de
monólogo. A pessoa esJá falando consigo mesma na presença de
outros, criando a ilusão de que está realmente falando com os ou1ros
e interessadn neles. Mas na verdade eles foram usados psicologicamente.
apenas como mais um aspecto da identidade ou do ego daquele que
fala)~. "Aquele que está vivendo a vida sob a forma de monólogo
nunca tem consciência do outro como algo que absolutamente não é
ele mesmo ... " (Buber, 19650, p. 20). Na comunicação técnica tanto
quanto no monólogo disfarçado de diálogo não há interesse real ou
preocupação com a "al teridade" da outra pessoa. Ambos são formas
de pseudodiálogo.
Finalmente, há um tipo de "diálogo" do self em que nos
tomamos aware de que estamos "divididos em dois". Isto é, existem
pelo menos dois pensamentos ou sentimentos polares dentro de nós
que estão em conflito, e tentamos ouvir os dois lados. Num sentido
mais estrito. não se trata de um diálogo, mas de um tipo de dialética
intrapsíquica. É preciso distinguir o diálogo da ''dialética". O diálogo
requer pelo menos duas pessoas entrando em uma relação genuína
entre si. A dialética refere-se a uma interação entre duas polaridades.
Em termos psicoterapêuticos, a dialética pode ser observada "dentro
de" um indivíduo único, quando ele está "dividido em dois". Por
exemplo, no mesmo tempo ele quer e não quer fazer alguma coisa. Há
uma ''tensão" - que em geral é intrapsíquica - em vez de um
diálogo entre pessoas. A dialética é sempre um aspecto da atitude
EU-ISSO e precisa ser ultrapassada para que se atinja o verdadeiro
35 Ver 1:imbém o 1rnb.ilho de Kohul , bem como o de Atwood e Stolorow,
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diálogo 36. Inexoravelmente, momentos de dialélica são o pano de
fund; de qualquer diólogo genuíno e o pcrmcium. Contudo, é
importante estabelecer a dislinção enlre um e oulro.
. .
.
Parece também importante não igualar a psicoteraprn drnlóg1ca com a relação interpessoal do terapeuta com o cliente, ou com as
relações interpessoais do cliente fora dn si tuação de ternpi~ . Nã~ é
isso que se entende por dialógico. Para o terapeuta. o d1alóg_1co
refere-se basicamente a uma abordagem do cliente; ir ao encontro
dele no nível de desenvolvimento psicológico, ate! onde ele chegou,
e trabalhar para ajudá-lo a ter uma postu ra relacional mais saudável
com o mundo. Essa postu ra relacional englobo as três dimensõts
principaisdacompreensão doserhumano: a intrap~íquica, a interpessoal
ea 1ranspessoal. Tsso nãoquerdizerquesejam três aspectos separa.dos.
Mas, sem dúvida, são três ê11Jases diferentes dentro da lerap1a e,
cenamenle, denlro do viver.
Nesse ponto, quero dar minha visão geral de comon_s dime_nsões
int rnpsíquica e interpessoal estão interligadas nu terapia (a d1":1e~são lranspessoal será discutida no próximo capítulo). A_expos1çao
que segue é desenvolvida mais em seqü~~cia cronológ1c~ do que
da maneira como ocorre realmente na prnt1ca, pela necessidade de
dar coniinuação a este trabalho. Embora eu pretenda si~gularizar
uma das dimensões em determinado momento, tentarei também
tratar da tensão da outra. O critério usado na decisão de qual dos
focos enfatizar resulta da avaliação do nível de desenvolvimento do
cliente.
Nessa visão geral, apóio-me, basicamente, nos escritos de Hans
Trüb, que, mais que qualquer outro terapeuta ocupou-se de algu~as
queslôes fundamentais da psicoterapia dialógi~a. Trüb era analista
junguiano. Após um encontro pessoal co_m Martm ~uber, passoAu ~ez
anos lutando com as contradições que se nua entre sua enfase terapeuuca
no intrapsíquico e a profunda experiência interp~ssoa! do ~·enco1mo'º
que teve com Buber, bem como as imens~s 1mplicaçoes de s~a
filosofia. Acabou acreditando que a verdadeira base para a terapia
estava na "cura pelo encontro". Isto é. era o relacionamento co'.11 o
terapeuta que permitia ao indivíduo ex plorar seus _coníl1tos
"intrapsíquicos e caminhar em direção a um contato maior com o
36. \ cr t:unbém Bugental, J F T. ( 1976), p. 137.

terapeuta e. conseqüentemente. com os outros em seu mundo". Trlib
nunca mais conseguiu acreditnrque sua teoria lhe fornecia a "verdade"
sobre o paciente. A abordagem dialóg1ca convenceu-o de uma
constatação ex1remamente fon e: "Como psicoternpeutos não podemos indicar a verdade que temos, ma,; somente a verdade que
buscamos entre nós, enrre médico e paciente" (Trüb, 1952/ l 96-l, pp.
50-t-505. grifos do autor). Infelizmente, Trüb morreu antes de poder
dar forma ao esboço de urna psicoterapia dialógica. A riqueza
profunda de seus escritos, alguns publicados há mais de cinqüenta
anos, con1inua a encantar a quem os Jê37. A direção clara de suas
últimas conclusões sobre psicoterapia é ressaltada no título dado a
seu trnbalho póslumo (inacabado), Healing througlr AIeeri11g .
Trüb nunca abandonou o enfoque junguiano do intrapsíquico,
mas fundamentou-o em uma orientação dialóg1ca. Ele acreditava .
como eu, que é necess~rio. em primeiro lugar, fundam entar a terapia
em uma abordagem dialógica. para depois, dentro dessa visão
global, explorar aq ueles conílicos intrapsfquicos que interferem no
encontro genuíno com os outros. Assim, ele colocou doi s i mponantes
aspectos da terapi a. Um deles req uer mais a ênfase "i,11erpessot1/dht/ógica ''3:l. enquanto o outro focaliza mai s a perspectiva
"'i11trapsfq11ica-dialé1ica ". Ambas as perspectivas, entretanto, estão
baseadas no encomro e na relação pessoa a pessoa. ··Esse encontro
dialógico é ao mesmo tempo o pon to de partida e o objetivo do nosso

37. É uma lnfelkid11de que iodo, os trabalhos c~crito, de Trüb utcjilm e~go1ados na
Alemanha. Par:i o l.:11or de língu:i inslc~u. •omcntc sete p;!gina~ de not:i~ forum 1r.1duz.1da~
e public:ndo, por Fricdm:in l 1964b) cm ~eu trilbnlho "Thc World~ oí fai,tcmiali~m" {pp.
497-505). TrOb é também di><:utido cm ººThe Hcaltng Di:iloguc in P,}c:hothcrilpy°'
(Fricdm:in, l 985a) Entretanto, hj u= tradução inglc~a nilo·ofic1nl ( 1989) feua por Rose
Grof·Taylor p:ir.i :i )Uól d1»crtaçao na "Profcssionnt School of P,yc:hological Stud1cs", San
01c:go,CA.

.3:>. A cp,>..J du~ c,crito, C:c Tnit-. u ,~rmo ··p,1colog1:i" era idcmilicado .:,scnc,almcnu: com
n orn:ntação 11m:1p~íquka. De furm.: a cn íatizar rn ... ,~ a dimensão tnter·humana, ele usou o
h:rmo ··antropol6g1co'º como cqul\ :tltr.rc ::i "'di:ilógic:o·· "Nó~ dcnommamus este determinado
pomo de ,·,~ta ·cn:ropológico·. no ,entido de que lc,·::i em con~idcr:içi!o a pe~.>o:i intc1rn o: nüu
somc:nte .>Un t:,fc:ra psíquica·• (Trüb. 1952119(>.l, p. 500). Ele mcnciona os pensadores. cujn:.
filo,olia, proporc1onu":im os fundamcn1os pJra C~\a abordagem 'Jntropológ1ca". "Qunndo
falo de 'nn1ropolo~fo· no ~entido mencionado. refiro-me, com grlltidão, a pioneiro~ not:Í\'C1s
como :.1artm But-cr. Fran1 Rosenz11,t1g. Fcrdinnnd Ebncr, José Ortega Y G:t.(set, Rudolf
Pannw111., Karl JJspcr,. \i1l..tor ,on \\'c1zs::icl..cr, Ludwig Bi,wangc:r, Ermt :.Jic:hcl. Eu1=en
Rosenstod. e -de ccno modo ao, p;:_i, de: todo, ele:~ - Bla1sc Pa5col e Sõrc:n Kicrl.ega::irdº'.
C19.521196-1, p. 500)
0
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trabalho terapêutico. A , crdadeira cura da neurose tem nele sua
origem e aí se dá. Isto é, no risco desse encontro. no seu sucesso ou
fracasso, o processo de cura fica marcado em seus aspectos positivos
ou negativos" (Trüb, 1952/1964, p. 501). É somente no desenrolar
dessa relação que os conflitos intrapsíquicos podem emergir e serem
trabalhados. A rclação39 verdadeira propicia o contexto para a
compreensão das distorções intrapsfquicas do self do cliente, dos
outros e da relação terapêutica. Dentro dessa relação, cliente e
terapeuta podem exp lorar aqui lo que o cliente experiencia
conscien temente versus aquilo que ele faz inconscientemente. Assim
como os sonhos eram, para Freud, a "via régia" para o inconsciente,
para o psicoterapeuta dialógico a relação com o clieme é a "via
régia" da exploração dos conflitos "dentro" da psique. "O médico
utiliza o contato com o paciente em nfvel consciente, a fim de obter
i11sigl1t e admissão aos processos irracionais em seu 'inconsciente"'
(Trüb, 1952/1964. p. 50 1).
Embora ocorram ênfases diferentes nas diversas fases da terapia.
está sempre presente a tensão resultante da tentativa de lidar com
ambas as dimensões, que são essenciais, tão logo seja possível.
Nenhum dos dois aspectos pode ser negligenciado por muito tempo
na terapia. Certamente, é necessário que haja um encontro verdadei ro
com os outros. "É na estrutura dessa relação básica de parceria que
a tensão do confli to psíquico, que decorre da contraposição das
esferas psíquicas do consciente e do inconsciente, chega à resolução
psicoterapêutica" (Trüb, 1952/1964, p. 501).
Como conseqüência, essas duas fases solici tam duas orientações
d ifcrentes na terapia. Na primeira fase, o terapeuta deve se concentrar
basicamente na construção de uma relação de confi ança com a
pessoa, que, sem dúvida com razão, aprendeu a ser desconfiada. O
ternpeuta portanto, no começo e na base de seu traba lho, preocupase em "confirmar".io essa pessoa e, até onde for possível, aceitar seu
comportamento. Após a construção da relação de confiança e aceitação,
e da exploração de con flitos intrapsíquicos que interferiam, começa
a próxima fase da terapia. Agora o terapeuta volta-se principalmente
1

39. Ver também o trabolho de Grcenson (1978), '"Thc 'Real' Rclntionihip Bclwccn thc
Pacicnt nnd thc P~ychoanolyst."
40. Ver 1:imbém n discussllo sobre ..confirm:içilo" no cnpítulo nntcrior.
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para a realidade existencial do mundo. Isto é, ainda que alUondo sob
a perspectiva subjetiva e intrapsíquica, há um mundo real e pessoas
reais que recorrem a nós, e somos responsáveis diante deles. Trüb
discute a pri meira parte dessa abordagem bifásica da seguinte
maneira:
''Na primeira fase, o psicoterapeuta coloca-se pessoalmente do
lado do paciente perdido em si mesmo, sem levar em conta as
exigências do mundo. Ele o encontra com o amor e a compreensão
de um irmão mais velho. E como psicólogo ... esforça-se para
permitir que a experiência do pacience em rel ação a si próprio
torne-se lúcida e consciente. ampliando seu processo de
individuação; nesse esforço uti liza ao máximo sua cupacidade"'.
(Trüb, 194 7/1964, p. 499)
A postura dialógica inicial é tomar como ponto de partida a experiência do cliente 41 • Em outras palavras, cada cliente chega à situação terapêutica com experiências de desenvolvimento diferentes.
Muito freqüentemente a pessoa não pode explorar de maneira adequada os aspectos interpessoais e transpessoais de sua vida. até que os
impedimentos intrapsíquicos maiores estejam trabalhados e integrados.
Para conseguir isso, o terapeuta devei niciar procurando aquelas
"coisas perdidas e esquecidas" que estão enterradas "na" psique,
devido a feridas do passado. Faz isso entrando em relação com um
ser semelhante. Sabe que o significado secreto dessas "coisas perdidas
e esquecidas" só é revelado em uma relação de confiança com outro
ser humano e não através de uma postura objetiva visando classificações.
"Mas o psicoterapeuta em seu trabalho com o doente é
essencialmeme 11111 ser humano. Como individualidade, ele
sabe da existência de um campo de criação permanente e repleto
de significados, assim comodesuns coisas perdidas e esquecidas.
Como homem, ele sente-se em débi to e responsável por isso, e
se esforça para redescobrir seu significado secreto para trazêlus novamente à consciência... Mas ele sabe, nas profundezas de

41 . Ver tnm~m o c11pltulo 8, .. Entrando no mundo do cliente...
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seu self, que o significado secreto dessas coisas que foram
trazidas à consciência revela-se primt!iro no movimelllo de ir
para o outro. Assim, ele busca e ama o ser humano em seus
pacientes e permite que... ele venha a seu encontro sempre e
sempre." (Trüb, 1935, 1964, p. 497)
Essas "coisas perdidas e esquecidas" referem-se a um período
anterior, onde havia uma abertura sem reservas para outras pessoas
importantes em nossa vida. Correspondentemente. essa foi uma fase
de enorme vulnerabilidade interpessoal - já que no início do
desenvolvimento falta-nos estrutura para suportar a "rejeição" das
pessoas que cuidam de nós. Partindo desse ponto de vista, Trüb
propõe uma compreensão dialógica do inconsciente muito radical.
"O inconsciente ... tem sua origem naquele não absoluto do encontro
rejeitado; atrás dessa poderosa barreira. a necessidade psíquica da
pessoa de um encontro verdadeiro com o mundo fica secretamente
represada, volta para si mesma e assim solidifica-se no· inconsciente'··
(p. 50-+). Em conseqüência, há um grande retraimento - fuga do
e11co111ro. "A revelação, através da psicologia de profundidade,
desses mecanismos psíquicos internos de defesa, somente pode
prosperar de uma forma verdadeiramente terapêutica se possuir a
chave para n compreensão central desses sistemas, no reconhecimento
do sel f que executa pessoalmente a fuga do encontro ... " (Trüb, 1952/
1964, p. 50 1) .
A "fuga do encontro" leva a uma introversão elemen1ar que
forma o cerne da neurose. Na introversão elementar, o self ,·oiro-se
para si mesmo e se isola da profunda nutrição da alma, vinda dos
outros ... Assim, as neuroses apresentam-se a nós como 1entativas
mais ou menos infelizes para forçar e afirmar a auto·realização
através du adequação de sua própria força ... " (Trüb. 1952. 1964. p.
502). Nes- sas condições. o indivíduo pode senti r que ninguém é
confiável e, portanto, ele precisa fazer tudo sozinho .
Essa é a pessoa moderna, que se "faz por si mesma... Se não
fosse pela uiste.zadasituação, tal pessoa poderiasa uma._carica1ura
do individualismo. Mas a tragédia é a perda da interligação humana.
Humanidade iguala-se a individualidade. Certameme, todos precisamos
de um sentido de separação. Esse movimento é porre cio processo de
individuação. t\lesmo assim, no ex tremo reside o grande perigo do

isolamento interpessoal e da alienação. O terapeuta e.leve alinhar-se
com o "centro d1niim1co·· do cliente, antes que haja um mov1men10
em direção a outros.
"Essa é a situnçiio terapêutica dentro tia qual encontrn-se o
médico para a realização plena de sua 1arefa: acalmar e hannonizar
a tensão psíquica do paciente, mas não apenas de acordo com o
desejo dele: como um parceiro, deve penetrar aré a ba.,e
pessoal do ser dessa pessoa. até a verdadeira origem - a
introversão elemen1ar que nutre toda a neurose. É somente
nessa origem que se pode buscar a cura, quando o sdf retrocede
e irrompe em direção l1 comunidade de seus semelhante!;."
(Trüb, 1952/1964, p. 503, grifos do autor.)
Uma vez trabalhei em terapia com uma cliente que. embora não
íoc;se psicótica, vivia em seu próprio mundo "m1erior" a maior parte
cio tempo. Ela estava pac;sando por grandes dificuldadl!s em seu
relacionamento. principalmente porque "projetava .. muitos de seus
medos intrapsíquicos no companheiro. Era claro que ele tnmbém
tinha cu lpa e recusava-se a fazer terapia de casal. Ela estava tão
envolvida com suas próprias percepções interna~ que, por quase
nove meses, eu me senti um fa111asrna. Ela es1a, a irremedim•elmenre absorvida em si mesma, e em muitas sessões passava-me, por
vezes. a fantasia de que eu poderia iniciar a sessão. sair da sala e
depois voltar. no final, sem que ela percebesse! Era como se minha
existência como pessoa fosse absolutamente sem 1mpor1ância para
ela na situação de terapia. Durante esse tempo, dei bastante suporte
à sua autoconcentração, pois pelu sua história passada, eu sentia que
somente agindo assim poderia estabelecer-se entre nós umu relação
genuína ele confiança.
Em um certo momento, após nove meses de terapia e trabalhando
muitas das suas questões "internas", senti que alguma coisa estava
mudando, nela e em nossa relação; ela estava bem mais aberta para
olhar as dimensões interpessoais em c;ua vida. Percebendo essa maior
abertura, assumi um grande risco: contei-lhe que, frequentemente,
havia me sentido como um fantasma para ela. O potencial para o
encomro ultrapassava os riscos do "desencontro". De fato, acreditava
ser essencial para ela Iidar com essa questão, jti que, provavelmc11te,
75

ela estava 1ra1.1ndo outras pessoas da mesma maneira. Embora a
princípio meu comentário a tivesse magoado, foi um momento
decisivo na terapia. O susto trouxe-a para a realidade da situação e
mostrou-lhe quantos fantasmas existiam em sua vida. Referindo-se
à tensão do i11siglz1 intrapsíquico versus "encontro" interpessoal.
Trüb (l947/1964) sugere que ··~~cruiaJ.es.ullada_p_ositivo de uma
autodescoberta, alcançado provisoriamente e trazido à luz pela
análise psicológica, deve serem cada caso imediatamente examinado,
para se verificar se pode ser considerado como o ponto de partida de
um novo encontro pessoal com o mundo" (p. 499, grifos do autor).
É crucial quando e como isso é feito, e a terapia já deve ter
lidado com as questões que interferem no estabelecimento de um
enconlro genuíno. O terapeuta não deve exigi rdo cliente uma relação
··verdadeira'' antes que ele esteja preparado para isso.

Enlretanto, a compreensão do inconsciente nunca se toma o
foco exclusivo do terapeuta. Essa compreensão não é separada da
relação, eisquesomeme na relação de "parceria" toda a ampli tude do
inconsciente pode ser explorada. O inconsciente rtão se assemelha a
uma "caixa preta" auto-suficiente dentro da pessoa, que existe sem
levar em coma seus relacionamentos com o mundoJ?. Ele é, antes de
tudo. uma dimensão integralmente entrelaçada com nossos "encontros"

e "desencontros" com o mundo. "A atitude dialógict1 básica (do
terapeuta) n5o exclui de forma alguma a atitude dialérica básica do
psicólogo (deonentação intrapsfquica), focalizando a multiplicidade
contraditória da psique; ainda assim esta última se coordena e se
subordina à relação de parceria .. .'' (Trüb, 1952/1964, p. 502).
Existe sempre essa tensão na maneira de olhar o material
intrapsíquico dialético e na aceitação e exploração desses conflitos,
não obstante a tentativa persistente de levnr esse aspecto para uma
ligação interpessoal dialógica com os outros e o mundo em gera l.
Esces esforços devem caminhar lado a lado, o que exige sintonia
considerável. até mesmo da pane do terapeuta, no senti do de diferenciar quais necessidades devem ser enfatizadas em um dado momento
da terapia. "A disponibilidade do self para encontrar-se com o
mundo e a situação de um diálogo vivo (entre 'o demro · e 'o fora'),
deveria ser trabalhada e apoiada simultoneomente com o esforço para
alcançar a integração psíquica do sel f." (Trüb, 1952/1964, p. 503,
grifos do autor.)
Na introversão elementar mencionada porTrUb, podemos muito
fac ilmente perder nossa interligação com os outros e o mundo. É
sempre uma tensão extremamente delicada; com muita freqüência
1orna-sedolorosamente di fíci I o equi Ifbrio destas dimensões cruciais
de nossaexislência. Contudo, a introversão elementar não é, e nunca
poderia ser, o total isolamento do mundo dos outros. Mesmo no
retraimento mais profundo existe 11ma raga inquietação da alma que
anseia pelo encontro gen11í110 com os outros. "Na pessoa neurótica,
entretanto, agita-se ainda um profundo 'desassossego elo coração',
no qual o self original, na carência e na expectativa de uma ajuda
transcendental, secretamente se faz perceptível" (Trüb, 1952/ l 964,
p. 502). É como se a capacidade para o diálogo e para o encontro
genuíno estivesse adormecida, à espera de alguém que procure o
\'erdadeiro self. escondido pela vulnerabilidade debilitante que resultou
da exposição prematura. Porém, mesmo escondido, ele deseja estar
em. comunhão com outro sei f, que, com um olhar suave pode
convidar esse ·recluso· a voltar para a relação com os outros. A
inquietação vaga continua a crescer e a se firmar, até que a própria

42. Frícdm.m, ( t 98Sa). cspeci11lmcn1c nos c:ipítulos '1nc Unconscious :is thc Ground of the
Physical and the P~}t'hic:" e ''Dialogue wlth Dreams." Tnmb~m sfto )Ugcs11vas na obra de

~lcrlcau-Ponty, "Working Notes", as notas sobre "psicnmlhsc ontológica" (p. 270), "o
inconsciet1tc" (p. 180), :issim como "os sonhos.. (pp. 162-163).

''Antes de tudo, a reconstrução da capacidade parn o encontro
dialógico de"e seguir de mãos dadas com um esforço psicológico
sistemático para afrouxar e desmontar os complexos mecanismos
de defesa na esfera psíquica da expressão. Jsso acontece à
medida que o self em recuperação o permite, de forma a tomar
as forças psíquicas, até então impedidas, outra vez disponíveis
para um novo encontro com o mundo. Sem essa assistência
suplementar de uma psicologia de profundidade, aquilo que é
dialogicamente esperado do self do paciente na si tuação de
encontro com o mundo poderia constituir um peso grande
demais, expondo-o ao perigo da regressão." (Trüb, 1952/ 1964,
p. 502.)
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defesa de uma introversão elementar não consiga mais mantê-la
sufocada. "Nesse desassossego do coração, o mecanismo de defesa
da introversão, criado pela desconfiança, finalmente torna-se
questionável ..." (Trüb, 1952/1964, p. 502). Neste ponto, o cliente
está pronto para o encontro com o outro.
Com essa visão da psicopatologia- o cliente es tá manifestando
uma introversão elementar que indica uma "fuga do encontro" - o
terapeuta já está considerando a pessoa como um 'TU''. O terapeuta
procura pelo "TU" escondido por trás das camadas ~ dos anos de
autoproteção .

cennmente um relacionamento real: ele visa. antes de tudo, ajudar a
pessoa a desenvolver um estilo de relação que possa ser Je, ado para
fora do consuhório e aplicado de uma maneira concreta aos
relacionamentos em que essa pessoa esteja envolvida. A terapia
nunca deve tomar-se o último meio para alguém isolar-se do mundo.
O terapeuta, nesta fase, é uma pessoa real tanto quanto um
··representante" do mundo.
"O psicoterapeuta ... tem que incorporar, na qualidade de substituto. a comunidade e seu mundo espiritual que se negaram ao
neurótico, que, por sua vez, nega a si mesmo. É tarefo do
terapeuta ~o~eçar a reconstruir a relação dia lógica interrompida entre o indivíduo e sua comunidnde mais próxima. Assim, a
relação entre médico e paciente apresen ta-se como uma espécie
de célula, onde os dois parceiros juntos, deliberadamente,
representam ranto a angústia universal quanto a doença do
indi\'íduo, prosseguindo em di reção a um diálogo pessoal pnra
a cura. Panindo disso, pode-se falar de cura quando a relação
psíquica do paciente com o mundo foi renovada e fonaJecid.i
por esses diálogos, a um grau que ele possa, por si mesmo.
chegar a uma afirmação daquela rel ação em sua própria esfera
concreta de existência. A relação de 'parceiros' em psicoterapia
demonstra, com isso, ser um protótipo da relação pessoal e
responsável para com a comunidade, que deve ser recuperada".
(Trüb, 1947/1964, p. 498.)

"O terapeuta, desde o começo, considera o paciente isolado,
como alguém que sacrificou sua capacidade para o di.ílogo,
retirando seu self do encontro com o mundo. Volta-se
imediatamente para ele: a psicoterapia antropológica (dialógica) coloca-o como um ser semelhante, como um TU, o parceiro original de um encontro plenamente humano. Vai à procura
do seif obstinado desse prisioneiro introvertido dn psique, e não
lhe dá trégua. Chama este se/f pelo nome como se chama
alguém que é convocado a responder, alguém que é pessoalmente responsável. E assim procedendo. o self é desafiado a
desvelar a si mesmo e a se individuar no novo diálogo com o
médico-parceiro e, além dele, na relação com o mundo-e não
meramente em uma relação do tipo introvertido.'· (Trüb, 1952/
1964, pp. 500-501, grifos do autor.)
Assim, tão logo seja possível, a "segunda" fase da terapia é
enfatizadncom um foco mais nítido na dimensão interpessoal-dialógica .
Referindo-se a esse novo foco do terapema, Trüb ( 1947/1964)
propõe que "na segunda fase ele passe para o lado do mundo, onde
há envolvimento, e espere que o paciente, nesse momento já
potencialmente saudável, 1ibene-se agora de seu auto-aprisionamento
e se vohe para o mundo com toda sua alma ... " (p. 499). Isso se
manifesta tanto no foco ampliado da dimensão interpessoal da
relação terapêutica quanto nos relaci onamentos reais dentro da vida
do cliente.
Na verdade, o foco na dimensão interpessoal-dialógica da
terapia não é exclusivamente um fim em si mesmo, embora seja

1

1

Em outro trabalho publicado após sua mone. Kohut (1984)
formulou uma questão básica e de grande perplexidade: ··como é que
a anális~ cura?" Para Kohut, a resposta estava na atividade empática
do anallSla. A resposta de Trüb, quase quarenta anos antes, foi bem
mais longe. Era a exploração da esfera intrapsíquica dentro de uma
relação dialógica e a solidificação da capacidade do cliente para uma
ligação genuína dentro da relação, de tal forma que o cliente possa
então manter relações genuínas e significativas c9m os outros. Essa
é uma incumbência difícil para a psicoterapia. Uma tarefa que nunca
é facilmente cumprida. Ela é repleta de tropeços. Contudo, é o modo
pelo qual os humanos tornam-se verdadeiramente pessoas. E isso
não acontece através do de~L"nvolvimen10 da individual idade apenas,
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111ns na abertura para o outro e na disponibilidade para receber um
..sim" do ou1ro - a disponibilidade para receber a plenitude do
outro. O "sim" que nos preenche. Buscar nosso "self' não é um fim
em si mesmo. Mais que isso. nosso self revela-se e completa-se em
nossa relação com os outros.
Trüb considerou que a psicoterapia desenvolvia-se basicamente
em duas fases: a intrapsíquica-dialética e a interpessoal-dialógica.
Embora. por natureza. fosse um homem místico, também interessado
na dimensão espiritual, ele não considerou o campo de ação da
terapia lidando com os aspectos espirituais ou ··1ranspessoais" de
nossa existência. É óbvio, entretanto, que a sensibilidade espiritual
permein os pensamentos expressos em seus escri1os. Penso que o
movimento mais recente da psicologia 1ranspessoal tem njudado os
terapeutas a verem essa dimensão como uma parte Jegí1ima e integral da terapia. Entretanto. esse aspecto freqüentemente só emerge
quando as duas primeiras fases da terapia já foram trnbalhadas.
Muitas vezes isso é descoberto na fase in1erpessoal-dialógica da
terapia. Já que essa dimensão é menos familiar do que as dimensões
in1rapsíquica e interpessoal discu1idas até agora, o próximo capítulo
será exclusivamente devotado a uma exploração deste aspecto de
nossa existência.

6/
fJi11zensão
Espiritual na
Psicotet~apia
"Cada TU único é um vislumbre em
direção ao TU eterno: por meio de cada TU único
o mundo primordial busca o TU eterno."
(Martin Buber)J3

1. CONTEXTO HISTÓRICO-SOC IAL
Nos capítulos anteriores disculi como é preciso lid ar com as
dimensões intrapessoais e interpessoais na terapia. Nes1e capÍlulo
quero focalizar a dimensão que realmente fund amenta as outras duas
e se manifesta através delas. As idéias aqui expressas são mais
sugestões do que conclusões. Esta dimensão é aquela que alguns
psicólogos atua lmen te chamam de "tran spessoal". Refere-se.
essencialmente, à crença (muitos diriam à experiência) de que nossa
existência est:í fundamentada e permeada pelo espiritual. É a crença
ou a experiência de que não somos seres isolados. Ao contrário.
somos parte de uma totalidade maior do existência e estamos
inscparavelmente conectados uns com os outros. Em algumas rei igiões
43 Bul>cr ( l 923/ l 958b, p. 75).
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orientais bem como na 1radição mhticaocidcntal. há um reconhecimento intenso dessa aworeness.
O tem10 "transpessoal'' querdizeralém dos limites do individual.
Acho importame notar que ao falar do tran,pcssoal ll(io pretendo
~uprimir o pessoal. Não há experiência transpessoal genuína sem o
pessoal. Aquilo que está ''além" du pessoal só pode ser conhecido
atra,.•és do pessoal. É uma obsenação rele,ante, Já que alguns
indivíduos tentam "transcender" o pessoal sem se de.,cnvolvcrcm
completamente como pessoas! Eles tentam ultrapassar seus problemas
pessoais "escapulindo" para outro nível de existência. Js<;o é o que
Welwood (1984, p. 6-t) chama de "atalho espmtual".
Há também outro problema· algumas pessoas pensam que o
termo "transpessoal'' significa que poderíamos ficar ''livres" de
nosso ego. Essa não é a questão. Corno Jung bem observou, a última
metade da ,ida é uma jornada de aprendízado que coloca nossa
consciência de ego dentro de um contexto maior. Isso requer,
paradoxalmente, um ego muito forte. que esteja ao mesmo tempo
moei vado e disponível para realizar o trabalho d,sciphnado que se faz
necessário. Algumas pessoas têm compreendido mal o direcionamento
do transpessoal. no sentido de que as pessoas com egos menos
desenvolvidos estariam mais aptas a explorar proncamente a dimensão
transpessoal. Nada está mais longe da verdade.
Este é o problema que Wilber( 1982) chama de "pré/trans-falácia."
1sto é, existe toda adi ferença do mundo entre um estado desenvolvi do
de ··pré-ego" e um estado desenvo lvido de ''trans-ego". Tentar impor
uma consciência transpessoal a alguém - por exemplo a um préadolescen1e que não teve a oponunidade de desenvolver seu próprio
senso de identidade-é provocar uma fragmentação dessa identidade, ou em casos extremos a psicose. Por definição, psicose significa
um desenvolvimento insuficiente das fronteiras do ego. É somente
quando há um senso de identidade forte e es1ável que se pode
aventurar com segurança para outra esfera de consciência, mais
ameaçadora e também mais ampla.

A REPRESSÃO DO ESPIRITUAL
Freud penurbou a consc1ênc1a do século XlX ao apontar a
repressão da sexualidade que permeava aquele período. Entretanto,
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Freud co11f111u/111 a po111n cfo 11111 prob/cmo 11111110 maior com o pró
prio problt•111t1 O J,0111t•111.i.i do século XIX , in-se, untes de tudo,
como um ser racion.il: acreditava que todos os problemas poderiam
ser resoh idos pelo u~o da razão e da força de , ontade. Como
conseqüêm;1a. hou\'e um,l repressão do fundamento ontológico. ou
espiritual. de nossa existência - nossa corn.:-.:ão com um sentido de
realidade bem mais amplo e não racional. que basicamente I!
1ndescrití\'CI. Freud ajudou a cst ilhaçar a ima,;em do homem racional.
Ele esta,a certo até certo ponto: a sexualidade. acima de tudo, traz
a a\l'aren« H de nossa b:isc na c;..istênc1a primiti, a, em algo muito
maior que nós e. certamente. muito maior que a identidade <lo ego ou
a com,ciência racional
Essa é uma gnn e ameaça para o ego da pessoa moderna, voltada
para a razão. pois boa parte de nossa vida é ga,1a na separação de
nossos pais e no esforço para deseíl\ oh ermo~ um.i iden11dade
própria"'~. Aind:i ass11n. esse sentido de separação e 1denttdade é
bastante frágil. Em nossa socicdnde con1emporânea há um medo
opressho da perda do sclf em uma relação com alguém. ou em um
objetivo maior.
Em função deso;e senudo frági Ide identidade. dessa insegurança
ontológica, há dentro da sociedade ocidental contemporânea uma
ênfase excessiva n.1 separação. Se há tanto medo de perder a
individualidade. é preciso estar constantemente em guarda a fim de
afirmá-la. Somente pondo em relevo radicalmente a separação, o
indivíduo moderno pode sentir-se seguro de que sua individualidade
e~tá garanuda.
Co1111tdo, a ênfase excenfrn na separação cabra 11111 preço
alto. Um exemplo doloroso é o fato de ser extremamente difícil para
as pessoas. na sociedade americana moderna, manterem uma relação

.:.1 . Utilize, prorosiu1d:imcnte o termo "homem". cm ,eLdc um tc:T.10 c,pedfieo ,1,5e,u:ido,
p:ir.i rcss:itt:ir o fato de que eram pri m:mamcnte o, homtttJ que se, 1:imcomo ,crcs r:ic1o~Í\

.is. C:irol Gillig,m ( 198:?), Chri\ Downmg ( 1987) e outro) sugcrir1:n que )Omos obcccJdo,
com a "sep:ir:içlo" por cau~:i d.1 dommânc1a de uma r~icologia dirtg1da ao~ homcn,
Sugcn:m que as mulhere~. pelo f:110 de serem do mesmo ttêncro que ,u:n ma~~. nlo prcci\am
.e preocupar t:mto com :i quc)t:!o da \Cpar:iç:!o. Pan:cc que nó, nfo temo,. :itualmcntc um:i
p,1cologia :idc:qu:id:1 volt.11b para o feminino que compkmcn!c e integre :i psicologia
masculina predominante na c,,itização ocidental. O pensamento orienial dc,e 1cr muno J
oferecer :i cs": respeito .
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significa11\':1 - o elevado índice de dhórcios nos Estado<; Unidos
parece dcmon!>trar isso claramente. Cria-se tambt!m um alto nível
de nlienaç5o, uma vez que o indivíduo não só se isola dos outros
mas também de uma fonte espiritual mais profunda. Com a alienação crescente vêm a apatia e o amortecimenio de nossa existência. A ironia é que se enfatizamos demais a separação, em , ez de
sermos únicos, tornamo-nos iguais a todo mundo - mais despersonalizados411.
Entretamo, o sentido do espiritual não pode ser totalmente
reprimido e precisa emergir de alguma forma. Na sociedade americana
ele emerge, ironicamente, na busca de coisas materiais. Adquirir o
máximo possível de coisas materiais é o denominador comum mais
baixo para a participação num sentido maior de realidade! A aquisição
torna-se religião. A equação parece ser: quanto mais adquirimos,
melhores seremos. O sucesso como pessoas é igualado ao sucesso
financeiro.
A repressão da espiri tualidade cri a também uma sociedade e
indivíduos extremamente ansiosos. Quando as pessoas estao isoladas
do sentido da relação com os outros e do sentido de uma realidade
maior, experienciam ansiedade e vazio. Tal isolamento psicológico
cria uma lacuna que anseia por ser preenchida. Como aão pode ser
preenchida por aquilo que almeja, precisa encontrar um substituto.
Mas esse substituto - dinhei ro, drogas. sexo. até a televisão - só
consegue criar mais desejo.
Freud também estava errado ao identificar totalmente o
inconsciente com o inconsciente pessoal. Jung parece chegar mais
perto da ''verdade'': somos todos encarnações do Ser. O inconsciente pessoa l passa a ser considerado como pane do inconsciente
indiferenciado do Ser. Talvez, quanto mais temermos ··inconscientemente" ser dominados pela iniangibilidade do Ser. mais nos
tomaremos apegados "defensivamente" às coisas físicas. Nós nos
agarramos a "coisas" como se elas fossem pedras que se projetam
neste oceano irresistível do Ser. Nós nos agarramos com forço. por
medo de sennos arrastados pelas ondas sempre ameaçadoras do Ser.
Tememos perder qualquer pequeno sentido de controle que
46. O :imortccimcnro ê o preço que p:ig:uno~ por c:1:1,lirmus hol~do~ do Ser. (Heidegger,
1962)
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conquistamos. A conscil'.:nc1a, aparentemente o ponto mais alto do
desenvol\imento da espécie humana. é apenas uma pequena ilho no
vasto oceano do Ser. A sexualidade é somente uma forma fortemente
manifesta dessa inconsciência vasta e primitiva - um "Ser selvagem·· (i\ lerleau-Ponty, 1968). FreucJ deve ler percebido provavelmente a força numinosa da sexualidade.i7 • Contudo. seria necessário
uma "psicanálise ontológica·• (Merleau-Ponty, 1968, p. 270) para
começar a explorar mais adequadamente toda a profundidade do
experiência humana e o relacionamento com o Ser para o qual a
sexualidade nos chama.is.
Ainda assim, essa imensa inconsciência não pode permanecer
em estado bruto, no desconhecido e no não dito. A consciência deseja
estar ciente de si mesma, deseja entender-se. Conseqüentemente, cria
o ser humano como um veículo para chegar à consciência (Heidegger.
1962; Jung, 1961; Merleau-Ponty. 1968). Sem dúvida, a consciência
manifesta-se "dentro" do indivfduo, mas o ser consegue conhecer-se
mais profundamente no diálogo e111re e em conwro com outros
humanos. Algumas civilizações têm lidado com esse foto atrnvés da
utilização dos mitos e da religião. Embora uma reltgião organizada
ainda poss.i ser uma força em nossa sociedade, pnreceque o cie111ijicismo
e o materialismo são as principais ··religiões" que utilizamos para
buscar, muito indicazmentc, nosso lugar na Natureza. De foto, seria
muito mais apropriado dizer que elas são formas disjimcio11ais de
lidar com nossa ancoragem naquilo que é maior que nós.
O espírito humano nunca pode ser apreendido em termos
raciona listas; muito menos pode ser adequadamente tratado dessa
forma. Tentar fazê-lo é um desserviço grave para com a nossa
existência e apenas contribui para o sentido de alienação e isolamento
que já forma o substrato da vida contemporânea. A vida privada do
espiritual é uma vida amortecida. Nós nos tornamos tão enamorados
de nossas atividades racionais e científicas que nos esquecemos do
''milagre" mais primordial de todos: nós existimos. O fato de que11ós
somos. ofusca, de longe. qualquer coisa que. como humanos. possamos
fazer.
47 Ver t:imb~m .:i da~cu~s3o de Freud no Ih rode Jung. Mrmurins, su11hos r rejlrxiJrs.
-18. Em rclnção :1 ps1co1crnp1:1 d1:tlôg1ca, Fricdm3Jl (1985:,, p. 152) discute :i cx1cnsilo da
··ontologi.:i do entre.. n:i tcr.ipin
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Apesar disso, nosso viver nunca é lotaimente despro, ido da
ligação com o espirilual. A idade moderna empenha-se fortemente
em reprimir n aware11ess desse aspecto essencial da existência
humana: mas nunca consegue fazê-lo completamente. A vontade
humana, que no verdade é um aspecto espiritual ind1v1duah1.1c.lo,
nunca pode suprimi r totalmente essa owore11ess Estar , i, o e estar
awc1re são, de modo gritante, miraculosos demais para serem
completamente suprimido~.
A ERA DA DETE RMINAÇÃO
Na idade moderna predominam a racional idade e a dctenni nação.
A determinação é a arrogância da pessoa moderna. o orgu lho que
temporariamente infla o ego, mas que eventualmente te, a à autodestruição. Se isso era verdade para os gregos antigos. também o é
para a pessoa moderna. É verdadeiro cm nível ind1..-ídual e, de fonna
mnda mais dramática. em nível social. A terrí,et e perigosa pm,sibilidack
de um holocausto nuclear é apenas o símbolo mais dramático da
arrogância do homem ocidental~9 •
Até mesmo nossas cidades modernas, representando o "apogeu"
do avanço tecnológico, apóiam sempre o egoísmo, a arrogância e a
determinação constante, porque isso ajuda a criar a impressão de que
podemos superar qualquer obstácu lo da natureza. Para a pessoa
contemporânea que não reflete, a natureza é meramente um obJeto a
~er explorado para atender aos propósitos hu manos. Trata-se de uma
, isão excessivamente egocêntrica e míope de nossa inter-relação
com a natureza. Esta não deve ser subjugada, mns vivida em um
equilíbrio ecológico. Precisamos que a nc1111re:a 11os ell.\ille a \'Í\'er.
assim como n 11a111re:a precisa de nós parn romá-la conscie11re!
VONTA DE E DETERJ\I lNAÇÃO
Uma das questões centrais na sociedade contemporânea é a
ênfase excessiva na determinação humana (1Jay~l969). Farber
49. Mais um:i ve1., usei propos1u1tmcnte o termo "Jo homem", par:i enf.i11zar que tem ,ido
prim:iriomentc O> homens que t~m tom:ido :is maiores decisões poliuc:i, e miht:irc~ que no,
troiucr.im j bc1r.1 do dcs:isue. Contudo, ~t:i p:ir:i ~cr \l,to :.e os mulhcrc, teriam um:i
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( 1976) apontou a importância da distinção entre vontade e determina

ção. Ele afirma, por exemplo, que podemos "querer" ir dormir, mas
não podemos determinar o sono. Algumas religiões "populares" dão
a imprc1;são de que tudo que o indivíduo precisa fazer é entregar sua
\'Ontade a uma força maior. Tive vários clientes do sul da Califórnia
que receberam a recomendação de simplesmente "entregarem-se ao
universo" e suas necessidades seriam supridas! Isso parece ser uma
compreensão extremamente ingênua e parcial de nossa relação com
o universo Entretamo, é uma oposição compreensível à abordagem
tradici onal ocidental de que "onde h,1 vontade, há um meio". Isso é
tão ingênuo quanto centar impor a ,onwdc dt!bil do indi, íduo n,1
,·asta amplitude da , ida .
Vi ver requer um grande talento para equilibrar a própria, ontadc
com o funcionamento do universo. Rollo May fala sobre isso como
a tensão entre "liberdade e destino" ( 1981 ). Viver exige escolha e
compromisso. mas também a aceiraçlio daquilo que não pode ser
mudado. Frequentemente, é difícil díscerntr um do outro. Nenhuma
polaridade. por s1 mesmo, é suficiente para viver-se de maneira
saudável. A integração das duas é sempre necessária. ~lesmo assim .
é difícil saber, num dado momento, qual é o equiltbrio apropriado.
A característica que ressalta em uma vida saudável é a b11scC1 desse
eq11ilíbrto. mois do que o "descoberta" do mesmo.
Uma abordagem como essa exige uma mudança radical de
atitude. que monifesra uma reverência pelo que é. É uma idéia que
assusta a maioria, uma vez que grande parte de nossa vida tem sido
dedicada à luta para desenvolver um sentido de identidade. A partt r
dele somos capazes de ter perspecti \ as próprias e fazer julgamentos .
Certamente. isso foi necessário no passado, mas à medida que
amadurecemos, esse mesmo egocentrismo interfere em nosso desenvol,. imento mais profundo. Fomos sed1ddos por nossa própria
determi11açtio. O egocentrismo precisa ser ::;ubstituído, ou pelo
menos equilibrado, pela humildade e reverência. A determinação
pode, no máximo, trazer-nos uma satisfação passageira .

mcnt;iliJ:ide diferente )C e~ti,c\~cm cm po,içõc~ de 1om:ir 1ai~ c!echõc~. Até :igor:i,
mJ.ion:i dcl:b não tém udo oportunidade de tomá·I~ .

J
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A REOESCOUERTA 0 0 ESPIRITUAL

Há uma grande necessidade na sociedade contemporânea de
redescobrir o "sagrado", que não se refere a nenhuma crença religiosa
específica, mas a uma "abertura" para o que está além de nós. A
repres,;ão e a falta de contato com o sagrado contribuíram para criar
a perigosa situação que vivemos no mundo de hoje. ALé os perigos
do individualismo, que leva a uma crença simplista do bem e do mal,
de "nós ,•ers11s eles", pro,êm da ausência do sagrado. Quando
entramos em contato com o sagrado. tornamo-nos awttre da terrí, el
realidade de que somos todos, de fato, mais parecidos do que
diferentes. Somente em nossa adoração religiosa do material ismo. da
tecnocracia e do cientificismo é que nosso sentido do sagrado
aparece. Mas surge de uma forma excessivamente des, i;ida e cenamente
mais di luída. O espiritual propicia um contexto que ajuda a tornar a
aparente insignificância de nossas ações individuais mais significativas.
MuiLns pessoas procuram a tcrapta porque sentem que sua, ida não
tem sentido. Vi\ era vida como a tncorporação do espiritual. tomaª ao menos em parte, mais sigmficativa. O significado não depende
totalmente de nossas ações apenas, mesmo que, certamente precisemos
agi r de forma a "moldarmos" a matéria-prima que nos é dada. O
si mples fato de estarmos vivos, de respirarmos, de nosso coração
pu lsar, já é miraculoso e nós somos o local derse 111ilogre. Essa
atitude de assombro e encantamento está radicalmente ausente em
nossa cultura. E a s11a 011sê11cia represe111a o empobrecime1110 de
nossa alma. O espírito humano só pode crescer se for nutrido por
algo muito maior que ele mesmo. Nossa l,mitoção lwmona 110.'i abre
para o ili111irodo.

O E U-TU E O EU-ISSO

Uma dificuldade séria para a pessoa moderna, que tenta se
conectar com um sentido maior do Ser. é que há uma ênfase
excessiva na atitude EU- ISSO dentro da sociedade contemporânea.
Ou seja, é tal a obsessão com a dimensão obJetiva da exio;tência que,
conseqüentemente, ··co1sificamos" a nós mesmos e as outras pessoas.
Se estivermos, antes de tudo, interessados em descobrir como
utilizar os outros para nossos próprios fins, sobrará pouco espaço
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para estarmos abcrtos a uma relação EU-TU e para uma a11·ort!11ess
de um sentido maior de existência. Uma atitude EU-ISSO é um modo
de, ida extremamente truncado. mas muito se;uro. Exige um mínimo
de riscos emocionais. Embora seguro, é emoc1onalmcnte pouco
compensador.
A psicoterapia dia lógica está fundamentada cm urna perspecti, a
amplamente ligada ao espiritual. Não se \Íncula, de forma alguma,
a qualquer crença religiosa. mas afirma que todo diálogo humano é
fundamentado no diálogo com o Ser e é uma conseqü~ncia dele. Para
Buber, uma pessoa não e.xperiencia o esp1riLUal trano;cendendo a
realidade mundana. mas entra no domínio do espiritual atra,és do
encontro EU-TU com a "all1:ridade··. fata pode ser outra pessoa. ou
até a própria natureza (Buber, 1923/1958b). Para Buber, a união que
sentimos com o outro no momento EU-TU também nos une com o
..TU Eterno". Os momentos de enconiro interpessoal profundo nos
conduzem à esfera do sagrado. Se tomados em consideração, levamnos ao encontro da "Alteridade" que toca em nosso ser mais profundo.
"Em cada esfera, de acordo com seu feitio. a1ra,és de cada proccso;o
de transformação presente em nós, olhamos para fora em direção ao
TU eterno, e a cada vez estamos conscientes do sopro do TU eterno;
cm cada TU buscamos o TU eterno" (Buber, l 923/l 958b. p. 6).
Focalizar a relação EU-TU, o "entre", leva-nos já para alt!m das
preocupações limitantes com o nosso "ego". Expandem-se a nossa
consciência e o sentido de nosso lugar no universo.
"O espírito cm sua manifestação humana é uma resposta do
homem ao seu TU ... O espírito não está no EU. mas entre o EU
e o TU. Não é como o sangue que circula em , ocê. mas como
o ar que você respira. O homem vive no espírito se for capaz de
responder ao seu TU. Ele será capaz de fazê-lo se entrar na
relação com todo o seu ser. É somente em virtude do poder que
ele possui de entrar nessa relação que é capaz de viver no
espíriLo". (Buber. 1913/1958, p. 39)
Essa é uma perspectiva radicalmente diferente da nossa
compreensão comum do espiritua 1. A abordagem ocidental tradic1onal,
baseada no pensamento platônico, diz que o espiritual é aquilo que
1ro11sce11de o humano, o dia-a-dia. o mundano. Para Bubcr, esse
89

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•

••
••
••
•

entendimento não chega ao ponto "O homem não pode aprox1marse do divino indo além do humano: ele pode aproximar-se Dele,
tornando-se humano. Tornar-se humano - é para isso que cada
homem foi criado"' (Buber, l 958a. pp. 42-43). É nossa tarefa tomarmonos a pessoa que somos "destinados a nos tornar"'. É óbvio que nunca
é fncil estar inteiramente em contato com no . . so destino (~ lay. 1981 ):
m:is o importante 6 o esforço para entrar em contato com o que é mais
central cm nossa existência. É isc;o que nos toma verdadeiramente
humanos e, paradoxalmente. coloca-nos mais genuinamente em
contato com o infinito.
Nüo se pretende que o espiritual transcenda nossas limitações
concretas. Em, ez disso. ele deve ace,wre.H(IS limitaçüt:s e 1ra11.eformá-las. O confronto com nossos limites humanos t; n luta parn transformá-los indicam a estrada que devemos segui r. Amda assim, esse
esforço não é realizado em um isolamento auto-imposto. Não
dependemos apenas de no'isos própnos recursos. Estamos em comunhão
com os outros, que também estão lutando. É o diáJogo cada vez mais
profundo com os outros que nos conduz para além de nossn finitude .
'·Por força de seu caráter d1nlógico, a vida humana toco no
nbsoluto. Adespeito de sua singularidade, o homem. ao mergulhar
nas profundezas de sua vida.Jamais consegue encontrar um ser
completo em si mesmo e que, assim sendo, toque no absoluto .
O homem não pode tomar-se inteiro em virtude de uma relação
consigo mesmo, mas somente em virtude de umn relação com
outro self. Esse outro sei f pode ser tão limitado e condicionado
quanto ele; no existir juntos. o ilimitado e o incondicionado são
experienciados." (Buber, l 965a, p. 168)

REVERENCIAN DO O COTIDIANO
Buber foi fortemente iníluenciado pelo hassidismo. movimento místico do judaísmo A busca espiritual na vida cotidiann era o
que mais o atrafa para este movimento. Era uma postura contrária
à que se vê na nossa sociedade, onde agimos como se essas duas
dimensões fossem totalmente separadas. Buber acreditava que o
espírito do hassidismo era a solução para a extrema coisificação do
mundo moderno e seu consumismo mental e material. Neste se
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perde a relação essencial com o mundo e se dicotomi La o sagrado
do profano .
"Na , ida. como entende e proclama o hac;sidismo, não há,
con'-eqüentemente. nenhuma distinção essencial entre os espaços
sagrado:> e profanos, entre tempos c;agrado~ e profanos. entre
ações sagradas e profanas. entre conversos sagradas e profanas.
Em cada lugar. em cadn hora, cm cada ato. em cada falu. o
!'!agrado pode llorescd'. (Bubcr, l 95~J. p. 31)
Ou como Fnetlman ( 1958. p. 16). sucintamente afirma: " ... o
profano é o a111da-não reverenciado"' Toda ação e toda~ .1c, coisas têm
o potenc1.1l para tornar-se "sagradas"'. se abordadas com uma atítudc reverencial. Buber está dizendo que uma ··causa" importante da
alienação moderna. é nossa resistência à entrada do s~1grado. do
e:-.piritual. dentro dn vida cotidiana ··inteiramente contra esse
comportamento do homem atual. o hassidismo proclama a verdade
. . ingela de que a infelicidade de nosso mundo prende-se a sua
resi stência de que o sagrado entre nu, ida cotidiana" (Buber, l 958a,
p. 40) .
O hassidismo diz que a solução para essa resistência é ··re,erenciar o coud1ano." O que se quer dizer nessa frase é que. ao ficarmos
atentos para o misterioso. mé nas facetas mais mundanas da vida. a
"mediocridade··. pode tornar-se ··sagrada": isto é. podemos ver sua
interconexão com o cspiri tual.
'"Deu., habita onde O deixam entrar·. diz um ensinamento
hassíd1co; o reverenciar do homem significa que ele deixa
entrar. Basicamente, o sagrado em nosso mundo é nada mais
qut! o que está (1berro à 1ramct:11dê11cia. como o profano nada
mais é que o que. a princípio, está isolado dele. O reverenciar
é o e,ento dn abertura." (Buber. l 958a, p. 30. Grifos do autor.)
ExiMe um belo mito no hassidi~mo que explica a aparente
vibração. ou vida, cm todas as coisas. particularmente nos seres
humanos. e mesmo assim, como essa vida está "aprisionada''. Conta
o mito que, no começo dos tempos, a , idn (ns centelhas sagradas)
estava totalmente contida em grandes "artérias-do-mundo". E pros~eguc
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rcl:it:rndo c.:omo essa vibração se derramou sobre o mundo: "Com o
·rompimento das artérias do mundo', que na era anterior à criação
não puderam resistir à abundância do íluxo criativo, centelhas
caíram sobre todas as coisas e estão agora aprisionadas nelas. até
que, outra vez, um homem use alguma coisa em santidade e assim
Iibere as_çentelhas que cont~m" (Buber, 1958a, p. 32). Entretanto,
acontece uma certa incrustação à medida que as centelhas h~bitam
seres independentes.
"O mundo é uma irradinção de Deus, mas como é dotado com
independência de existência e luta, ele está apto, sempre e em
qualquer lugar. a formar uma crosta em volta de si mesmo.
Assim, a centelha divina vive em todas as coisas e seres. mas
cada centelha é envolvida por urna concha que a isola. Somente
o homem pode liberá-la e reuni-la com a Origem; faz isso
através da conversa sagrada com essa coisa, e de seu uso,
também de uma forma sagrada; isto é, de tal modo que sua
intenção ao fazê-lo se mantenha direcionada para a transcendência
de Deus. Assim, a imanência divina emerge do exflio das
'conchas'". (Buber, 1958, pp. 126-127)
Muitas vezes fico fascinado ao ver como há tanta vida em
algumas partes do corpo de uma pessoa; de forma especial nas
·'janelas da alma·· (os olhos). Ainda assim, vejo como essa vida está
amortecido em outras partes do corpo, com o conseqüente amortecimento
de sua presença. Realmente, é como se a alma brilhasse através dos
olhos e revelasse alguma coisa que essa pessoa aprendeu a suprimir.
Um dia, depois de ter lido novamente esse mito e enquanto
trnbalhnva com alguns terapeutas num grupo de treinamento, deparcime surpreso com uma metáfora maravilhosa do que parece acontecer
na terapia. Uma parte importante da tarefa do terapeuta é ajudar a
pessoa a entrar em contato com essa "vida interior", revelando-a e
incorporando-a mais plenamente.
De certa forma. trata-se de uma tarefa espiritual. É o esforço
para "liberar as centelhas sagradas" que ficaram aprisionadas em
cada um de nós. Esse esforço realmente requer a atitude dialógica de
começar por onde a pessoa está existencialmente, o que inclui tanto
a sua vivacidade quanto seu "amortecimento". Significa "tocar"
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aqueles ··pontos'' , ulncnh eis e ''acender as centelhas"; inicia-se o
movimentoemdireçãoà mutualidJde maior. A pessoa deve apresentar,
é claro, alguma disponibilidade para ser envolvida desta maneira.
Uma vez iniciado o processo ele parece ter vida própria.

H. J:\IPLICAÇÕ ES TERAPÊUTl CAS
" ...o conflito surge quando se elogia e
se critica o umbigo do outro:·
Joshu Sasaki Roshi50
Freqüentemente é suscitada uma questão crucial: como a
abordagem transpessoal aplica-se ao processo de psicoterapia? Quais
são alguns dos resultados concretos que ela apresenta? Apesar de.
pela própria natureza, a dimensão transpessoal ser menos acessível
a descrições simples de linguagem do que outras dimensões, há
cenamente alguns aspectos que podem ser tratados.
O "ENTRE''

O reconhecimento de que há algo mnior na situação de terapia
do que apenas a soma total dos indivíduos fisicamente presentes já
é um reconhecimento do "mais-que-pessonl" (Welwood, 1983. p.
xii). Representa urna confirmação de que, para muitas pessoas.
nossas fronteiras de identidade são es1reitas demais e precisam ser
expandidas. Para o terapeuta, esse é um fator de facilitação. pois
retira dele parte do ônus de encontrar uma "resposta'' para o cliente.
É o reconhecimento de que, freqüentemente, o terapeuta tem que
··estar'' com o cliente nesse "entre". É do entre que emergirá a
"resposta··. Isto requer do terapeuta 4ue não caia na arm:idilha de
suns próprias exigências de "cura". De certo modo, o terapeu10
precisa estnr o mais livre possível de suas lutas cgóicas. É bom ter en:i
mente que nenhum de nós jamais est:1 completamente livre delas. E
muito mais urna questão de grau. cm que o mais importante é a
"tentativa" conMante de ficar menos preso às necessidades do
50. Sasnk1 Ro,h1. Jo~hu ( 1983. r , 71 l
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própria ego. Tsso nunca é fácil e nem poderia ser. De foto, é a luta com
essas dificuldades que ajuda a criar uma "identificação" maior com
o cliente e permite compreensão e compaixão mais profundas em
relação a sua luta. Estar no "emre" significa uma lurn mútua. não de
um comra o outro, mas de um pelo outro.

Se o cliente percebera presença "revercnc1ndora" do terapeuta.
isso vai ajudá-lo a começar a se abrir para seu próprio reconhecimen to
do "Agora eterno". Essa abertura já tf uma criaçcio do rodo. uma
curti .

PARTINDO DE SI '.\IES~ IO, SE:\TSE PRENDER
A PRESENÇA DO TERAPEUTA E
O AQUI E AGORA
Numa abordagem espiritual/meditativa. o terapeuta esforça-se
para estar tão totalmente presente quamo possÍ\ el na silllação de
terapia. Isso signi fica estar, a cada momento, com qualquer coisa que
emerja. A abordagem requer que o terapeuta suspenda seus julgamentos quanto ao material que o cliente deveria truzer e, até mesmo.
quamo à direção que a terapia deveria seguir. Trata-sede ·'reverenciar
o cotidiano" n que Buber se refere; ou seja, é o reconhecimen to do
'·Agora eterno", da dimensão espiritual de cada momento - não
importa quão aparentemente mundano ele possa ser. Estar tom/ me111e
presente já é reverenciar. Isso salienca nossa ligação com o Ser.
"Essa natureza mística da experiência comum pode ser vislumbrada quando estamos totalmente awaredaqui lo que está acontcce.ndo realmente a cada momento, em vez de ficarmos fixados em
nossas costumeiras preocupações centradas no ego. Qualquer
coisa pode ser ocasião para um olhnr intenso, ainda que de
relance, voltado para a real idade, o outro lado de nossa percepção.
normalmente encoberta e dispersa. Em tais momentos, podemos
ficarawarede uma nitidez ou luminosidade em nossa experiência
do mundo - uma folha sobressai-se como brilhante, verde,
'folhada' de uma fonna nova, que, ao mesmo tempo, "não tem
nada de nova'', mas completamente comum. Obviamente. uma
folha é ainda uma folha, como sempre tem sido, mas a profundidade de nosso. abertura para a experiência mudou. Nestes 'pequenos despertares' temos um fugaz vislumbre de como. fundamentalmente, não estamos separados de toda vida. Descobrimos
o mundo em nós mesmos e a nós no mundo". (Welwood, 1979,
p. XIV)
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Assim que o cliente começa a se abrir para o sentido maior de
''Sei r· (versu,. identificação com o próprio ego). percebe que, t!mbora
muito elo trabalho tenho sido focalizado em seu próprio ··selr'
inclividuol, isso não abrange a "totnlid:1de" da terapia. Se abrangesse,
a terapia seria um trabalho extremamente narcisista. Um passo
essencial em qualquer boa terapia é ajudar a pessoa a se tomar mais
aware das outras pessoas e da necessidade de esrnr a serviço delas .
O foco não é fazer o cliente tornar-se perpetuamente preocupado
com seu self. Antes de tudo. o foco é nele mesmo, mas no sentido de
desenvolver um centro que lhe permita ··esquecer" sobre seu próprio
self. lsso já é terapêutico. dada a hiperconsciência de si mesmo que
a pessoa moderna tem e à qual tanto Buber ( l 965b) como Marcel
( 1960/ l 962a) se referem .

~l EDITAÇÃO E FL UXO DO PENSAi\lENTO
Várias abordagens terapêuticas ensinam, implicitamente. a
deixar fluir o pensamento (por exemplo, a livre associação em
psicanálise); mas poucas, além das abordagens orientais, focalizam
esse aspecto de forma explícita. Há momentos, com certos clientes
e em determinadas fases da terapia, em que seria adequado ensinarlhes a observar, vagarosamente, lodas suas ações e pensamencos,
sem se fixar neles. O cliente aprende a nüo ficar preso constantemente
à agitação de uma atividade. mas antes observá-la apenas à medida
que está acontecendo. (Deikman, l 983)

COM PAIX ÃO
Se o terapeuta sente-se progressivamente mais ligado a um
sentido expandido de realidade, também terá uma compaixão maior
para com o cliente. Haverá um sentido maior da luta compartilhada .
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Esta tem forma própria e única em cada pessoa. mas o falo de lutar,
em si. é semelhante. Referindo-se à exploração do terapeuta de seu
próprio ser através do processo de medirnção. Walsh ( 1983) diz
claramente que esse não é um esforço narcisista.

irem embora. começando a vê-las com a mesma clareza e
imparcialidade com que se pode ver nuvens flurnnndo no céu,
ou a água fluindo numa correnteza". (\Vilber, 1979, p. 19)

"Um dos resultados mais smisfaLórios de Lodos tem sido o
aumento da habilidade de contribuir para o alívio do sofrimento
alheio. Uma coisa que tem se 1omado muito clara é que não
podemos empreender sozinhos, com sucesso. uma busca profunda para nosso entendimento e crescimento. Contrariamente a
ulgumas concepções populares errôneas, esse tipo de exploração
parece, no fim, conduzir em direção a preocupações narcisistas
e egoístas. É verdade que trazemos conosco nossos hábitos e
neuroses egoístas. quando iniciamos a jornada, e eu. certamenle, passo pelas preocupações egoístas e pelo ego inflado.
Presumivelmente, alguns de nós ficamos presos aí por longos
períodos. Mas existe o perigo de confundir um estágio ou uma
armadilha no caminho, com seu objetivo e possibilidades,
assumindo que o caminho inteiro é uma armadilha". (p. 119)
UM SENTIDO EXPANDIDO DE "SELF"

A dimensão espiritual ou ontológica é importante para a terapia.
porque muirns das dificuldades humanas surgem em função de um
sentido de identidade inadequado e limitado. Com muita freqüência,
identificamos nosso "self' com o corpo e "ego". Certamente, são um
aspecto central de nosso self, mas sõo insuficientes. Somos lambém
panes da "unidade do mundo". Um sentido de identidade Limitado
conduz a uma determinação desastrosa demro do indivíduo.
"Ao reconhecer uma dimensão da própria identidade que vai
além de seu ser individual e separado, uma pessoa pode mais
fJcilmenlc ir além de sua neurose individual e separada. Ela não
está mais identificado(a) exclush amente com apenas esse self
separado e, ponanto, não cs16. tão presa exclusivamente a
problemas puramente pessoais. De certo modo, pode começar
a deixar suas inseguranças e ansiedades, depressões e obsessões
96
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7/
O Princípio
Dialógico em
Psicoterapia
"A regeneração de um centro pessoal atrofiado ...
só pode ser alcançada por alguém que apreenda,
com o olhar profundo do médico, a inteireza latente
encoberta dn alma sofredora."
(Martin Buber)S 1

Há um conjunto significativo de livros sobre psicoterapia que
evidencia a grande influência da filosofia do diálogo de Martin
Buber. Este capítulo irá sugerir, também, que há um tema dialógico
central entranhado em toda essa literatura. Este tema vagarosamente
se firma no sentido de considerar o encontro dinlógico como a base,
o processo e o "objetivo" da terapia .
Não é nosso propósito aqui sugerir que todo terapeuta que tenha alguma vez falado sobre a dimensão dialógica na terapia haja
sido diretamente influenciado por Buber. Certamente, existem algumas pessoas que têm explorado o "entre" a seu modo, ao serem
escrupulosamente fiéis ao encontro terapêutico. A maioria dos que
serão citados foram diretamente influenciados pelos escritos de
Buber e fizeram da experiência do ''EU-TU" um aspecto importante
51 . Bubcr (1923/1958b), p. 133
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de sua terapia ou 1coria. Somente alguns poucos foram mais longe,
ao entender o dialógico como afi111dw11e111ação para a vida e para o
encontro terapêutico. Seria impossível até mesmo começar a citar
aqueles que foram indiretamente atingidos por sua obra.
O trabalho seminal* de Buber, EU e TU (l 923/l 958b), tem
inspirado diversas gerações de terapeutas. Em contribuições posteriores
(1952/l957a, 1952/1957b, 1958c, 1965a, 1965b, 1967)eleexplorou
alguns exemplos de como uma filosofia dialógica pode ser aplicnda
à psicoterapia. Sua influência sobre os terapeutas tem sido muito
difundida. Infelizmente, muitos terapeutas têm utilizado na terapia
somente a noção do momento ··EU-TU''. sem incorporar as implicações
de uma filosofia dialógica mais abrangente.
O analistajunguiano Hans Trüb foi um pioneiro que se empenhou
na compreensão do dialógico na psicoterapia. Após um encontro
pessoal profundamente emocionante com Buber, Triib atravessou
uma longa década de crise reavaliando sua abordagem na terapia.
Final mente, concluiu, de forma clara, que o processo da psicoterapia
precisava estar fundamentado no ··entre.. , no encontro de pessoa com
pessoa. Denominou essa abordagem de "cura pelo encontro" (Trüb ,
1952/1964). Trüb distinguiu duas fases essenciais na terapia: a
intrapsíquica· dialética e a imerpessoal-dialógica. Não são distinções
rígidas e inflexíveis, mas indicam um certo foco da terapia em
estágios diferentes.
Maurice Friedman foi o principal porta-voz do enfoque da
relação terapêutica sob a perspectiva dialógica. Seus esforços têm
servido para fundamentar de forma singular vários pontos de vista
discrepantes na filosofia da "cura pelo encontro" (Friedman. l 985a).
Por mais de trinta anos, seus escritos têm tratado continuamente de
questões importantes da psicoterapia sob essa perspectiva (Friedman,
1955, l 972a, 1975, l 976b, 1985a). Isso culminou em um trabalho
animador, The Heali11g Dinlog11e i11 Psyclwrerapy(Friedmon, J 985a).
Na discussão exaustiva e erudita da Seção I desse volume, ele
ressaltou a linha dialógica que se entrelaçou nos sistemas terapêuticos
desde Freud até os dias atuais. Seu li, ro é, na verdade, a história mais
• Scminnl refere-se ô scmcnic. Também tem o 5cnt1do de oni:1nnl, produti,o. Mnntivcmos
..~cminol"' por .icrcditarmos que o livro EU-TU de M:inin Bubcr foí realmente uma se·
mente. (No1a das tr:idu1orns)
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abrangente do princípio dialógico nos sistemas psico1erapêuticos.s2 •
Ao realizá-lo, ele deixou uma sedimentação sólida para a exploração
da psicoterapia dentro do contexto dialógico. Friedman também
explorou alguns dos principais temas que surgiram desse ponto de
vista. Isto tem como conseqüência uma rea, aliaçõo radical da
compreensão do inconsciente. considerado não apenas como um
inconsciente pessoal, mas como um fenômeno que ocorre enrre
pessoas. Ele discute, além disso, questões importantes como os
sonhos, a confirmação, a culpa, a mutualidade e a inclusão, dentro de
um contexto dialógico.
Partindo desse trabalho criativo, tentei crazer o mesmo ponto de
vista para uma visão terapêuti ca unificada e propus que constituísse
uma abordagem distinta que podesermelhordescrit.a como "psicoterapia
dialógica"". DeLeo ( 1984, 1985, 1987) contribuiu para essa tentativa
de sedimentação e começou um trabalho importante de integração da
abordagem dialógica com a psicanálise. Downing ( 1987) explorou o
tema de como a dimensão dialógica pode fornecer fundamentação
para a revisão da psicologia da mulher e proporcionar as bases para
uma psicologia verdadeiramente feminista.
É difícil encontrar um terapeuta de linha existencial que não

52. O trnb:ilhodc St:mton é incMimávcl pnr11 umadescriç!lo mnis abnmgcntedo~ con1ribuiçõcs
de Fricdman p:ua este movimento.
53. É notóvct que esse modo de entender :i p~ic:otcrnpia dentro do conte1tto do diológico
d~cnvolveu-ic suíicicntemcnlc pnra gnrantir o cst:ibclccimcnto de um:i orgoniZllç!lo e
encorajar seu desabrochar contínuo. De foto, é um ponto dccis,, o na história de uma 1dêi.1,
quando ela ocorre. No início de 1984, foi fundado o lnstltu10 de P~icotcr:lpia Di:ilógica cm
Snn Diego, com o propósilo de treinar psicotcrapcutas na teoria e na prática da psicoterapia
dialógica. (O nome original em 1984 era "Instituto de psicotcl'llpia dlológic11-cxistcncial"
O nome foi mud:ido em 1986 pnr:i enfatjZllr a n01urcu distintn dcssn abordagem.)
O pnmcíro simpó~io ;i_nual de P~icoternpi:i Oi:ilógic:1-Existcnc,nl oconteceu no início de
1985. O orudorque deu a tônica nes1e simpósio foi fome~ F. T. Bugcnt:il. Erving e Miriom
Pols1rr ocuparnm li mesma pos1ç!lo na Conferência de 1986. Rollo Moy em 1987 Bugcnt:il
mais um;1 vez cm 1988. Em 1989, lnin Y:ilom b:i~cou su:i .iprc(cnt:iç!lo cm um trabalho li
~rr :iinda publicado lo1·u' E.uc111ionu and Othtr Talts of Psychorhrropy.
Em t 987, o ln:nituto publicou o primeiro \'Olume de sua revista, Ptrsprctil'ts: Tht
Jo11rnal of Dialogical Psychotcrapy. Também cm 1987, sem concx!locomo l.ns111u10, houve
um encontro auspicioso cm Washinglon, intitulado "Bubcr e n Psicologia· cm dirtç~o numa
psicologia da cura_ pelo encontro·· Muitos psicoter:ipcut:is impon:1n1c1 no~ Ei.1:1dO$ Unido~
que aplicam correntemente o pcn~amento de Bubcr à ps1coter11p1a cs1a,:im na platéí:i. ~1ai:.
tarde n:iquclc mesmo :ino ocorreu um encontro scmclh:intc cm brncl. O :ino dc1989 foi
signiíicau,·o, pois foi m1cíado pelo ln~tituto o pnmeiro Programa de trcm:imcnto nnual cm
p~íco1cr11p1n dialógio.
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tenha incorporado a idéia da relação "EU-TU" na terapia. Entre eles
estão: Binswanger(l944/1958). Von Wcizsacker(l949/1973), Ma}
(1958), Farber (1966/1967), Colm (1966) e Laing (1965) .
Merecem menção especial os importantes trabalhos de Yalom.
Em Eve1)'day Gets Alirrle Closer( 1974), ele explora simulrnneamente a experiência do cliente e a do terapeutn, focalizando ambos em
seus encontros e desencontros. Sua obra mais importante, Existential
Psrchotherapy ( 1980), é uma das mais claras in vestignções da
di~âmica existencial na vida moderna e na psicopatologia. Love's
Exec11tioner, and Other Tales of Psychotherapy ( 1989) é um exemplo excelente do diálogo genuíno em psicoterapia. Yalom tem
inúmeras vezes reiterado que "é a relação que cura" ( 1980, p. 40 l ).
Yalom mencionou, além disso, que o conceito de Buber de "entre''
é um conceito que o ajuda muito. " ... Há ocasiões em que realmente
me vejo trabalhnndo no ·entre' meu e dessa pessoa, nosso trabalho
está Já, em algum lugar, no meio de nós, não está dentro de mim e nem
dentro da outra pessoa" (Hycner, 1989) .
Também é necessário fazer uma menção especial ao trabalho
de Bugental ( 1976), The Search for Existencial !demiry.: Patient-Therapist Dialogues i11 Humanisric Psycl10therapy. E um
estudo extraord inário de experiências que ocorrem entre cliente e
terapeuta. Bugental ( 1985) afirmou que seu pensamento foi significativamente influenciado pela leitura do livro The Hea/ing Dialogue i11 Psychorherapy, de Friedman. Anteriormente, ele havia levantado a hipótese de que a cura em terapia estava cenLrndn na awareness individual do cliente. Reconhece atualmente que pode haver
duas fontes de cura - a relação dialógica e a aware11ess individual
do cliente. De fato, referindo-se à relação EU-TU, ele afirmou que:
"É a fusão ou junção de energias ... para n maioria das pessoas com
quem tenho trabnlhado, esse é o caminho necessário, literalmente
obrigatório, para abrir o acesso para níveis não explorados dentro
delas" (Hycner, 1989) .
Embora a maioria das teorias de terapia familiar implicitamente
procure tratar o "entre" a partir ae uma abordagem s1stêmíca, uma
contribuição especial foi dada por Boszormenyi-Nagy e Spnrk
(1973). ao aplicarem expJicitamente a teoria relacional de Buber à
terapia familiar. O trabalho foi mais tarde ampliado por BoszormenyiNagy e Krasner em seu Livro Between Give and Take: A Cuide ro
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Contextual Therapy ( 1986). Krasner continuou este trabalho no
Center for Contextual Therapy and Allied Studiess.i.
A dimensão relacionnl da terapia sempre foi um aspecto central
do pensamento de Rollo May ( 198 1, 1983). Isso fica claramente
demonstrado na discussão de como o conceito psicanalítico de
transferência precisa ser aprofundado, colocando-o dentro de um
contexto relacional. A compreensão da transferência como um
fenômeno relacional nos impulsiona para além de uma visão
individualista do self. "A transferência, bem como outros conceitos
de Freud, ampliam muito a esfera e a infl uência da personalidade;
n6s vivemos nos owros e eles vivem em n6s" ( 1983, p. 18, grifos do
autor). A afirmação assemelha-se ao comentário de Buber ( l 965a)
de que '·os dois participam de fato um da vida do outro, não
fisicamente, mas onticamente" (p. 170). Este conceito tem implicações
e11ormes para nossa imagem da pessoa e nossa compreensão da
personalidade. Como psicoterapeutas, não podemos mais ver os
seres humanos como entidades psicológicas isoladas5S, divorciados
de qualquer interligação inerente com os outros. Rollo May vai mais
além ao afirmar:

"Mas, na terapia existencial, a 'transferência' é colocada dentro
do novo contexto de um acontecimento que ocorre dentro de 11111
re/acionamellto verdadeiro entre duas pessoas. Quase tudo o
que o paciente faz face a face com o terapeuta, em um dado
momento, contém um elemento de transferência. Mas nada é
jamais 'apenas transferência' a ser explicada ao paciente, como
se faria com um problema de aritmética". (1983, p. 160)
A obra de Buber teve grande impncto na psicologia humanista .
Rogers (1969) e Jourard (1968) destacam-se em particular. É digna
de nota a famosa discussão pública entre Buber e Rogers, em 1957,
quando fora mcomparadas as muitassimilaridades e algumas diferenças
cruciais entre suas filosofias (Buber, 1965b). Embora ele tenha
chegado a muitos de seus pontos de vista quase que independentemente,

54. Endereço: King of Prussia, Pcnnsylvania, 19-106, USA .
55. Esic a.spccto, cennmcntc, também vem ~cndo explorado pela 1crap1:i familiar .
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Rogcr\ nfirmou. de forma e>.plíc1t::i, que seu pensamento ha\ 1a sido
1nílucnc1ado pela leitura de Buber.
"Martin Buber, o filósofo existencialista da Universidade de
Jerusalém. tem um termo, 'confirmação do outro'. que faz
sentido para mim ... Se aceito a outra pessoa como algo fixo, já
diagnosticado e classificado, já modelado pelo seu passado.
estou cumprindo a minha pane para confirmar essa hipótese
limitada. Se o aceito como um processo de tornar-se. estou
fazendo o que posso para confirmar ou tornar real suas
potencialidades." ( 1958/1961 , p. 55)
Além disso. Rogers acreditava que "é a qualid(lde do encontro
interpessoal comoclientequeconstitui o elemento maissigniíicatho
na determinação de sua eficácia" ( 1967, p. 85). Ele também descreveu
o encontro genuíno entre pessoas nos seguintes termos:
"Naqueles raros momentos em que a realidade profunda de uma
pessoa encontra a realidade profundada outra, dá-se a memorável
'relação EU-TU', como a chamaria Martin Buber, o filósofo
judeu existencialista. Um encontro pessoal dessa espécie, profundo
e mútuo, não acontece com muita freqüência; mas estou convencido
de que, se ele não ocorre ocasionalmente, não somos humanos.
( 1969, p. 232)
Num artigo inesquecível sobre o famoso caso de Ell en West.
descrito por Ludwig Bins;,vnnger56, Rogers comentou que talvez
Ellen West tenha cometido suicídio porque "ela nunco experienciou
o que Buber chamou de 'cura pelo encontro'. Não havia alguém que
pudesse se encontrar com ela, aceitá-la como era'' ( 1980, p. 175).
Outro psicólogo humarusta, Abraham Maslow ( 1964, 1968, 1969,
1971 ), embora não fosse terapeuta, causou um grande impacto no
pensamento de muitos terapeutas. Ele via a relação "EU-TU" como
a dimensão central do queelechamava de "experiências culrni nantes".
Foi ainda mais longe ao aplicar as dimensões "EU-TU" e "EU-ISSO"
56. ~ intcrcuante ob~erv:ir que Bin~wongcr nl!o íoi ter;ipcuto de Ellcn We~t. Ele rccon51ruiu
o c:i.~o :i p:ir1ir de orqui~os e o rcconccitu:ili.tou em termo~ e:t1)tcnci:ii~.
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a diferentes tipos de conhecimento, inclusive à pesquicm cicntificnn.
Vários terapeutns junguianoi. também absorveram o encontro
"EU-TU" como um foco importante na terapia. É uma evolução
especialmente interessante, dada a troca de artigos emre Buber
( J 952a, 1952b) eJung(l 956), onde foram expressadas suas diferenças.
Entre alguns junguianos que têm tentado esta integração estão:
Sborowitz (1948), Trüb (1952/1964), Spiegelman (1965,1962) e,
recentemente, Jacoby (1984). Este vê o encontro "EU-TU" como a
dimensão central na psicoterapiajunguiana. Ele equipara o conceito
de transferência a uma atitude ·'EU-ISSO". Referindo-se às atitudes
"EU-TU" e "EU-ISSO" na terapia. ele acredita que:
"Ambns as atitudes, como em qualquer relacionamento, fazem
parte das interações entre analista e analisado e temos que tentar
agora diferenciar entre transferência e relacionamento humano
genuf no, da forma que podem ocorrer na sessão analítica. Em
geral, falamos de relacionamento humano quando a atitude EUTU é, até certo ponto, dominante; e de transferência, quando a
outro pessoa é inconscientementeexperienciadacomoum Isso."
( 1984, p. 73)
Ele considera tão importante a capacidade do analista para o
encontro genuíno que, ao descrever as várias qualidades necessárias
para um profissional ter sucesso na terapia, chega ao ponto de dizer:
"Mas talvez o mais importante seja a capacidade para formar um
relacionamento EU-TU, conforme descri 10 nos dois últimos capítulos.
Perceber o paciente e relaci onar-se com ele em sua alteridade própria
é sem dúvida o dom determinante do analista" (1984. p. 91 ).
Dentro da teoria das relações objetais, tem havido muitos
teóricos que vêem a necessidade de complementar a ênfase intrapsfquica
de sua teoria com um entendimento mais dialógíco. O mais proeminente
entre eles é Harry Guntrip. Com relação à natureza dialógica da
psicoterapia, ele diz:
"A psicoterapia visa a cura atra\éS do relacionamento verdadeiro
entre dois seres humanos como pessoas. Nela. a relação
57. M11slow, A. (1969). "ln1crpcuon.:1l (I· Toou) Knov. lcdgc os
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P:intJigm for Scicncc."
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psicopatológica do ego com seus objetos internos, conforme
revela-se na lransferência, entra cm processo regular de mudança para a realidade saudável da pessoa objetivamente verdadeira, ou para relações de ego a ego; o paciente consegue essa mudança primeiro com o terapeuta. tornando-se depois capaz de
estendê-la ao resto de sua vida." (Guntrip, 1969, p. 388)
Ele vai mais longe: afirma que um relacionamento saudável
requer uma mutualidade plena entre pessoas. Ainda mnis radicalmente,
aponta o fracasso da teoria das relações objetais na conceituação
adequada da imensa complexidade dos relacionamentos pessoais
verdadeiros. Guntrip ( 1969), rcferindo-se à natureza inter-humana
das pessoas, afirma:
··cada um segue existindo e se tornando em função do que o
outro é. e torna-se no curso de suas interações pessoais e
conhecimento mútuo. A teoria das relações objetais ainda não
conceituou isso adequadamente. Hoje ela tem uma teoria
verdadeiramente psicodinfimica do desenvolvimento do ego
individual nas relações pessoais. mas que não é aplicável ao fato
complexo da própria relação pessoal entre dois egos". (p. 389)
No que concerne aos propósitos desse capítulo, Guntrip, nas
páginas finais de um de seus trabalhos mais importan tes. assim se
refere à escola das relações objetais:
'·Mas a teoria ainda não conceituou devidamente a relação ·EUTU' de Buber: duas pessoas sendo ego e objeto uma para a
outra, ao mesmo tempo; e de tal forma que a realidade delas
como pessoas toma-se, ao se desenvolver na relação, o que
nenhuma delas se tornaria se não estivessem em relação.''
( 1969, p. 389)"
Esta é uma critica radical que precisa ser levada a sérfo. Ticho
( 1974) e Brice (1984) estão en1re aqueles que se envolveram na
tarefa de integrar a 1eoria das relações objetais com a filosofia de
Buber. Brice (comunicação pessoal) levou adiante o estudo da
relação da filosofiadialógicacom o pensamento radical do psicanal isto
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francês Jacques Lacan. Recentemente, Stolorow ( 1984); Stolorow,
Brandchaft & Atwood (1983) e Ulman & Stolorow (1985) fundamentados na tradição de Kohut. deram uma contribuição extremamente
importante: trataram da teoria psicanalítica do self sob o foco da
dimensão intersubjetiva na psicoterapia. Atwood & Stolorow ( 1984)
mencionaram terem sido iníluenciados pela obra de um dos professores de Buber, WiJhelm Dilthey. De fato, eles chegam ao ponto de
afirmar que "o analista está aware da natureza da interpretação em
conseqüência 'da redescoberta do EU e do TU' (Dilthey) ... " ( l 984,
p. 6).
A Gestalt-terapia tem sido significativamente influenciada por
Buber, embora não tenha conseguido absorver as enormes implicações
de seu pensamento. Levitsky e Perls (1970) sintetizaram a GestaltTerapia afirmando que ela tem seu foco no "EU e TU e no aqui e
agora". Laura Perls ( 1976) afirmou que um encontro pessoal com
Buber teve uma influência muito importante em sua terapia ..ss Uma
menção especial deve ser feita a Erving e Miriam Polster (1973,
1986). Eles não subscrevem explicitamente uma filosofia diaJóoica
:::,
formal. Entretanto, mais que a maioria de seus colegas, incorporam
claramente em sua prática e teoria a atitude de "cura pelo encontro'' .
lsso ficou explicitamente ressaltado em uma entrevista conduzida
por Hycner (1987). Jacobs (1978, 1987) escreveu eloqüentemente
sobre o "EU-TU" como a peça cenlral da Gestalt-terapia e Yontef
( 1981) conceituou a Ges1alt-terapia como um "método dialógico''.
Hycner (l 985a) continuou o trabalho de fundamentação no sentido
de colocar a Gestalt-terapia dentro do contexto da abordagem dialógica. De fato, parece que existe um movimento entre alguns Gestahterapeutas para reconceituar a Gestah-terapia dentro de um entendimento da relação primeira ''EU-TU''S9.
Marshal Rosenberg60 elnborou uma aplicação original da relação

58. Isso foi rciu:r:ido cm uma discussão pessoal com L:tura Per Is cm setembro de 1987 cm
'
Colônia, Alemanh:i.
S9. Um:i c:voluçiio posterior interessante foi o fato de a conferência de Ge~tah-tcr.ipia de
1989, p:itrotlnoda pelo Ctstolt Jo11ma/, ter cscolh1do como tcm:i "a relação EU-TU cm
Gesta li-terapia."
60. M11tsh:il Rosenberg mencionou (num:i oprcsentJçilono lnstitutodcPsícotanpi:i Di.:116gica
cm 1988) que foi fonemcntc iníluenc:i.ido pel:i filo\ofi:i de Bubcr. Isso foi rei1erado cm uma
conversa pessoal (murço, 1990) Escutando ~l:irshal e intcr:igindo com ele, íico ~cmprc
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EU-TU de Buber e da filosofia dia lógica. Em parte por causa da forte
I níl uênci a do pensamento de Buber, ele desenvolveu uma abordagem
para a pessoa leiga que chama de "comunicação compassiva". É um
exemplo maravilhoso da atiLUde dialógica na vida diária. Há pouco
tempo, tomei conhecimento do traba Iho de Ta mar Kron, um psicólogo
israelense que tem demonstrado interesse especial na aplicação da..
filosofia do diálogo de Buber nas relações entre árabes e judeus
( 1990), ::tssim como em modalidades terapêutic::tS comuns, tai s como
grupos de terapia ( 1987).
Tem havido também algumas leses interessantes que apontam
em direção a uma psicoterapia dialógica. Para mencionar apenas
algumas, incluem-se aí Archambeau (1979), Gillis (1979), Stanton
(1978) e Young-Rose (1984). É particularmente interessante notar
que uma tese de Sall ( 1978) trazia o sugestivo tíwlo de Toward a
Psychorherapy of Dialogue. Mais recentemente. Graf-Taylor ( 1990)
explorou o fenômeno da experiência do cliente em relação à Iiberdade
em psicoterapia a partir de um enfoque dia lógico. e Spencer ( 1990)
está investigando o fenômeno da vergonha a partir de um ponto de
vista tanto dialógico como experimental.
Há, com certeza. muito mais literatura que poderia ser mencionada.
Seria desejável que esta breve revisão tenha demonstrado que existe
um corpo literário substancial através do qual corre o fio cemral da
"cura pelo encontro".

-•

..

PARTE!!/
APLICAÇA- O

"Os limites da possibilidade do diálogo
são os limites da consciência."
Martin Buber 61

imprel>)ion:ido com :i conpuênci:i entre o que ele d11. e como ele l com :i.~ pcs~o:i~. M:iiorcs
iníorm:içõc~ podem ~er obtidos :11rnv6' do "Centcr for Non, iolcnt Communie:1lion, 3229
BordcGux, Shcrm:in TX, 75090."
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61. Bubcr(l965:i), p.10.
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8/
Entrando no
Mundo do Cliente

"Entrar realmente no mundo do outro,
com aceitação, cria um tipo de vínculo muito
especial que não se compara a nenhuma
outra coisa que eu conheça."
Carl Rogers 62
É inerente à abordagem dialógica a disponibilidade do terapeuta
para enlrar, o mais completamente possível, na experiência "subjetiva"
do cliente. No âmago de nossa existência, cada um de nós incorpora
um mundo designificados únicos dentro de um contextodesignificados
socialmente aceitos. Assim, somos confrontados com um dos maiores
dilemas da existência humana: Somos rodos 1í11icos e, ainda assim,
somos rodos semelhantes.
Às vezes, entretanto, nossas experiências indi viduais são
radicalmente únicas. Este é um dos maiores desafios para o
psicoterapeuta: como ele pode entender e apreciar completamente o
significado, a abrangência e a profundidade da experiência ··subjetiva"
de outra pessoa? A perplexidade torna-se maior quando a experiência
do cliente diverge significativamente daquela do terapeuta. É um
62. Rogcrs ( 19116). Entrevista com Corl Roi;crs grav:idn em vídeo por W:1m:n Bc:nm~ •
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desafio que tonlo fascina como intriga. É um desafio que 111111ca pode
ser enfrentado despreocupadamente.
A suposição da abordagem dialógicaéque os bloqueios neuróticos
ou ''interferências" surgiram, ao menos em pnrte, porque outras
pessoas não foram capazes de entender, de considern r e de valorizar
a experiência dessa pessoa. Em conseqüência, ela não pôde sentir-se
confirmada6J e, portanto, capaz de aprecfar e valorizar sua própria
experiência. Considerando-se vicissitudes nnturais da existência
humana, nenhum de nós recebe o reconhecimento completo e a
confirmação total que nos são necessários. Assim. cada um de nós
desenvolve vulnerabilidades individuais baseadas em nossas vulnerabilidades existenciais inatas. Todos nós Lemos feridas não cicatrizadas.
A necessidade de entender e de ser responsi\'O às experiências
dos clientes é salientada pelas descobertas da psicologia do self. Por
exemplo, Atwood e Stolorow ( 1984) propõem: ··Patogênese, na
perspectiva intersubjetiva, é compreendida em termos de fragmentações severas ou assincronias que ocorrem entre as estruturas
subjetivas dos pais e da criança. Em conseqüência, as necessidades
primárias do desenvolvimento da criança não encontram a
responsividade exigida dos objetos do self' (p. 69). O significado
disso. do ponto de vista intersubje1ivo, é que determinada palologia
surge porque não houve confirmação suficiente por parte das figur::is
parentais no estágio inicial do desenvolvimento6-I. O terapeuta,
portanto, deve esrnbelecer uma aliança e um vínculo- um vínculo
bem íntimo - com esse cliente. O cliente necessita experienciar
profundamente em seu íntimo que o Lerapeutao compreende ou, pelo
menos. que está fazendo um esforço humanamente possível para
compreendê-lo. É somenle a disposição dos dois participantes de se
engajarem neste tipo de aliança e vínculo que irá permitir que o
ambiente terapêutico seja verdadeiramente curatÍ\'O.
O terapeuta é solicitado a responder à , asta extensão das
63 Ver 1:imbém n di<cu~<lio .inlcrior no cnpftuto 4 sobre :i qucs1.10 da confirmnçiio vusus
aceitaçllo.
6-l h<onão t p:1ta culp:ir :i~ ligur:lll p:ircntais, m:is p.ir.1 rcconhcccrcom comp:ii,.,3oquccles
iambém dc,·cm 1cr lido uma educoçllo inadequada. Acima e além d1~so, isso reconhece a
unicidnde e"'i~1cnci:il inercnlc do~ p:iis, dn criançn e as ír:igmcnlaçõc~ necessárias que
devem ocorrer nns intcrnçõcs hum:inns comuns.
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experiências humnn:is. Isso requer abertura, ílexibilidadesubs1ancial
e um talenlo artístico de mestre. Para dar alguns exemplos concretos
e simples: no decorrer de uma tarde, você pode vir a ser solicitado a
perceber em profundidade a visão de mundo de um menino de nove
anos de idade, cujos colegas de escola debocharam dele por causa de
seu peso; ou como é ser uma pessoa de meia-idade angustiada pela
dor crônica, ou um jovem e talentoso músico que não pode se
apresentar em público por causa de uma doença que o incapacita. Em
cada caso, os significados individuais e únicos dessas pessoas serão
inevitavelmente moldados por suas formas diferentes de ser-nomundo. O desafio do terapeuta é responder a elas.

PRESENÇA
·'O que esperamos quando estamos desesperados e. mesmo
assim, procuramos um outro homem? Certamen1euma presença,
por meio da quol somos informados de que, apesar de tudo, há
significado".
Martin Buber 65

Para poder entrar no mundo do cLiente, o ter<\l)euta deve, em
primeiro lugar, esLar completamente •·presente" para o cl ienle. James
Bugental chamo a presença de "o ingrediente essencial da terapia''66 •
Além disso, ele assinala que a presença nã~ é, de maneira alguma, o
mesmo que o rappon (1987, pp. 46-47). E preciso alguma coisa a
mais do que "mero" rapport. O terapeuta não deve ser apenas
amigável, mas deve estar disposto a efetivamente contribuir com seu
próprio Self para o encontro. Há um grande mal-entendido sobre
todo o conceito de presença. Isso ocorre porque a presença não pode ser técnica. Ela é um reconhecimento do mistério e da permeabilidade de nossa existência. Ela é a aware11ess de que toda a categorização e rotulação interferem no revelar genuíno daquilo que é mais
vulnerável, real e essencial no ser humano.
De forma alguma a presença pode ser descrita como o simples
65. Buber (1973) p. 46.
.
.
66. (déi:i b:\\ic;i do dlscur.o proferido nn Primcir:1 Confcrinci.i Anual )Obre Ps1co1er:ip1n
D1.tlóGic:1, Snn Dicso. CA. 1985.
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escar junto fisicamente, embora o estnr junto físico seja, certamente,
a preliminar para o sentido de presença. É muito difícil discutir esse
conceito essencial de presença, porque não se presta a qualquer
entendimento objetivo ou descrição clara. Mesmo assim. nós todos
temos um senso intuitivo do que ela significa. Todos sabemos
quando a experienciamos. É estar o mais completameate disponível
para a outra pessoa num dado momento - sem a interferência de
considerações ou reservas. É a consciência que se dirige completamente
ao ··processo de existir" da outra pessoa. Isso requer que o terapeuta
esteja atento à experiência do cliente, mas, simultaneamente esteja
atento à sua própria existência. Tal presença ··exige" que o terapeUla
fique no "momento fértil" 61 e permita que o encontro desenvolva-se
a partir disso. O fluxo natural da experiência humana tenderá a levar
o terapeuta de um momento da situação presente ao momento
seguinte. Entretanto, o nosso treinamento cognilivo nos tirará,
freqüentemente, dessa centralização no presente. A reflexão pode,
com muita faci lidade, tirar-nos do momento presente e empurrar-nos
para o passado ou para o futuro, ocupados mais com fantasias aqueles fantasmas sombrios, fugazes- do que pela carne e o sangue
de pessoas reais.
É claro que o impulso principal é no sentido de tentar trazer-se
de volta para estar tão plenamente presente quanto possível. Quando
niio estou fazendo isso, descubro que perco oportunidades muito
especiais de lidar com essa pessoa e a terapia de formas que não me
ocorreriam de ou tra maneira. Essa centralização-no-presente é o que
mantém o processo da terapia totalmente vivo. É algo parecido com
navegar nas corredeiras de um rio - é preciso estar o tempo todo
fluindo junto e respondendo a cada momento às mudanças em
andamento. Esse sentimento pleno de vida contribui ainda mais para
a cura, considerando que todos nós, pelo simples fato de sobrevi vennos
em uma sociedade imensamente complexa, pagamos por isso o preço
da diminuição da nossa presença. Quando a presença é diminuída, o
sentimento de plenitude da vida também sofre.

67. Os gregos antigos falnm do senso de "kairos-·. o "momento eterno··. Ver também os
tr3b:ilho1 escritos de Rollo Mny.
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SUSPENDENDO OS PRESSUPOSTOS: "COLOCAR
ENTRE PARÊNTESES"

O terapeuta não pode entrar verdadeiramente no mundo do
cliente e estar "presente'', a menos que esteja disposto a "suspender"
seus pressupostos. sua própria visão de mundo e conceitos tanto
quanto for humanamente exeqüível no momento. É claro que niio se
pode nunca suspender completamente as próprias perspectivas. e
nem seria desejável. Mas é necessário que nossos significados,
·deses e preconceitos sejam "colocados entre parênteses''63 , postos
de lado Temporariamente, de modo a nos permitir uma entrada no
mundo e nos conceitos mais significativos da pessoa com quem
estamos trabalhando. Rollo May trata disso com sensibilidade,
quando diz:
"O uso de si próprio como instrumento exige, é claro. uma
cremenda autodisciplina por pane do terapeuta... Na verdade,
quero dizer que a autodisciplina, a autopuriíicação (se assim
vocês a emendem), colocar entre parênteses as próprias distorções
e tendências neuróticas. até o limite possível para um cerapeuta,
parecem-me resultar em corná-lo capaz - em maior ou menor
grau- de experienciaro encontro como uma forma de participar
dos sentimentos e do mundo do paciente." () 983, p. 23)

j
i

Para poder colocar entre parênteses seus pressupostos, o terapeuta
precisa empenhar-se ao "esvaziamento" psicológico de seus conceitos
tidos como verdades. Isso poderia ser descrito como um momento
"meditativo·· da parte do cerapeuta, que permite que as possibilidades
únicas e ricas do cliente floresçam em nossa presença. O zenbudismo enfatiza a necessidade de nos "esvaziarmos" de modo a
receber verdadeiramente a ''realidade". De forma similar, o terapeuta
precisa tomar-se muito "aberto". Em outras palavras, de modo geral
somos "inteligentes" demais: temos pensamentos demais, coisas
demais acontecendo conosco, de modo que há pouco espaço para
sermos recepúvos ao novo. ao 1í11ico, à. alreridade.

68. O famoso ",podil" de Edmund Husscrl.
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Como 1erapcu1as. freqüentemente empenhamo-nos excessivamente em an:ílises. temos categorias demais. Por exemplo.
c;abcmos o que é esquizofrenia, sabemos o que é um distúrbio de
personalidade, sabemos o que é um déficit de atenção, mas não
sabemos quem é aquela pessoa em particular, sentada ah à nossa
frente e que está nos mostrando algumas dessas características.
Nunca trabalhei com alguém que se tenha encaixado estritamente
nesses diagnósticos. Por longo tempo pensei que havia algo errado
com minha competência para clinicar. Concluí é que era muito fácil
estereotipar certos estados supostamente denominados patológicos.
Essa tentação é sempre muito forte para o clínico. Mesmo assim,
deve-se resistir a ela. a fim de poder ··ver". verdadeiramente, a unicidade desse cliente. Um diagnóstico é uma maneir::i abreviada de
descrever um padrão que pode ser muito útil; ainda assim pode, com
a mesma facilidade, ocultar a realidade existencial daquela pessoa.
A nomenclatura mmca pode nos dar a pessoa. É sempre tarefa
do terapeuta adaptar sua compreensão nomotética• à pessoa única
com quem ele está lidando, ou seja, ser receptivo a qualquer realidade
que emerja- nunca decidindo com an1ecedência o que será dito ou
o que ocorrerá. Sem dúvida. isso viola nossa tendência geral de
rotular analítica e premaiuramente cada experiência-até mesmo as
experiências tão íntimas que não se prestam a rótulos.
Um exemplo simples, mas interessante, poderá ser instrutivo.
Ao trabalhar com uma mulher, cujas fronteiras de iden1idade não
eram bem desenvolvidas, sentei-me na cadeira bastante inclinado
para a frente. Isso aconteceu durante uma sessão em que eu estava
especialmente interessado no que ela dizia. De repente, havia uma
expressão de horror em seu rosto! Não estando aware do significado
de espaço físico que me separava dessa pessoa, minha inclinação
para a frente ameaçava-a com a possibilidade de ser "engolida''. Se
eu não tivesse assumido implícitamente meus próprios significados
de fronteiras espacial e psicológica. eu teria me dado conta disso e
evitado a situação ameaçadora para ela. Uma resposta para isso. é
cloro, seria que minha inclinação para a frente simplesmente fez
• Nomo1t1íc:1 d1 z. respeito 11~ lei~ ou aos proce~~o, de faz.l-1:i~. ~o te.\to, pode ~er c:n:end1do
como rtfcríndo·~c h e111egori:i, da p~lcolog,a ou p\iquiatrin. Culd:1.\ Aulete, Dicit111tfrio
Conttmpordnto da Uniua Pnnueutsa. (:-o:a da~ lrlldutoras)
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surgir questões transferenciais na terapia. Certamente isso acontece.
mas o aspecto principal é que muito pro,avelrnente terei urna
compreensão mai s profunda dessa pessoa, um contato melhor e uma
relação mais significativa com ela. quando tiver suspendido meus
próprios valores e "experienciado" o mundo do ponto de vista do
meu cliente.
-um exemplo um pouco mais complexo ocorreu quando eu
estava trabalhando com um garoto de nove anos de idade e sua mãe.
Jnicialmente. tinham me procurado por causa dos problemas de
comportamento do garoto. Mais especificamente, ele esta,a ac1i11,r:
0111 · • Tratava-se de um garoto que tinha muito poucos amigos na
escola. Na verdade, era do tipo solitário, e n família tinha se mudado
para a cidade recentemente. Após um certo número de sessões. ele
começa,a a se comportar bem melhor. A terapia caminha, a bem até
o dia em que sua mãe apareceu multo perturbada. O filho tinha ido
de bicicleta para a escola. por uma rua muito perigosa, quando ela já
o proibira explicitamente de fazê-lo. A mãe. muito aborrecida, achava que ele estava regredindo. Era essa a opm11io dela, e minha reação
imediata corno adulto foi de realmente achar que ele esta, a sendo
desobediente e ac1i11g 0111. Quando sentamos e conversamos com ele.
JÓ estávamos em condições melhores para ouvir seu ponto lle vista.
Contou-nos que, para ele, ir de bicicleta tinha um significado muito
diferente. Naquele momento específico. era moda entre os mais
novos ir de bicicleta para a escola. Era uma questãõ de identidade.
corno usar as roupas "certas". Na verdade, se ele não fosse de bicicleta não "faria parte do grupo··. ficaria no ostracismo. seria um
forasteiro. Não seria "um membro da turma''. Esse menino, que já se
sentia isolado e excluído. estava sendo solicitado por sua mãe,
despercebidamente. a isolar-se mais! Olhar a expenência do ponto
de vista dele fez a desobediência comcçnr a fazer mais sentido:
representa,a uma perda de "identidade", bem corno o desejo desesperado de fa:.er parte do gmpo.
Essa é, freqüentemente. uma das maiores tensões na terapia e na

• "Acting º"'":termo uplic:ido u•u:1lmcn1c :io compon:imcnto :isrcssi\o, 1mpuhi\o e, cm
termos gcr:li~. :1n1i-:.oc1al Tem .-.:ntido, c,rc:ciríco, cm \5ria., ;iborJatcn, p,icotcrap,c;i, e
na r,ic:in:lh.c:. (Al.,aro Cabral e E"a Pncl.;, O,cwndrio Prâ11co d,r PJicolagi11, Ed Cuhrix.)
(;,.'01.1 d:11> tr:idutC>r:i,)
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vida - cada pessoa experiencia cada situação de forma única. A
tarefa do terapeuta é descobrir e entender qual o significado de um
evento para aquela pessoa em particular. Falhar nisso cria o que
Buber chamaria de "desencontros". ou o que Atwood e Stolorow
chamam de "disjunções intersubjetivas". Há algumas conseqüências
fundamentais nessas falhas de compreensão. ··uma conseqüência
imediata é que as intervenções terapêuticas serão ding1das a uma
situação subjetiva, que de fato não existe, e tenderão a produzir efeitos e reações que, da posição superior do analista, parecem incompreensíveis" (Atwood e Stoloro\l,, 1984, p 50). É óbvio que isso
pode trazer sérios desencontros e mal-entendidos na relação terapêutica. De fato, é o que ocorre o tempo todo
Além disso, muitos dos assim chamados padrões patológicos
passam também a fazer sentido, se você começa o compreender o
significado do ponto de ,. ista da pessoa. de como é a vida dela.
Mesmo que esse esforço não esclareça a experiência- embora isso
ocorra freqü entemente - , ele transmite o desejo do terapeuta de
colocar de lado seus próprios valores, crenças e preconceitos, de
modo a entrar na perspectiva subjetiva da pessoa - de forma a
"sentir o que ela sente." A autenticidade de tal esforço é percebida,
e com freqüência, profundamente sentida e apreciada pelo cliente.
Cada um de nós, nos recantos mais profundos de nosso ser, clama
desesperadamente por ser confirmado. É uma de nossas grandes
necessidades existenciais - sermos profundamente compreendidos
por outro ser humano. Escondemos tanta coisa e construímos barreiras protetoras tão fortes porque não nos sentimos compreendidos.
Podemos. de fato sentir que ninguém pode nos compreender. Em um
sentido mais limitado, isso é verdade. Ainda assim, outra pessoa
pode compreender aspectos importantes de nossa vida. Não há nada
mais terrível do que o sentimento de que estamos completamente sós
e que ninguém nos compreende .
Ul\1 SENTI MENTO DE AD~JI RAÇÃO

Pré-julgar é cortar a emergência de novas possibilidades. O
terapeuta deve estar sempre disponível para se surpreender - não
em função de sua "ingenuidade", mas por não pressupor precipitadamente o que aconteceria. Siio necessárias ''admiração ingênua"
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muito sofisticada e astucia profissional para manter-se em sua
posição e, ainda assim, ser constantemente surpreendido pelo que é.
Para fazer uma terapia que seJa realmente responsivo às necessidades
do cliente, o terapeuta tem que ter um sentimento de admiração tem que se permitir ficar surpreso. É preciso uma abertura para o que
Van Dusen (1967) chama de "vazio fc;rtil ...
Cada pessoa é como um poema esperando para ser escrito. O
psicoternpeuta de,•e ecoar o ritmo e a rima muito especiais dessa
forma de arte nascente. Freqüentemente, esse ··poema" este, e escondido
por anos de expenências torturantes e infelizes. É necessário uma
grande abertura amorosa para que o belo emerja. A poesia genuína
não pode ser enquadrada em uma métrica que não lhe seJa própria.
Essa abertura verdadeira para a beleza do outro não pode ocorrer se
o terapeuta mantém concepções significativamente divergentes de
quem o cliente é ou de, eria ser.
As expectativas do cerapeuta do que deveria acontecer sempre
interferem no que pode acontecer. O que pode acontecer é sempre
muito mais rico do que o esperado. O que esperamos é somente a
sugestão mais remota do que é possível, e o que é possível amplia
os limites da imaginação humana.
Se não me surpreendo pelo menos uma vez durante uma sessão,
é indicação de que, ou estou "dessintonizado", ou não estou em
contato com um sentido maior do que está acontecendo com a pessoa
e emre nós. Se não fico em contato com a possibilidade de me
surpreender, estarei prestando ao cliente um dessen iço. Isso não
significa que ocorra o tempo todo- mas o essencial é a postura geral
de estar aberto à possibilidade de se surpreender- dispor-me a ser
tocado pelo mistério. pela maravilha e a grandeza da pessoa com
quem estou trabalhando .
O "CENTRO DINÂl\lICO" DA PESSOA

A disponibilidade para ser "surpreendido" é tão essencial
porque afasta o terapeuta da tendência impulsiva de categorizar e
coisi ficar. Buberencoraja o terapeuta n ir além do óbvio. do '"visível",
e focalizar a "alma" da pessoa. o cerne do seu ser- em \'CZ de ser
afastado desse foco pela "patologia", que, frequentemente, é um
grito de ajuda. Subjacente a toda patologia, o terapeuta deve discernir
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o "centro clinâmico" da pessoa que guarda seu "espírito'' - ele nos
dá o contexto para compreender o comportamento.
"Um homem não pode ser verdadeiramente compreendido a
não ser a partir da dádiva do espírito, que faz parte apenas do
homem, dentre todas as coisas; é o espírito que faz parte
decisivamente da vida pessoal do homem, que vive; é o espírito
que determina a pessoa. Estar consciente do homem, portanto,
significa principalmente perceber sua totalidade como uma
pessoa determinada pelo espírito; significa perceber o centro
dinâmico, que põe sua marca em cada expressão, ação e atitude,
com o sinal reconhecível do ser único." (Buber, l 965a, p. 80)

um esforço desses ajuda o terapeuta a começnr a compreender ai guns
dos sentidos e temas essenciais da vida dessa pessoa e começam a
aparecer nuances de significado embutidas na sua perspl.!ctivasubjetiva.
A EXPERIÊNCIA DO TERAPEUTA

Entrar no mundo do cliente significa que o clínico corre o risco
de perder sua própria perspectiva. Em uma siLUação extrema, quando
ocorre uma mescla profunda com a pesson com quem está trabalhando,
o terapeuta pode até sentir que está perdendo sua identidade, ainda
que momentaneamente. Carl Rogers. em seu trabalho clássico Tomarse Pessoa, descreve o risco que corre o clínico nesse envolvimento
que ele normalmente não se permitiria.

" RASTREANDO"

Uma vez que o terapeuta tenha "suspendido" seus pressupostos
subjetivos (tanto qunnto possível), é então essencial que ele seja
capaz, no aqui e agora, de "rastrear" as experiências e significados
percebidos do cliente que estão ocorrendo a cada momento.69 Isso
quer dizer que o terapeuta "segue", passo a passo, esses significados
expressados pelos clientes e que são percebidos. Essa é a essência da
"dança terapêutica" que estabelece a base para que um encontro
curaú vo ocorra. Rollo ?i.1ay compara isso à"... natureza ressonante de
dois instrumentos musicais. Se você puxar uma corda de um violino,
a corda correspondente de um outro violino na sala ressoará com seu
próprio movimento correspondente" ( 1983, p. 22). É assim também
a responsividade exigida do terapeuta.
Tal abordagem preenche diversos objetivos importantes. Primeiramente, comunica ao cliente que o terapeuta está genuína e
profundamente imeressado em sua experiência. Seguir o outro,
momento a momento, requer grande esforço e envolvimento, o que
é inevitavelmente sentido pelo cliente. Nasce uma relação. Se a
relação é sentida pela pessoa com quem o terapeuta está trabalhando,
começa a estabelecer-se um tipo de confiança que é essencial ao
necessariamente difícil trabalho de psicoterapia. Em segu ndo lugar,
69. l~o é similar :io "cmpa.rclhar" (paralltling) de Bugemal (1987), que é discutido cm ~cu
Hvro Tllt A.rt oftht Psy,hothtrapiJt.
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"E agora, enquanto vivo esses sentimentos nas horas em que
estou com ele. sinto-me terri,·elmente abalado, como se o meu
mundo estivesse em colapso. Ele costumava ser sólido e cheio
de certezas. Agora é difuso. permeável e vulnerável. Não é
prazeroso sentir coisas que sempre temi. É culpa dele... Não sei
mais quem sou. Mas, às vezes, quando sinto coisas, pareço, por
um momento, consistente e verdadeiro." (Rogers, 1961, p. 68)
Isso significa esquecer-sede si, pelo menos momentaneamente.
Há uma tensão rítmica do terapeuta de es1ar centrado em si mesmo
e, ainda assim, ir em direção ao cliente,onde ele estiver. Dentro dessa
oscilação existencial, existe aquele momento amedrontador, quando
se sente que se vai perder os próprios referenciais. Paro realizar um
trabalho clínico realmente eficiente, esse é 11111 risco que de,·e ser
assumido. Entretanto, o terapeuta não quer ficar "preso" à experiência
da outra pessoa. Isso não seria bom para o cliente, uma vez que é, em
parte, o motivo de ele estar em terapia - ele está preso em seu
próprio ponto de vista. Toma-se necessária uma compreensilo profu nda desse ponto de vista e, ao mesmo tempo. a habilidade de sair dele
e oferecer outra perspectiva. Esse segundo passo não pode ser dado
até que o anterior tenha se completado.
É claro que o outro lado da questão é termos que usar a própria
experiência de forma a ser empático com a experiência da outra
pessoa. Além disso, até que eu esteja pronto par.a suspender ou
121
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colocar entre parênteses os meus pressupostos. jamais serei capaz de
ser verdadeiramente empático com as experiências da outra pessoa.
porque meus vieses irão interferir. Esse é um desafio dialético real
para cada um de nós como seres humanos. mas especialmente na
tarefa terapêutica. Certamente precisamos estar aware de nossa
própria experiência, ainda que essa mesma experiência possa interferir
no ''estar" de foto com a outra pessoa. Mas, temporariamente, mesmo
que por momentos. cada um de nós pode colocar de lado as próprias
expectativas, de modo a estar mais presente para o outro.
Ao trabalharmos em psicoterapia, pelo menos i01c1nlmcntc, u
orientação deve ser dirigida para a experiência do cliente. lsso mio
significa que o clínico abdique de seus pontos de vista. O terapeuta
precisa compreender como é a , ida daquela pessoa e as nuances
dessa vida, antes que ele possa introdu4ir uma postura de confronto
ou de coníl1to. Nos estágios iniciais, é preciso um reconhecimento e
a apreciação do ponto de vista do cliente~0. Algumas vezes, pode
levar um longo, longo tempo até que se desenvolva completamente
essa apreciação. Para muitas pessoas, confiar em alguém é uma
, iolação de toda a sua maneira de ser no mundo. É uma aventura
totalmente nova- reptem de riscos -que sempre ameaça a pessoa
com um ''não·ser" .
Esse é o desafio para o terapeuta: não só apreciar total e
profundamente a experiência do cliente. mas também manter seu
próprio centro diante de experiências divergentes e até conílitantes.
Buber chamaria isso de "inclusão"11. Essa tensão abre caminho para
a verdadeira arte da psicoterapia - o encontro genuíno do ponto de
, ista do terapeuta com aquele do cliente.
" ... a compreensão empática é o resultado final de um processo
aberto, constituído da interação e do diálogo promovidos pelo
uso múltiplo de perspectivas do terapeuta, ou seja, a alternância
e oscilação livres entre posições paradoxais ou conílitantes.
Essas posições incluem: experienciar, observar e apreciar os
incidentes que o paciente relata, tanto da perspectiva deste
quanto n de um observador externo; nos termos do paciente,
70.Ver t:imbém o c:ipftulo 5, "Psico1cr:1pi:i di:itógic:i: vi~3o geral e definições."
11. ldtm .

}'.?'.?

como agente e vítima, e nos termos dos conílitos de ambos .
terapeuta e cliente." (Berger. 1987. p. 17)
Tudo isso )e\'anta uma questão concrct.1: quem define o que é
a "verdade" dentro da terapia, o cliente ou o terapeuta'? Ambos o
fo:em .
Inicialmente, são os significados e os sentimentos do cliente
que devem ter prioridade, para que a terapia progrida e uma relação
fone SCJU estabelecida. Entretanto. isso não exclui, de forma alguma .
a experiência do terapeuta, que deve também avaliar o andamento da
terapia. Além disso, se tomarmos seriamente o conceito de "entre" .
há uma rt:alidade que é maior que a soma tornl das e~pcnêncius do
terapeuta e do cliente. J1111tos, eles formam uma towlidade que
propicia um contexto para a experiência ind1 vidual de ambos. Tah ez
esse seJa o s1gn1ficado mais sucinto do "entre" .
"PEDRAS DE TOQUE"

Uma forma de chegar a um sentido mais profundo do mundo
dessa pessoa é através do que Muurice Friedman (1972b) chama de
"pedras de toque". Isto é, apreender os acontecimentos centrais
cristalizados da vida de uma pessoa que parecem dar significado a
sua vida. Esses eventos podem ser passados, presemes ou, em alguns
cac;os, imaginados no futuro.Uma "pedra de toque" para um estudante
umversitário pode ser o evento futuro da formatura. Para uma
criança, receber um ursinho de pelúcia pode ser uma pedra de toque
muito importante. Existe uma variedade infinita de "pedras de
toque" .
O essencial é tentar explorar com uma determinada pessoa o
que essas "pedras de toque" significam para ela. Fazendo isso, o
clínico está consegu indo compartilhar o sentido do mundo dessa
pessoa - ele está entrando nos significados e eventos experienciais
do mundo do cliente. Ao mesmo tempo, o terapeuta está indiretamente
lhe dizendo que está interessado. Ao fazê·lo. uma relação - um
vínculo - está paralelamente sendo estabelecido. De fato, esse
vínculo é freqüentemente o que está faltando na vida da pessoa e é
um moti"o importante de ela estar em terapia - seu , ínculo com o
mundo e com as outras pessoas sofreu danos. Uma relaç<io ge1111í11a

_.,

1., ...

mio pode ser estabelecida e crescer se não exis1irem sig.nificados

co111pnr1i/lwdos. As palavras de Friedman ( l 985a) sobre os pensadores
e artistas aplicam-se à arte da psicoterapia:

"Pensadores e artistas como Blake, Kierkegaard, ~ietzsche.
Van Gogh e Jung tiveram a coragem dí! manter a tensão entre a
lealdade para com suas pedras de toque da realidade e suas
necessidades de comunicação com os outros. Eles tiveram
genialidade para criar pontes - poesia. pintura. teologia.
filosofia, ou psicologia - através das quais um diálogo de
pedras de toque poderia acontecer entre eles e o mundo:· (p.

relação estabelecida, o clínico pode correr grandes riscos na terapia.
Ele pode explorar áreas excessivamente vulnerá,eis, em relação às
quais, até então, o cliente poderia estar muito resistente à exploração.
A solidez da relação permite que o clínico penetre no "entre" e
explore a .. força crescente" dessa pessoa - onde pessoa encontra
pessoa.

217)
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ESTABELECENDO UMA RELAÇÃO

É tarefa do terapeuta construir uma "ponte·· em di reção ao
cliente. Não é, certamente, responsabilidade do cliente construir
uma ponte em direção ao terapeuta. Ainda assim, cenas sistemas
teóricos parecem pretender isso. Esse é um aspecto importante da
"cura pelo encontro", da qual Buber fala. Curar significa ..tomar
inteiro". E é a relação de confiança com os outros que foi danificada
e não está inteira. Isso não acontece de uma vez na terapia. É, antes,
um processo contínuo de restabelecimento dessa conexão com o
terapeuta e com os outros. Acontece através de uma série de passos
que se aprofundam progressivamente à medida que a terapia se
desenvolve. Terapeuta e cliente engajam-se em "espirais paralelas
descendentes", entrando em contato um com o outro em níveis
existenciais cada vez mais profundos. Isso cria uma intimidade que
raramente nos permi timos desenvolver cm nossa vida diário.
Como pode o terapeuta saber que a relação está sendo construída?
É uma avaliação intuitiva que deve ser feita. Em um sentido maior.
é a culminação e a integração de numerosos momentos de interações
em direção a uma experiência global. Em última tnstância, é uma
compreensão de ambos os parceiros na terapia de que há um profundo
entendimento compartilhado. É o compartilhar "de dentro" de cada
um com o outro.
Uma vez que a relação esteja estabelecida e aprofundada. os
possibilidades na terapia são virtualmente infinitas. Com uma sól ida
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9/
O Prob!e1na
éa Resposta

"A vida é um mistério a ser vivido,
não um problema a ser resolvido."'
Gabriel Marcel

O problema do diagnóstico é que ele contém as sementes da
cura. É isso que precisa ser "ouvido" e integrado para que a existência
dessa pessoa torne-se inteira. O problema pode ser visto como
fazendo parte da existência rotai da pessoa e não corno uma anomalia. Isso faz parte da dialética do ..chamar e responder", desenvolvida entre nossa psique e nosso corpo, e entre o self e os outros. O
"problema", na verdade, é uma proclamação de corno a existência
dessa pessoa tornou-se fraturada, alienada e perturbada. Ainda
assim, o problema contém esperança . "Na doença mais grave que
surge na vida de alguém, a potencialidade mais alta dessa pessoa
pode estar se manifestando de forma negativa" (Friedman, 1965, p.
39).
Problemas "só'' são problemas quando olhamos para nossa
existência objetivamente, ou seja, de maneira EU-ISSO. O indivíduo
moderno, tecnológico, está tão acostumado a resolver problemas que
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at~ vemos os problemas existenciais como "meros" problemas. Uma
perspectiva radiculmente diferente é oferecida pelo poeta Rilke
( 1978): "Não procure as respostas que não lhe podem ser dadas.
porque você não seria capaz de vivê-las. e o importante é viver tudo.
Viva agora as perguntas". Essa é uma atitude freqüentemente esquecida na existência moderna.
Os problemas precisam ser ouvidos. Eles surgem em função do
desequilíbrio de nossas relações conosco e com os outros. Olhar para
"o problema como uma resposta" significa sair da nossa posição
egocêntrica e olhar para o "entre" - olhar para nossa existência
relacio11alme111e.
Uma abordagem dialógicn entende a "psicopatologia" como
um diálogo abortado. É o resíduo de uma tentativa de "diálogo" que
não obteve resposta. Uma forma de entender o comportamento
"patológico" é vê-lo como um pedido desesperado de resposta ao
mundo. É reconhecer o que está escondido "por trás" dele - ver a
face e.la carência humana por trás da face da dor humana. Por trá1. de
cada medo está o desejo e por trás de cada ira está a dor.
Precisamos compreender o que o problema do diagnóstico está
"dizendo" sobre a existência daquela pessoa. Rollo May, falando em
termos gerais sobre o comportamento neurótico. aponta para essa
questão:
"Não é a neurose precisamente o método que o indivíduo usa
para preservar seu próprio centro. sua própria existência?
0!'- sintomas são meios de reduzir a área de seu mundo ... de
forma que a centralidade de sua existência possa ser protegida
da ameaça; é uma fomia de bloquear aspectos do meio ambiente, para que ele, indivíduo. possa então ser adequado para o
restante e.lesse mundo." ( 1983, p. 26)
Enquanto alguém está sentado na minha frente, em terapia,
estou tentando entender o que o problema está "dizendo" a essa
pessoa e a mim. Em ou1ras palavras, estou considerando o problema
presente não apenas como uma questão isolada, mas como um
distúrbio da existência inteira dessa pec;soa. Geralmente, ela não
entende o que o problema está lhe dizendo. ou não esteve atenta para
o que esse problema está tentando lhe dizer. Além disso, ouvir o
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problema e o que ele tem a ensinar iria contra sua própria imagem.
Portanto, ela se recusa a integrar esse aspecto em sua vida.
Essa é uma postura que provoca uma mudança de paradigma
na conceituação da psicopatologia e até mesmo do diagnóstico. Não
se trata de uma técnica, mas antes de uma atiLUde total de aceitação
da importância do problema. Isso requer uma compreensão dialógica e dialética do desenvolvimento humano. Buber coloca isso
enfaticamente na seguinte afirmação: " ... quando eu compreendo
mais amplamente e mais profundamente do que antes, vejo sua
polaridade total e. então, ,ejo como o pior e o melhor nele são
dependentes um do outro, vinculados um ao outro" ( l965b, p.180).
Faz-se necessário observar polaridades humanas aparentemente
opostas lutando em busca do equilíbrio. É justamente a qualidade
"muito desequilibrada" que está ·•pedindo" por equilíbrio. Precisamos enfatizar uma concepção dialética de desenvolvimento em que
se reconheça que as pessoas se movem "para trás·· e "para a frente"
no processo global de crescimento.
Ocorre uma inversão do processo figura-fundo em relação ao
nosso entendimento linear sobre a teoria do desenvolvimento, pois
saímos de nosso próprio egocentrismo para olhar nossa existência a
panir de uma outra perspecti ,·a. É reconhecer que todas as facetas de
nossa existência, incluindo-se nossos problemas, são uma parte de
nós. Precisamos abraçar cada parte de nós mesmos. pois cada parte
tem seu valor. Nossa tarefa humana é descobrir que valor é esse.
Trata-se de um passo fora do meu "EU" em direção ao "entre" entre a consciência e a inconsciência, entre mente e corpo, entre self
e Self, entre eu e o outro. Estamos tão acostumados a resolver
problemas que é quase desconcertante pensar em apreciar seus
significados.
Os problemas ll(io existem para ser eliminados, mas sim para
ser intef:rados. Isso foi compreendido intuitivamente pelo poeta
Rilke, quando ele parou seu tratamento ps1coanalft1co após a primeira sessão. Conta-se que ele teria dito: "Se você leva embora meus
demônios, estará levando embora meus anjos". Com a sensibilidade
do poeta, ele percebeu a inter-relação do nosso lado problemático
com o nosso lado criativo. Um não "cauc;a'' o outro; mas um
"informa'' o outro. Freud, o mestre da psicanálise. também entendeu
intuitivamente a inter-relação entre criatividade e coníli to. Picke129
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ring ( 1974) comenta como Freud viveu pessoalmente essa relação:
" Ele não trabnlhnva bem quando se sentia njustndo e feli z, nem
quando estava muito deprimido e inibido. Precisava de algo
entre esses dois extremos. Ele expressou isso claramente em
uma carta de 16 de abril de 1896: 'Eu voltei [de íérias] com um
sentimento nobre de independência e me sinto bem demais;
desde que retornei. tenho estado muito preguiçoso. porque a
infelicidade moderada necessária para o trabalho i111ensivo
nega-se a aparecer'" .(p.221)
Nossas dificuldades são nossa força \•irai. Elas nos forçam a

enfrentar aspectos de nós mesmos e do mundo que preferiríamos
evitar. Elas criam uma tensão em nossa existência que. se for
atendida, acrescenta algo à nossa vitalidade. Quanto mais recusa moe;
determinadas coisas, mais lhes damos força. Esta é uma das ironias
existenciais da vida. Quanto mais rejeitamos psicologicamente panes
nossas, mais energia é preciso despender a fim de manter aquela
parte afastada de nós .
Nossas vidas tornam-se muito problemáticas quando não estamos
·•ouvindo" o que esse distúrbio está tentando nos "ensinar". Existe
um exemplo maravilhoso sobre isso no livro Tire Search for Existent ia!
/denriry ( 1976) de James F. T. Bugental. Bugental apresenta o caso
de "Laurence", um exemplo extremado do homem do século XX .
Laurence fez todas as coisas ··certas" na vida. Tinha um bom
emprego e um prestígio que lhe rendiam um excelente salário .
Vestia-se impecavelmente e dirigia um carro muito caro. Casou-se
com o tipo "certo'' de pessoa. Visto "de fora", Laurence parecia o
exemplo vivo do sucesso. De fato, do ponto de vista externo. ele era
um sucesso. Entretanto, não havia "ninguém" dentro. Ele era uma
··máquina" ambulante. Ele era um "isso" para si mesmo. Ele era um
dos "Hollow Men"* de T. S. ElioL
Quando foi consultar-se com Bugental. ele tinha - assim
pensava - somente um problema~ csta,·a experienciando terríveis
ataques de pânico. Ele queria que BugentaJ o "consertasse". Queria

•

"Hollow men ': 110 original inglê!~. signific:i "homens ocos"' (Not:i d:u trndutorõb)
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que o problema fosse resolvido. Sua atitude era mui10 parecida com
a da pessoa que quer seu carro consertado. Já que conduzia sua vida
de uma maneira muito objetiva, queria uma solução 1écnica para o
que via como um problema técnico.
A questão era que o problema percebido por ele não era, de
modo algum, o problema! O verdadeiro problema era que os ataques
de pânico, como apontou Bugental tão claramente, eram a última
dimensão "viva" de-sua existência autocoisificada. Seus ataques de
pânico eram o refúgio final de sua humanidade-uma tentativa, que
era a última fronteira de seu "ser", para colocá-lo cm contato com
essa humanidade. Em vez de consertar "isso", o que Laurence
realmente necessitava em reconhecer seu problema e 011,•iro que ele
estava tentando mostrar em sua vida. Pedia-lhe que fizesse uma
mudança significativa na vida. Dizia-lhe que ele tratava a si mesmo
e os outros como objetos. Alertava-o de que ele niio conhecia
realmente a si mesmo. Ele apenas sabia algo sobre si mesmo. Dizialhe para parar de lidar consigo rne~mo como se ÍO!>Se um mecanismo
a ser consertado. Os ataques de pânico tinham saído de seu controle
porque Laurence estava fortemente sob controle. O excesso de
controle, dia/ericamente, provoca uma ernpção que n<io podemos controlar! Para reconhecer isso, Laurence teria que alterar
radicalmente a visão que tinha de si mesmo - e do mundo.
Bugental, acertadamente, focalizou seu trabalho em Laurence
desenvolvendo seu senso de awareness "subjetiva" e de sua própria
existência. Ajudou-o a tornar-se menos ajustado e "adequado".
Numa época obcecada pelo bom ajustamento, é bom lembrar a crítica de Rollo May sobre isso:
"Um ajustamento é exatamente o que a neurose é; é aí que está
o problema. É um ajustamento necessário, através do qual o
centro pode ser preservado; é uma forma de aceitar o não-ser,
de modo que um pouco do ser possa ser preservado. Na maioria
dos casos, há um benefício quando este ajuscnmento se quebra."
( 1983, p. 26)
O fato de ser tão bem ajustado impediu Laurence de experimentar
e, conseqüentemente, de viver realmente sua existência. Somente a
permanência nesta vida poderia eliminar os ataques de pânico .
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Somente se ele escutasse essa mensagem mais profunda poderia
parar de ser um objeto para si mesmo e começar a sentir sua própria
existência.
Um exemplo da minha própria prótica pode ilustrar esse ponto.
Trnbalhei uma vez com uma mulher de 25 anos de idade que sofria
d~rome_de irritação intestinal. Trata-se de uma doença psicossomática, em que o indivíduo sofre dores espasmódicas (como cólicas) e diarréia. Ela tinha se submetido a tratamemos médicos prolongados e usava remédios há vários anos. Isso não a livrou do
problema. Nesse caso, estava claro que havia fo rtes componentes
psicológicos. Ela me foi encaminhada por um médico, para lidar com
os fatores psicológicos do problema. particularmente o estresse.
Ela era uma cantora de ópera e, sem dúvida, muito talentosa.
Seu pedido, no momento, era que eu a ajudasse a aliviar o estresse.
para que pudesse cantar em público sem sofrer terrível aflição. O que
estavaclnro era que ela semi a forte ansiedade quanto a seu desempenho
diame do público em um ambiente formal. Isso represemuva um
óbvio dilema!
Ao reunir os dados de sua história, tomou-se evidente que ela
tinha exigências "internas" irreais de perfeição. Sentia-se julgada e.
de fato, estava incessanrememe julgando a si mesma. Ela estava
sempre "atuando" e, conseqüentemente, a carga adicional de uma
apresentação formal em paralisante. Como resultado, ficava extremamente deprimida e às vezes até com tendências suicidas queria matar aquela parte dela que a atormentava.
Ao compartilhar comigo sua história, contou que sua mãe fora
bas1ante rígida e seu pai, indiferente. Em conseqüência, ela estava
sempre tentando agradar. A maneira de se distinguir era tornar-se
boa naquilo em que era talentosa - o canto. Desde uma idade
precoce, para desenvolver seu 1nlen10. foi enviada pelos pais aos
melhores professores de canto lírico. Sun vida estava traçada: ela
tinha que segui r carreira na ópera e ler sucesso. Isso representava a
aspiração de seus pais. Durante a maior parte da sua vida adulta
ocreditnra ser isso o que queria.
Muito freqüentemente. tomamos decisões utiliznndo apenas
nosso ''ego" consciente, em vez de reconhecer nosso self tota l e o que
ele está nos dizendo. Esse é um problema endêmico para o indivíduo
ocidental moderno. É um erro trágico: não perceber que nosso ego
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consciente é apenas um aspecto do nosso diálogo com o mundo.
Existem muitos níveis de diálogo aos quais precisamos dar atenção.
Quando falhamos em fazê-lo, é nosso corpo que nos "dá
notícias" sobre esse dióJogo incompleto. Nesse caso. o corpo de
minha cliente estava se '·revoltando'' contra ela. E ela relutou em
ouvir essa "mensagem". Seus objetivos conscientes sobrepunham-se
a essa "mensagem'' inconsciente. O corpo estava "falando". mas não
estava sendo ouvido.
A princípio, gastamos aproximadamente seis meses em esforços
dirigidos para a redução do estresse. Também trabalhamos na alteração
da dinâmica da sua necessidade de "representar" e ser perfeccionista.
Tornou-se claro que, embora ela sentisse grande ansiedade enquanto
se apresen tava em um ambiente de ópera formal, não se sentia da
mesma maneira quando estava envolvida com seu passatempo,
cantar com uma banda de jazz em um pequeno clube noturno! De
fato. ela afirmou que preferia cantar jazz, mas que isso sena desapontar
seus pais e seus próprios objetivos conscientes. À medida que
trabalhávamos no alívio do seu estresse, ela, na verdade, ia ficando
mais deprimida e com tendências suicidas. O que estava começando
a acontecer, ao perceber a redução do estresse, não estava alterando
suas altas expectativas como cantora clássica: uma parte dela começou
a temer que jamais conseguiria ser a cantora que achou que deveria
ser; muito embora algumas vezes ela tenhaexpressadosériasdúvidas
quanto ao que pretendia nessa profissão. Entretanto, ter esses
pensamentos era como trair sua família. Era uma violação a uma
"lealdade invisíve1"72 • Achava ter desapontado a família tantas vezes
anteriormente que não suportaria fazê-lo novamente - e numa
questão cão importante. Carregava a carga das esperanças familiares. Era um peso que ela pensa,·a poder suportar, mas seu corpo
gritava outra coisa.
A terapia estava em um impasse. Ela parecia incapaz de reduzir
o seu estresse, relutava, ou não conseguia, por razões muito
compreensíveis, sair da situação que mais a estressava. O momento
decisivo de mudança foi quando pedi a ela que, "li1eralmente", ouvisse seu corpo. Apresentei uma situação de role-playing, na qual ela
seria a "voz" do seu cólon! O que o seu cólon disse, em uma
72. Boszormcny1-Nag1. 1. &. Sparl,., G. M. lnviriblt loyalrits.
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linguagem bastante expressivo, era que não suponava tnnis aqui lo.
Ele suportara tantas expectativas e tantos perfeccionismos por tantos
anos que estava físicamente csgotndo e não poderia lidar com o
estresse das apresentações formais. Seu cólon advertiu-a de que. se
ela pen,everasse nessa carreira, seu estado de saúde p1orana. Pcd1ulhe ao menos, um repouso; se não, uma total mudança de carreira!
t-.linha cliente resistia muito a essa "resposta". Era inaceitável para
ela.
Durante os seis meses subseqüentes trabalhamos nesse roleplaying muitas \'ezes. A cada vez. minha cliente afirm,1\a ser
inaceitá-vcl a solução proposta. A •·resposta" do cólon era: "Bem,
brigue comigo se \OCê quiser. Não me ouça. No final, cu vencerei.
porque reconheço a ,•erdade que \ ocê está tentando esconder". Em
desespero. minha cliente perguntava que alternativa haveria para sua
\ ida. A resposta do cólon era ela que fizesse o que ela realmente
queria fazer- cantar em um grupo de jazz! Rei utantemcntc, minha
cliente começou a "ouvir" a autenlicídac.le daquilo que ::.eu corpo
estavo lhe dizendo. Enfim. começou a admitir que dentro do problema estava a sua solução. Sua tarefa - como para todos nós - era
aceitar aquela resposta e integrá-la em seu ser. Precisamos aprender
a ou--. ir a nosso ser em sua totalidade e não apenas nossa mente
conscien-te. Ao fnzê-Jo. há tanto perdas quanto ganhos - a perda
de inocência, mas um ganho da sabedori a. Essa é a história da espécie
humana: a sabedoria é alcançada apenas a altos custos
Nós lutamos contra as respostas que nos são dadas porque elas
não se encaixam em nossas expecrntivas. Quonto mais reprimimos
determinada awareness, mais forte é a reação a essa repressão De
fato, o grau de sofrimento psicológico que experienciamos pode
corresponder à extensão em que nos desassociamos de nossa aware11ess. Em casos extremos, é necessária uma quebra substancial das
estruturns psicológicas para que surja awareness. porque essa pessoa está muito identificada com a sua auto-imagem. Todos nós
somos resistentes a essa mensagem mois profundo, porque ela rompe-com a nossa vida - rompe com o nosso senso de controle. Essa
ilusão de controle completo é algo que todos nós va lorizamos.
O corpo é especialmente adequado para perturbar essa ilusão.
As pessoas do século XX têm ignorado seu corpo como mensageiro.
Em sua maioria preocupam-se muito com a "cabeça" e. por isso.
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deixam de ouvir o corpo. Tornam-se dissociadas e alienadas do
própno corpo. Conseqüentemente, é muito mais difícil ··ou\1r"
mensagens vindas do corpo. Além disso, o corpo não tem um
vocabulário tão sofisticado quanto o que nos é dado pelo di~curso .
Mas o corpo fala Fala, primeiramente, atra\t!S de um mal-estar
generalizado. Depois. fala com a dor. Só podt: se comunicar através
de uma linguagem global. Ume'(emplos1mplesé a dor física. Se logo
de saída você tento correr uma distância longa demais, senurá isso no
dia seguinte: seu corpo está dizendo que sua mente pensam que
poderia fazê-lo; mas \OCê não estava trabalhando em consonância
com o corpo. A dor física é um modo de nos dizer que alguma coi$a
está errada. A maiona das pessoas que procuram a terapia não está
ouvindo essas mensagens, mas estão buscando soluções técnicas
para seus problemas. Elas desejam ter "a coisa·· resolvida - um
c11rotfro - mesmo que isso seja compreensível. Querem que a dor
seja aliviada imediatamente, em vez de se disporem a permanecer
com a dor para que ela possa falar de 11m local mais profundo, dentro
delas. Cena mente, nossa tarefa como terapeutas é dar conforto mas.
ao fazê-lo, não devemos obscurecer a mensagem mais profunda que
algumas vezes é subJacente à dor reconhecida .
Isso requer uma atitude diferente de nossa parte: uma consciência
receptiva, uma abertura ao Ser, que reconhece uma realidade mo1or
que a mera consciência do ego. Para o homem moderno, o maior
problema é domí11iar o próprio ego. Investir no nosso ego freqüentemente cria dificuldades corporais - mal-estar e dores no
corpo - porque ignora certas realidades físicas e emocionais. O
homem moderno freqüentemente tenta ignorar as limitações de sua
existência. Isso é negar o próprio cerne de nossa l11mw11idade! Haja
vista a nossa obsessão pela juventude e por posses materiais, e como
evitamos reconhecer a \e)h1ce e a inexorabilidade da morte .
Outro exemplo de minha prática pode ilustrar a relevância da
"mensagem" do corpo Atendi em terapia a umo mulher de 35 anos.
que tinha uma história de mfecções crónicas no trato urinário:
causavam-lhe muitadoreeram incapacitantes. Elo esteve emtratamento
médico por mais de vinte anos e tentara um tratamento alternativo em
busca de a)Í\ io Ela me foi encaminhada por um médico, para lidar
com possíveis componentes psicológicos resultantes da doença.
Como profiss1onal. as incessantes séries de infecções restringiam
l'.'5

significantemente suas atividades sociais e começavam a afetar seu
desl!mpenho diante de umn possível promoção, porque estava
freqüentemente ausente. Ela estava "presa em uma armadilha" por
seu próprio corpo.
Ao relatar sua extensa história de dificuldades, um dado antigo
e.Jmponarue_Lomou-se eviderue.._ _Suas.infecções começaram na
infância e eram especialmente comuns nas viagens de férias da
família. Como minha cliente descreveu, sua família costumava ir
para uma casa que tinham fora da cidade. Minha cliente ressentia-se
dessas viagens longas, porque elas a afascovam de seus amigos e das
atividades sociais que tanto valorizava. Com a família, ela se sentia
"presa em uma armadilha". O pai, que no dia-a-dia era um 1rorkholic*·
sempre ansiava por essas viagens como única forma de relaxamento. Como conseqüência, minha cliente, e mais o resto da família
sentiam-se extremamente culpados dfante dn possibilidade de expressar
desprazer em ter de ir a algum lugar onde não gostariam de estar.
Embora ücasse aborrecida, o ressemimento e a raivu nunca eram
expressados diretamente na família.
O sentimento de estar presa em uma armadilha parecia ter se
generalizado à maioria das situações sociais, na sua vida adulta. Na
juventude, ela comparecia a compromissos sociais que realmente
não a interessavam, mas sentia-se esmagadoramente culpada se
pensasse em não fazê-lo. Ela nem sequer gostava de algumas pessoas
com quem passava seu tempo! Mais uma vez, sentia-se presa em uma
armadilha. Depois de algum tempo tomou-se claro que havia,
freqüentemente, uma correspondência muito próxima entre ter que
comparecer a um compromisso social, onde se sentiria presa, e uma
subseqüente infecção do aparelho urinário. Era como se ele se
contraísse sob o estresse. Quase sempre tinha raiva das pessoas e de
si mesma mas era incapaz de expressá-la diretamente. Sua única
escolha seria recusar todos os convites sociais. Só assim ela achava
que poderia controlar sua vida. Entretanto, acpbou se tomando
também muito isolada e deprimida.
No trabalho com ela, começamos a escutar o que o seu corpo
estava dizendo; ficou claro que oprimeiro passo era que ela conseguisse

expressar sua raiva. O trabalho consistia em ouvir o seu corpo, de
modo a descobrir quando ele estava zangado, pois essa era a sua
maior dificuldade, em um nível consciente. Se antes ela tinha sonhos
recorrentes de estar presa em uma armadilha, agora sonhava que
sentia raiva. Era um progresso! Trabalhamos também com a sua
_capacidade de ser mais assertiva, para poder discriminar de modo
criativo os convites sociais que ela queria aceitar. No final da terapia,
suas infecções eram comparativamente mais raras que no início e ela
não se sentia mais presa na armadilha de seu corpo.
É parte integrante do diálogo e da dialética da terapia que o
terapeuta torne-se o ouvinte da mensagem do problema da outra
pessoa. A presença e a perspectiva do terapeuta são essenciais, como
"ouvinte" do problema. Isso requer que o terapeuta deixe a "voz" do
problema ressoar dentro dele. O terapeuta penetra no "entre". O
terapeuta está tentando escutar o que o "problema" está tentando
dizer e quer ajudar o cliente a entender essa comunicação dentro do
contexto de sua existência global. O terapeuta toma-se o imennediário.
Ele deve ser capaz de escutar o problema em um nível mais profundo
do que o cliente. Essa perspectiva "externa" é quase sempre necessária
para que ele se sensibilize para o que é a ''mensagem". Tsso acontece
com freqüência, porque em nosso desen volvimemo todos aprendemos
a ignorar as mensagens mais profundas que nos são dadas. E também
porque essas mensagens nos são passadas, muitas vezes em uma
"linguagem" difícil de ser decifrada.
De diversas maneiras, somos todos estrangeiros diante da
linguagem de nosso corpo. Existe uma alienação inerente da qual
todos nós sofremos. A tarefa do terapeuta é decifrar essa linguagem,
poder "traduzi-la" em uma linguagem compreensível ao cliente.
Além disso, é tarefa do terapeuta facilitar que essa voz seja ouvida
dentro da vida do cliente. É necessária muita educação na terapia
para ajudar essa pessoa a entender como seu problema está tentando
ensinar-lhe a tomar-se uma pessoa mais integrada. Comumente, as
peS$Oas não são educadas para isso na sociedade moderna. John
Welwood ( 1983) dá um exemplo de como o terapeuta precisa ..ouvir"
o que não está sendo percebido pelo cliente.

··wo,Lholic .. pe~soa viciod:i cm tr.ib:ilh:ir. Termo mnntido no originnl por ~cr :is~im

"Escol hi este cliente para discutir, porque, de um jeito ou de
outro, todos os seus sintomas persistentemente apontavam para

usado no Brasil. (Notn das tradutoras)
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a questão da vulnerabilidade. Por exemplo, seu exibicionismo
era um daqueles sintomas estranhamente apropriados, simbo~

licamente perfeitos. Era uma forma de expor sua vulnerabilidade, enquanto ele mantinha algum tipo de controle e de poder.
O medo de ser homossexual tinha conexão com o medo de
sua fragilidade. O alcoolismo - ficar bêbado e •farrear' - era
a forma de a criança que havia dentro dele poder sair de seu
rígido controle, para poder ser esponlâneo e sentir-se plenamente vivo. E, finalmente. sua frieza em relação às mulheres
estava claramente relacionada com o medo de ficar à mercê
delas e de novamente colocar-se em uma posição vulnerável."
(pp. 156-57)
No começo, o cliente não conseguia perceber isso. Welwood
precisou ser o intermeditirio nesse "diálogo''. Foi preciso sensibi lizar o cliente a se tornar mais uma câmara de ressonância aos ecos de
s11a prcíprict existência.

como uma parte de nós mesmos. Isso dá início ao processo de
integração do que estava dissociado. Não há, provavelmente, melhor
modo de desenvolver empatia com outra pessoa do que se identificar
com ela, ou viver seu papel. Ao fazê-lo. mesmo um suposto "inimigo"
pode se tornar um amigo. O mesmo é verdadeiro em relação a nossos
problemas. Na tradição zen, isto é muito bem expresso por Shunr} u
Suzukí. "Você apenas se coloca no meio do problema: quando você
é uma pane do problema, ou quando o problema é uma parte de você,
não há problema, porque você é o próprio problema. O problema é
você mesmo. Se é assim. não há problema" ( 1970, p. 82) .
Identificar o problema como nosso e reintegrá-lo em nós inicia
o processo de cura. Precisamos de um "diálogo" com nossos problemas.
Paralelamente, isso abre um diálogo com os outros. À medida que
nos abrimos para aquelas partes não reconhecidas, podemos aceitar
nossa fragi lidade humana e sennos mais compassivos com a fragi Iidade
e a vu lnerabilidade dos outros. Isso nos permite retirar nossas
"projeções.. sobre os outros e verdadeiramenle encontrá-los, lllio
"projeção com projeção", mas pessoa com pessoa.

A "RESPOSTA" E A RESISTÊNCIA A ELA

Mesmo quando uma resposta é dada ao nosso problema,
inevitavelmente haverá resistência a ela. A resistência surge porque
muitas vezes um problema persistente pode estar nos dizendo que
precisomos fazer umn mudança maior em nosso estilo de vida. A
mnior pnrte das vezes, queremos um ··conserto rápido" para a
situação, para que possamos continuar levando nossa vida do jeito de
sempre. Queremos apenas ver o sintoma tratado e não ter de fazer
mudanças que eliminariam o desconforto subjacente. O sta111s q110 é
uma resistência importante a ser quebrada. Nosso desconforto está
tentando nos dizer que o sraws q110 não é mais saudável para nós,
ainda que, freqüen temente, as primeiras mudanças no modo de viver
fossem ajustamentos saudáveis. Entretanto, eles podem ter se tornado
improdutivos.
Inexornvel mente, é necessário des1sur de alguma coisa. Mu ilos
de nós queremos manter a segurnnç_a que temos, mesmo que ela seja problemática. A resistência reconhece implicitamente o espectro
do risco. Em um sentido, temos que nos tomar nosso problema .
Temos que nos identificar com ele completamente e percebê-lo
138
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10/
A Sabedoria
da Resistência

"Resistência é, e não é."
Miriam Polster73
Muito tem sido escrito, desde Freud até os dias de hoje. sobre
o problema da ..resistência''. Minha proposta aqui não é fornecer
mais uma análise técnica da resistência. mas oferecer uma perspectiva
diferente- baseada numa compreensão dialógica. Primeirameme,
isso significa que a resistência precisa serradicalmentecontextualizada dentro do ..entre...
A resistência é o resíduo de uma te11wtfra de diálogo i111e rrompido
abruptamente nomeio da frase. As raízes da resistência são interpessoais
e ontológicas, assim como intrapsíquicas. Isso também significa que
a maneira como a resistência se manifesta na terapia é um produto da
inte"raçiio entre terapeuta e cliente. Não é simplesmente apresentada
apenas pelo cliente sozinho.

73 Con~c:r.;:i que: ocorreu no progrnmn de: 1rcin:imcn10 cm OcM:il1-1c:r:1pi:1, no ~crffo de: 1984.
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RESISTÊNCIA CO~IO AUTOPROTEÇÃO

Tradicionalmente, a resistência tem sido vista de uma maneira
unilateral- o cliente inconscientemente coloca barreiras no decorrer
da terapia. É isso, e muito mais. Toda a assim chamada resistência é
apenas uma manifestação de como essa pessoa sente-se vulnerável.
É um "comunicado" do medo de assumir riscos que não tinham
suporte na experiência anterior da pessoa. É uma forma essencial de
autoproteção. A resistência é sempre um ·'muro" com dois lados. Do
ponto de visrn "externo", a pessoa parece estar fechada; do ponto de
vista subjetivo, é experienciada como mera evitação de um sofrimento psíquico. Atwood & Stolorow (1984) afirmam isso da seguinte
maneira: ''Terapeutas experientes sabem que, ao esclarecerem a
natureza da resistência do paciente, não haverá resultado terapêutico
discernível a menos que o analista também seja capaz de identificar
corretamente o perigo subjetivo, ou o conflito emocional que faz da
resistência uma necessidade sentida'' (p. 63) .
A resistência é o "muro" que encerra feridas antigas e muito
sensíveis. É um muro, na melhor das hipóteses, semipermeável. A
delicada tarefo do terapeuta é ajudar o cliente a tomar esse muro mais
permeável, ajudar a pessoa a abrir-se para outras oportunidades mais
vivas. Não é um trabalho fácil. Referindo-se às oportunidades que
nos são oferecidas pelo diálogo genuíno como .. si nais" endereçados
a nós, Buber ( l 965a) coloca a questão poeticamente:
"Cada um de nós é revestido por urna couraçn, cuja tarefo é
afastar os sinais. Os sinais nos chegam repetidamente, e viver
significa sermos ah•os deles; precisaríamos apenas nos apresentar e percebê-los. Mas o risco é perigoso demais; trovões
silenciosos parecem nos ameaçar com aniquilação e. de geração
em geração, aperfeiçoamos o aparato defensivo" (p. 10).
A SABEDORIA DA RESISTÊNCIA

Podemos dizer que existe uma "sabedoria" na resistência, se
conceituarmos a resistência como emergindo naquele ponto em que
o indivíduo sente que não tem o suporte interno para lidar com a
situação ameaçadora. Nesse ponto, é extremamente sábio proteger142

se - erigir um muro para afastar o que é experienciaclo como urna
ameaça. É sábio juntar os próprios recursos para utilizá-los numa
ocasiüo posterior. O problema da resistência é que ela é anacrônica
- não é uma resposta à situação presente. Nós ··esquecemos" a
"decisão" que tomamos há longo tempo e, conseqüentemente. falhamos no uso de nossos recursos atuais de uma maneira apropriada.
Caímos na inércia - o medo inibe o crescimento.
A resistência pode ser uma expressão profunda de alguma coisa
que a pessoa precisa desesperadamente, e essa é a única forma que
c.::Ja conhece para cuidar de si mesma. É muito semelhante à criança
que em tenra idade aprende a dizer ''não''; esse ··não" torna-se uma
das primeiros formasdediscriminaçüo e de afirmação de sua identidade,
como distinta da dos pais. A resistência, cm certo sentido é um
"protetor" internalizado, porém truncado. Ela se toma um substituto
dos pais, que podem ter protegido a criança e estabelecido limi tes.
Infelizmente, diferente de um protetor de verdade, a resistência
é primariamente defensiva, em vez de nutritiva. De fato, o paradoxo
é que o comportamento resistente impede a nutrição que poderia vir
dos ou tros. Estamos ocupados em nos defender contra ameaças reais
e imaginárias, e assim afastamos aqueles que poderiam nos proporcionar
melhor uma interação nutritiva e curati va. A resistência protege mas,
paralelamente, impede a pessoa de crescer: ela corta o diálogo com
o mundo. É a isso que Buber poeticamente refere-se como ·· ... as sete
vendas de ferro em nosso coração ..."74.
As raízes intrapsíquicas da resistência são interpessoais. Sua
origem está na abertura e vulnerabilidade inerentes à infância. A
abertura ingênua aos outros nos primeiros anos de vida traz a dor
inevitável, provocada, na melhor das hipóteses. pelos "desencontros",
e na pior delas, pelos efeitos maléficos das fe ridas dos pais e de suas
experiências dolorosas. Decorre da destruição da ilusão da perfeição
da infância- a aware11ess surpreendente de que eu não sou sempre
aceito, nem aceitável. Apenas "ser" não é suficiente; também tenho
que "fazer". O fazer sempre impõe o risco e o medo de não ser aceito
e nem amndo .
Se levarmos a sério a necessidade de entrar no mundo experiencia I

74 Bubcr (1965:i), p. 4.
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do cliente. será essencial compreender as portes resistentes de sua
personalidade. Até que o terapeuta possa entender a "resistência" de
alguém, sua autoproteção, ele ainda não entrou completamente no
mundoexperiencial do cliente. Como afirmou Searles (1986): ·•... Quanto
mais rápido. eu puder aceitar o nível de resistência do paciente, em
vez de ~ontmuar a brigar contra isso com interpretações. por mais
perceptivas e sagazes possam ser, com n mesma rapidez virá o dia
feliz em que e lese tornará mais colaborador na sua relação comigo"
(p.11). Só então pode uma relação genuína ser construída. Polster &
Polster ( 1973) fazem esta obser\'ação:
"Em vez de procurar remover a resistência, é melhor colocá-la
em foco, assumindo a posição de que, na melhor das hipóteses,
a pessoa cresce através da resistência e, na pior, n resistência é
uma parte de sua identidade .... É incorrer em engano, rotular O
comportamento origina] como mera resistência. Remover a
resistência de forma a retornar à pureLa preexistente é um sonho
fúti 1. porque a pessoa que tem resistido é uma nova pessoa e não
há como retornar." (1973, p. 52)
A resistência não é um epifenômeno, essa é a forma de a pessoa ser-no-mundo. De fato, é mais provável que seja umu das partes
mais "solidificadas" do self. Ou seja, o cliente está muito acostumado a ser resistente de uma forma particular- acostumado a esperar
que alguém o ataque ou o invada. Conseqüentemente, há uma
"segurança" na maneira de responder de forma previsível aos outros
- uma segurança precária- mas, ainda assim, uma segurança. Isso
pode ser "patológico", pode ser autodestrutivo, mas não devemos
subestimar quanto é importante para nós sentir que, pelo menos.
"conhecemos" aquela parte de nós mesmos. Freqüentemente
"escolhemos" a patologia em vez de o desconhecido. A previsibilidade ''patológica" é mais segura do que estar presente no que é. Em
muitos casos, essa necessidade de prever é semelhante a restos de
naufrágio no meio do oceano. Em um mune.lo experienciado como
/.. e 1a nos dá algo em que nos segurarmos. Inicialmente nos
precano,
salva, mas no.final ameaça-aos com afogamento. Em tnis sicuações,
uma defesa vJtal presente toma-se um resíduo anacrônico.
A resistência é. também, sempre uma resposta às necessidades
144

múltiplas. O que é visto como resistência em um nível. pode, na
verdade, estar satisfazendo necessidades em outro nível. O poeta
Walt Whitman expressou isso adequadamente quando escreveu:
"Eu me contradigo?
- -- - - - Muito bem, então eu me contradigo
(Eu sou amplo, eu contenho multiplicidades.)"
Esse é o cerne da ambivaJência. Por exemplo, você pode querer
retomar à escola, em um nível; e, em outro, existirem necessidades
de segurança e demandas de sua família que você também quer
atender. Embora diga que quer retornar à escola. pode também
trabalhar contra isso. Não é que você esteja simplesmente resistindo;
existem, freqüentemente. necessidades opostas ou conflitantes algumas das quais são mais importantes do que outras.
Quando o cliente vem para a terapia, ele não está valorizando
sua rel>istência. É mais provável queele tenha rejeitado. freqüememente
dissociado, aquela parte sua. Em conseqüência. o indivíduo está
sempre em guerra consigo mesmo.Um lado seu está querendo correr
riscos, ir para a frente e crescer; o lado oposto está resistindo, sendo
relutante e protetor. Existe uma ambivalência acentuada da parte do
cliente em relação à resistência. Jnconscientemente ele está resistindo, mas em algum nível sente que está trabaJhando contra si
mesmo.
A ironia é que, se o terapeuta aceita com cuidado excessivo o
desafio de "curar" alguém. a tendência é fazer surgir mais resistência!
Isso ocorre porque, psicologicamente, o cliente tem funcionado
dessa forma por muitos anos. Embora algumas vezes o cliente possa
ver a resistência como um grande obstáculo, ele é incapaz de desistir
dela. "Curar" aJguém impõe um objetivo externo. em vez de encontrar
a pessoa nesse ponto vulnerável.
A tarefa inicial do terapeuta diaJógico é entender o sabedoria da
resistência. Essa é uma mudança de atitude em relação à perspectivu
tradicional. É um reconhecimento radical do "entre" da existência.
Juntamente com essa compreensão, o terapeuta deve reconhecer,
também, quão limitante a resistência pode ser. Isto é óbvio. e ainda
assim precisa ser focalizado eficazmente mais tarde, no processo de
terapia. Torná-lo predominante muito cedo é fazer da terapia um
1-t 'í
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campo de batalha, com um "vencedor" e um "perdedor'', em vez de
ser um esforço para a cura. Trata-se de uma ''dança" muito difícil, na
qual o terapeuta é chamado a participar: a dança com o cliente e sua
resistência. Ela tem um ritmo próprio - freqüentemente difícil de
ser acompanhado. Dela se participa com cuidado, porque há muitos
passos potencialmente errados .
É necessário ensinar ao cliente que impor objetivos "externos"
a si mesmo para superar a resistência garante, paradoxa/mente, que
ela aumente. O primeiro passo neste processo é o terapeuta ajudar o
cliente n experie11cior sua resistência. Frida Fromm Reichmann disse uma vez que o paciente precisa de uma experiência, não de uma
explicação! Uma vez que o cliente tenha uma noção vivencial de c;ua
resistência, é então necessário ajudá-lo a reconhecer, entender e
aceiiar a resistência como parte integral do self. Não é uma tarefa
pequena, dada a história do clienlede se desacreditar e de se dissociar
de sua resistência. Entretanto, é, verdadeiramente, tomar como
ponto de partida a experiência fenomenológica do cliente.
O VALOR CRIATIVO DA RESISTÊNCIA

O terapeuta precisa ver na resistência o seu valor crioti\'o. Isso
é freqüentemente uma reversão de figura e fundo contrária ao
pensamento do cliente e até mesmo do terapeuta. É um desafio à
nossa lógica normal. Apesar de muitos terapeutas terem discutido a
natureza dual da resistência, nenhum deles, que eu saiba, tem
colocado a ênfase central na sabedoria fenomenológica inerente à
resistência .
Essa abordagem não pode ser um "truque", ou uma técnica
usada pelo terapeuta. Antes, tem que ser uma apreciação genuína da
parte resistente dessa pessoa. Com essa atitude, essa modelagem, o
cliente é "convidado" a começar a apreciar uma parte até então
rejeitada de si mesmo .
1.J.m aspecto da tarefa é descobrir o que a resistência está
"dizendo". Qual é a mensagem? Somente quando o cliente for capaz
de entender e incorporar essa mensagem, a mudança genuína ocorrerá .
A mensagem vem, freqüentemente, da parte mais profunda do self.
Nenhum progresso real pode ser feito em terapia, até que o cliente
esteja disposto, antes de tudo, a reconhecer e então apreciar a

sabedoria de sua resistência: há alguma coisa de inestimável valor no
comportamento resistente.
Uma vez que a pessoa pára de se "castigar" por causa da derrota
face à resistência, então já foi alterada a dialética das expectativas
irreais, por um lado, e, por outro. a sensação do conseqüente fracasso
recorrente. Tão logo seja dado um crédito à resistência, o outro lado
da dialética não precisa ser tão punitivo. Isso muda a dinâmica
interna .
A resistência mio de\•e ser castigado. mas sim abraçada! A

resistência não deve ser ·•quebrada", mas sim incorporada. A única
forma de chegar onde se deseja, é aceitar onde se está, mesmo que o
pomo em que se esteja não seja aquele em que deseja estar! Para o
crescimen to é preciso uma integração das polaridades aparentemente
opostas7s. É a valorização parndoxal de tudo o que há no próprio self.
inclusive aquelas panes percebidas como indesejáveis, que inicia o
camin ho para a recuperação.
Uma questão fundamental que precisa ser colocada para o
cliente é: "Como o comportamento resistente lhe dá suporte"? Um
exemplo disso pode ser o de uma mulher de 50 anos de idade que foi
obesa a vida toda e diz que quer perder peso mas não pode; e por isso
castiga-se emocionalmente - sem nenhum benefício. De fato. isso
é o que ela tem feito toda sua vida. Seu peso é a forma pela qual ela
aprendeu a interagir com o mundo, com certa margem de "segurança" .
É um monólogo desejoso de diálogo. Há uma força psicológica no
seu peso e na sua maneira de ser no mundo que não pode ser
facilmente descartada. Por exemplo, para muitas mulheres com as
quais tenho trabalhado, ser gorda tem sido uma maneira de se
protegerem dos homens e da sexual idade. Colocando o peso entre
elas e os homens, a ameaça de vulnerabi lidade é reduzida. Também
pode ser uma forma de tentar ··amar'' o próprio sei f. Quando você não
consegue ter o amor dos outros, conseguir a "nutrição" através da
comida pode ser um substituto-embora, obviamente, muito pobre.
Com outra cliente, o sintoma apresentad_o - ser depressiva pareceu-me ter mais a característica de resistência que a de uma
depressão clínica verdadeira. Sua depressão era, primariamente.
"obstinação". Era uma proteção contra correr riscos com os outros.
75. Ver também os escrito~ de C. G. Jung

especialmente na terapia. Ela se sentia freqüentemente "perdida"',
como se nõo houvesse opções para ela. Sua obstinação era afastar a
ameaça dos outros, enquanto mantinha uma noção tênue de self. Era
uma pessoa que tinha pouca confiança em si mesma e menos ainda
na boa intenção dos outros. Seu muro de obstinação a protegia. Aí ela
havia reivindicndo um-direito a seu "selr' e. em função de sua
história com os pais, não iria deixar ninguém "entrar", ou dizer-lhe
o que fazer. Quanto majs adequado o conselho, mais ela resistia.
Qualquer esforço meu para ultrapassar seu muro e estabelecer uma
relação mais íntima entre nós era visto como uma afronta.
Quanto mais eu tentava alcançá-la diretamente. mais eu ..falhava··
- assim como outros antes de mim. Comecei a perder a esperança
de algum dia estabelecer o tipo de relação que eu julgam necessária
para proporcionar um ambiente de cura. À medida que eu começava
a me sentir sem esperanças, ela. é claro, percebia isso agudamente,
o que reforçava sua experiência de ser abandonada pelas pessoas. Por
mais re~istentes e apavorados que sejamos, todos ficamos aterrori:atlos
diante da possibilidade de os outros desistirem de chegar até nós.
Todos queremos desesperadamente ser alcançados. embora analogamente nos apavore a perda do self ou de nossa proteção. Esta é a
ambivalência ontológica inerente em toda a resistência.
Finalmente, dei-me conta de que precisava entendera sagacidade
de sua resistência. A resistência linha sido sua "companheira" muito
antes de eu iniciar uma relação com ela, e estaria lá muito depois do
término da terapia. Isso não quer dizer que eu não poderia ajudá-la.
Mas foi necessário para nós dois reconhecer antes um aspecto
essencial da sua vida, que de uma forma anacrônica tinha lhe dado
algo semelhante à proteção. Apenas aprendendo a confiar nessa parte
de si mesma poderia ela fazer tentativas de confiar em mim. Por essa
razão, eu lhe disse que ela precisava começar a valorizar, e até
mesmo a ''gostar" de sua obstinação, uma vez que era parte integrante
de seu senso de self.
Em resposta a essa sugestão surpreendente. ela disse que se
sentiu "desmascarada". De certo modo, fora esse o seu segredo. Em
parte, era um segredo até para ela! Mais tarde, afirmou que poderia
pennitir-se apreciar o valor de sua obstinação por apenas alguns
segundos a cada vez. A imagem que usou nesse ponto foi a de estar
de um Indo de uma barragem, enquanto a água subia do outro; ela

colocava sucos de areia no topo. A pressão interna para transbordar
O co111ai11er- a resistência- era construída continuamente através
do diálogo que se desenvolvia entre nós; e seu primeiro impulso era
sustentar sua resistência com sacos de areia. Ao fazê-lo, ela não me
permitia, e a ninguém mais, ajudá-la.
Esse era outro nível de resistência, já distante de suas defesas
primitivas. Era um progresso! Elaerauma "Joana D' Are-psicológica",
singularmentesozinhaeestóica. Sob detem1inado ponto de vista, sua
recusa em permitir qualquer assistência dos outros poderia ser vista
como tola e, no mínimo, quixotesca; ainda assim, em uma postura
genuinamente apreciativa de seus medos, o que mais impressionava
era seu heroísmo. Psicologicamente sozinha e sentindo-se ameaçada,
ela foi capaz de sobreviver. Era uma sobrevivência com um custopacto faustiano com ó diabo, que todos nós flnemos: nossos
próprios medos são o diabo.
Aqui estavam incorporadas tanto a grandeza quanto a tragédia
da vida humana. Conseqüeniemente, eu lhe disse que ao menos
reconhecesse seu herofsmo nessa lula! Isso foi muito desconcertante
para ela, já que sempre se criticou impiedosamente por essa atitude
de "dê-conta-sozinha": mesmo que. durante anos, não tenha conseguido
deixar que ninguém a ajudasse e experienciado a vulnerabilidade que
isso acarreta. Esse.foi o início tênue do aprendizado para reassumir
aquele aspecto dela previamente rejeitado. Ela estava começando a
reconhecer que possuía muito mais que simplesmente aware11ess e
objetivos conscientes. Esse foi o primeiro passo cm direção ao
reconhecimento e integração de seu ser como um todo.

º

"TRANSFERÊNCIA"
A resistência do cliente é freqüentemente um aspecto do que
tradicionalmente é chamado de transferência. O cliente se manifesta na situação terapêutica com mui tos dos mesmos medos e expe~tati vas que ele tem em outras situações interpessoais. Entretanto, isso
niio significa, como já se pensou, que o cliente sobreponha experiências
anteriores à situação terapêutica, sem considerar quem é o terapeuta
ou como ele responde.
A resistência lransferencial é, em grande parte, uma função do
"entre", do encontro terapeuta/cliente. Não há resistência se não
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houver alguém a quem se possa ser resistente - esteja presente, ou
irnagina<lo corno presente. Stolorow & Brandchaft (1987) apontam
para as vastas implicações da compreensão intersubjetiva da resistência:
"Quando defesas contra o afeto surgem no tratamento, elas
devem ser entendidas como originadas na expectativa do paciente, ou no medo da transferência, de que seus estados
emocionais emergentes encontrarão a mesma falta de responsi vidade que encontraram naqueles de quem receberam os
primeiros cuidados. Além disso, essas resistências contra o
afeto não podem ser interpretadas como resultantes unicamente
de processos intrapsíquicos dentro do paciente.Tais resistências são. muito freqüentemente. provocadas por eventos que
estão ocorrendo no diálogo intersubjetivo da situação analíLica,
que sinalizam para o paciente uma falta de receptividade da
parte do analista para com seus estados emocionais emergentes
e. por i~so, trazem notícias da ocorrancia traumática da falha
original do self-objeto. (pp. 8-9)
A falta de responsividade do terapeuta, ou um tipo particular de
resposta, podem provocar ou aumenlar a resistência. Toda interação
resistente aumenta o espectro de um "desencontro" potencial. Blatt
e Erlich ( 1982) expressam claramente essa questão:
"A resistência é tanto uma experiência na relação terapêutica.
para a qual contribui em parte o estilo do terapeuta, quanto um
processo dinâmico dentro do paciente. A resistência é uma
conseqüência natural da transação entre as formas características de o paciente se relncionar e o estilo e a habilidade terap2uticas do analista. Como tal, isso constitui um aspecto integral do
processo terapêuúco em desenvolvimento". ( l 982. p. 71)
No contexto terapêutico a resistência é inextricavelmente um
fenômeno do "entre"-o campo intersubjetivo.

A RESISTÊNCIA ''ENTRE"
Uma das questões inquietantes da alma que precisa ser questionnda
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em toda psicoterapia é: quem está sendo resistente: o cliente ou o
terapeuta? Freqiie111e111ente ambos. Uma tendência humana natural
dos terapeutas, como autoprotetores, é ficar na defensiva diante da
resistência do cliente. A principal defesa do terapeuta é observar a
resistêncin apenas como uma defesa do cliente -nesse ponto, defesa
encontra defesa; resistência encontra resistência. A resistência do
cliente é freqüentemence exacerbada pela própria resistência do
terapeuta. ou seja, as expectativas e os medos que não permitem ao
terapeuta abranger o comportamento do cliente. O desenrolar da
terapia toma-se bl.oqueado, o que tem lcvndo alguns terupeut.as a
propor que não existem clientes resistentes, somente terapeutas
resistentes! Isso joga o pêndulo para a direção oposta e, mais uma
vez, viola a perspectiva dia lógica, como o fez o ponto de vista mais
tradicional em que o cliente era o único a ser resistente.
Uma das formas mais básicas de resistência do terapeuta e que
pode emergir secretamente acontece quando o terapeuta impõe um
método na terapia que não é consoante com as ne<.:essidade~ do
cliente. Basch (1982), por exemplo, escrevendo dentro da tradição
psicanalítica, afirma: ··Muito do que é chamado de resistência em
psicoterapia é um artefato. É um impasse terapêutico, gerado pelo
esforço do terapeuta em introduzir um modelo de tratamento
psicanalítico de psiconeuroses na psicoterapia de pacientes cujos
distúrbios têm uma base diferente" (p. 10). Esse é um perigo contra
o qual todo terapeuta precisa estar resguardado. O objetivo da terapia
é fazer contato com o cliente. não com a teoria! Algumas vezes, em
nosso entusiasmo por teorias explicativas, perdemos isso de vista.
A própria resistência do terapeuta é a força mais potente a
contribuir para o impasse terapêutico; muito mais até que sua
orientação teórica. Terapeutas são seres humanos - profissionais
bem treinados, mas SUJeitos também a todos os caprichos da
vulnerabilidade humana que nossos clientes exibem. De fato, é essa
própria humanidade que contribui para a cura em terapia. Os clientes
podem ver as folhas humanas do terapeuta, assim como sua coragem,
esforçando-se para lidar com essas limitações existenciajs. Este é
um modelo importante para o cliente. As /imirações humanas do
terapeuta nâo são um ponto de parada, mas antes um ponto de
encontro no plano da /111ma11idade comum - um plano onde todos
precisamos primeiro nos encontrar antes de estarmos dispostos a
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confiar e arriscar nos 0111ros. Esta abertura sinaliza um terapeuta
em crescimento.
Certamente há também sabedoria na resistência do terapeuta.
Ela informa ao terapeuta quais são os limites entre sua abertura e a
aceitação dos outros, e a necessidade de expandir ajndn mais esses
limites. Entretanto, é claro que é solici tado mais do terapeuta do que
do cliente. Essa euma das hmnações normatívasda mutualidade em
terapia. O terapeuta está ali para o cliente, e não vice-versa.
O terapeuta, certamente, se tomará aware de algumas de suas
resistências na terapia, embora esse não seja o foco da mesma. Se
existem resistências significativas da parte do terapeuta, está claro
que deverão ser levadas para fora da terapia. para supervisão, ou até
mesmo para a própria terapia, se a resistência for mais uma função
da personalidade do terapeuta.
O encontro terapêutico precisa estar consistentemente sob foco
e ser mantido ··nos trilhos". e não deve ser desencaminhado pelos
repetidos "desencontros.. que perseguiram o cliente em sua vida.
Alguns desencontros irão sempre acontecer. Não se pode evitar.
Entretanto, se houver resistências significativase sérias do terapeuta,
ele deve encarar sua pane nesse desencontro, e não deveria servir
como uma condenação do cliente.
A relação é fundamenta l em toda terapia, mas talvez o seja
especialmente no trato com a resistência. É necessário uma aliança
de trabalho sólida para se lidar bem com a resistência. É aí que todos
os "créditos" conquistados na relação serão requisi tados. Em última
ins1ãncia, é a confiança no terapeuta e na relação que estabelece urna
ponte sobre a aparente divisão criada pela resistência. A confiança na
relação é que o permite a ambos passar pelos desencontros. A menos
que haja um pouco de boa vontade e confiança, o cliente não será
capaz de incorporar a abordagem do ternpeuta ao valorizar sua
resistência.
A RESISTÊNCIA COMO Ul\l PONTO DE CONTATO
É tarefa criativa do terapeuta poder encontrar o cliente 110 ponto de sua resistência. Toda resistência é, por um lado, evitação de um

componamento, e, por outro, contato intrapsfquico consigo mesmo:
é o contllto com antigas necessidades de defesa ao passo que,
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paralelamente. ocorre o contato interpessoal-indiretamente, como
deve ser. É indiretamento porque é um contato atra,•és do conílito.
A resistência é contato, não meramente contato contra. Não é um
"encontro" direto mas antes, um contato defensivo e marcadamente
delimitado.
Sua importância é ressaltada pela realidade de que, precisamente
nesse ponto, outros abandonaram aquela pessoa, por um conflito
aparentemente insolúvel. Talvez não seja o contato que a pessoa do
terapeuta deseje; no entanto, esse é o contato. A resistência do cliente
é sempre um desafio para o terapeuta: corno estabelecer contato com
essa pessoa no ponto da resistência. Tal vez este seja o grande desafio
que o terapeuta encara - o desafio de, genuinamente. "estar com"
alguém experienciado ~omo opositor. Buber disse uma vez: "Os
limites de possibilidade do diálogo são os limites de awarene.rs"
( l 96Sa, p. 1O). O desafio do terapeuta é encontrar, criativamente, os
meios de estabelecer um diálogo com essa pessoa e sua resistência.
A resis1é11cia é pane e parceio da pessoa t·ouw 11111 wdo. miv 11111a
anomalia.
O desafio para o terapeuta é encontrar o cliente no ponto de
contato, de modo a incluir a resistência em vez de ameaçá-la. É ver.
genuinamente, a resistência como ponto de contato emre e não
meramente como uma força de oposição. Schlesinger ( 1982) afirma
isso desta maneira:
"Estamos, portanto, interessados na resistência e gostaríamos
de saber mais sobre ela: o porquê de o paciente precisar se
comportar dessa forma. Observem o paradoxo: embora o paciente possa estar se esforçando para se opor a nós. guardar
informações, negar cooperação, ou, mais sutilmente, evitar
colaborar na tarefa terapêutica. o paciente resistente também
está transmitindo urna boa quantidade de informações, e num
sentido maior está cooperando totalmente com o tratamento ...
Em vez de ficar desanimado com a resistência, o 1erapeuta
poderia muito bem saudá-la," (p. 27)
É uma tarefa que pode se tornar um esforço compartilhado entre
terapeurn e cliente. É umll lu1a para ir além da compreensão ausente.
É uma lutll de Prometeu, no sentido de mútua compreensão. Põe em
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destaque a humanidade básica de ambos, terapeuta e cliente. Esse
esforço não é apenas um ponto de contato ampliado, m:is traz. de
fato, a possibilidade de ser um meio essencial para a cura! Isso
ocorre porque é exatamente nesse ponto que o cliente está m:iis
ferido, e demarca um novo nível de encontro entre o cliente e o
terapeuta. É um nível além do falso self para ambos. cliente e
terapeuta. Está além do artifício. É o , erdadeiro mergulho · no
labirinto que conduz em direção à autenticidade.
O terapeuta, além de uma pessoa com características próprias,
também representa a polaridade "inimiga" da parte resistente do
cliente. Conseqüentemente, há sempre um conílito potencial. A
tarefa do terapeuta não é estabelecer-se como o ··inimigo". a polaridade
oposta, mas sim conseguir unir-se às forças do cliente - tanto as que
o impulsionam para a frente, quanto as que o fazem resistir.
Ver a resistência como legitima e essencial. até mesmo como
uma "sabedoria", significa que o terapeuta deve encontrar o cliente
no ponto da rcsisténciu, bem como unir-se a ela. "Unir-se a·· é o
próximo movimento, depois do co11ra10 com o ponto de resbtência.
Vários terapeutas têm falado sobre a necessidade de ·'aliar-se'' à
resistência. Certamente. é uma conseqiiéncia desta abordagem .
Entretanto, "aliar-se'' apenas tecnicamente não é o mesmo que
apreciar genuína e profundamente a sabedoria da resistência. Somente
depois de ter feito contato no pomo da resistência, o terapeuta pode
unir-se â resistência, genuinamente. ''Aliar-se" significa pôr-se no
lugar do cliente. Talvez seja melhor dizer que é necessário se colocar
como o lado resistente do cliente, porque o cli ente por si mesmo pode
não estar completamente aware, ou consciente, de sua resistência.
Aliar-se à resistência é uma forma de aikidô psicológico~6. Evita-se
a força agressiva do oponente e rcílete-se a mesma energia de volta
para ele .
Somente quando é possível aliar-se à resistência pode a cura
genuína - tornar-se inteiro - ocorrer. "Aliar-se" significa não se
opor em força - nem criar uma ameaça. ou uma reação defensiva
contra a quol o cliente tenha que resistir. De fato, a dinâmica da
resistência requer uma força de oposição que a reforce, "dando-lhe"
76. O ai4idil é uma íorm:i oricn1:il de dcíc~11 n3o 11grcssh:i, cm que o dcícn~or u11li111 o golpe
ogrCS)IVO do n111contc p:m1 dcsvi:i.r o 11uquc .
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energia. Conseqüentemente, tão logo o terapeuta sai do cammho do
cliente, corno no aikídô psicológico. ele desanima. A resistência é
como uma reação do reílexo patelarem relação à oposição percebida.
de modo que a pessoa não sabe muito bem o que fazer quando esta
oposição está ausente. Como conseqüência. o cliente precisa de
algum tempo para se ··organizar". Também levará algum tempo até
que o cltente reconheça que o terapeuta não é realmente o inimigo e
que pode até ser um aliado. Aliados podem unir forças e uulizar suas
energias combinadas para e,orc1zarcm os "fantasmas" que asc;ombram o cliente.
Ao aliar-se à resistência. o terapeuta está se colocando do lado
do self amedrontado do cliente. A resistência. embora real em si
mesma, é freqüentemente uma expressão do que Winnicou chamou
de "falso self'. Freqüentemente, por trás disso está uma pane
bastante diminuída do self total-o •·verdadeiro" self escondido. De
muitas formas, pode-se dizer que o verdadeiro sei r tem estado
escomlido todo esse tempo em um "cubículo·· p!)icológico A:;
camadas de defesas e da resistência o enclausuraram. Aliar-se à
resistência sinaliza o deseJO do cliente de entrar suavemente naquele
pequeno "espaço" onde reside o verdadeiro self. É fazer um com ite
e não forçar a entrada. É perguntar ao verdadeiro self do cliente.
quase corno se pergunta a uma criança assustada, se tudo bem invadir
a sagrada privacidade deste lugar escondido .
É imensamente criativo. embora difícil algumas vezes. descobrir
os "esconderijos" do cliente, entrar nesses "espaços" e sentir como
deve ser para ele estar tão amedrontado. Isso informará ao cliente:
''Há alguém aqui comigo que se importa." É um reconhecimento
existencial profundo da parte oculta de todos nós. É o fim da ilusão
do cliente de que ele não é o único a ter tanto medo. Dá a ele a
oportunidade de reconhecer que estar "escondido·· é uma reahdadl!
e>.istenc1al, não um estado patológico. É reconhecer nossa humanidade comum. É este reconhecimento existencial profundo e compartilhado que permite a cura. Não é preciso lutar contra, mas sim
compreender os medos comuns .
Entretanto, há também a possibilidade de que, às vezes, a
resistência seja apenas resistência. O esforço inicial de encontrar-se
no ponto da resistência. compartilhando-a, não exclui esforços ainda
maiores para desafiar a resistência. De fato, e:;se desafio. talvez um
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"empurrão de apoio", só deva ocorrer depois que o terapeuta enlenda
totalmente os significados do cliente. tenha empatízado com eles e
estabeleça um vínculo com a pessoa que proporcione o contexto para
tal ..empurrão".
A necessidade e o momento oponuno de quando desafiar a
resistência é, algumas vezes, difícil de discernir. Novamente. isto faz
parte da arte da psicoterapia. Em certas ocasiões, o cliente precisa de
alguém que esteja interessado. que se importe, que busque unir-se a
ele e, ainda assim, que também esteja disposto a des:ifiá-lo de uma
forma amorosa. Muito freqüentemente, trata-se de uma experiência
nova para o cliente.
Não há perigo algum de que todas as resistências sejam
"eliminadas··. Isto é uma ficção psíquica. Se isso acontecesse, Lería. mos uma "esponja psíquica", não uma pessoa! Nossa tarefa, como
terapeutas, éajudaros clientes a se tornarem aware daquelas resistências
que interferem grosseiramente no funcionamento saudável. Significa,
também, reconhecer que cenas "resi!)tl!ncias·· são, de fato. pcmes de
nossa existência e são parle do estar-no-mundo.
Não se exige de nós, como seres humanos, uma abertura
completa - o que também não é possível. O desafio humano é
estabelecer um equillbrio criativo entre a parte que temos escondida
e a pane que está aberta.
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