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R E S U M O 

o objetivo do estudo foi verificar o efeito de um 

treinamento das dimensões responsivas do Moclelo de Relação de 

Ajuda de Carkhuff em um grupo de atendentes de berçário de 

uma creche. 

- A amostra constou de oito atendentes de berçá-rio , 

em exercIcip na Creche-Escola-Maternal-IBGE, localizada no 

Estado do Rio de Janeiro. 

Os resul~ados obtidos confirmaram a hip6tese geral 

que predizia haver ganhos nas dimensões de relacionamento in-

terpessoal das atend~ntes submetidas ao treinamento das Dimen 

sões Responsivas do Modelo de Relação de Ajuda de-Carkhuff . 

Deste modo, estes resultados vieram corroborar com Carkhuff 

(1969) ~ quando afirma que as dimensões facili tadoras, presen

tes em qualquer relacionamento humano, podem ser aprendidas e 

aperfeiçoadas. 
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'SUMMARY 

The objective of this study was to verify the 

effect of training in responsive dimensions of the model of 

helping human relations of Carkhuff in a group of nursery 

attendants of a day nursery. 

The sample consisted of eight nursery attendants 

in practice at the Maternal School Nursery IBGE, situated in 

Rio de Janeiro. 

The results obtainedconfirmed the substantive 

~ypothesis which predicted that would be profit at the 

dimensions of interpesonal relations of attendants submitted 

to the t raining of the responsi ve dimens ions of the model of 

helping human relations of Carkhuff. This. way, these resul ts 

came to corroborate with Carkhuff (1969), when he says that 

the facilitated dimensions, presented in any human relation, 

may be learnt and improved . 
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CAP!TULO.I: o PROBLEMA 

1 - INTRODUÇAO 

Vários autores vêm tratando do relacionamento in-

terpessoal dos- grupos. Entretanto, o material existente nao 
',i 

responde adequadamente aos acontecimentos da reálidade educa-

cional. No dia-a-dia escolar percebemos uma lacuna perigosa , 

enquanto não possuímos instrumentos adequados e eficazes para 

'se treinar, ou/e propiciar um clima positivo para a maioria 

das pessoas que estão envolvidas no protesso educacional. Au

tores como Katz e Kahn (1970) enfatizam a importância das re

.lações interpessoais para a eficiênci~ de qualquer institui -

·ção. Assim, quando nos damos conta de que a Creche (ou esco -

.la) i uma Instituição Educacional cujo objetivo e transmitir 

cultura, preservar valores sociais e incentivar um crescimen-

to sadio do indivíduo, percebemos o quanto é fundamental a 

transformação da equipe escolar riuma comunidade congruente. O 

processo de integração dos indivíduos participantes da comun! 

<l;ade escolar visa capacitá-los para que possam permi tir o cres . .. -
cimento da criança nas direções por ela escolhidas. Eviden 

cia-se assim a necessidade de conscientizar estas pessoas so

bre a urgência de proporcionar um clima de confiança e de se

gurança psico15gica nec~ssário ao desenvolvimento humano sa-

. dio. Para efetivar este ponto de v~sta, podemos nos apoiar na 

teoria de Rogers (1959) e em seu conceito de natureza humana 

(1953). Segundo este autor o homem é basicamente progressista 
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e tende para a saúde e para o bem. No entanto, para que o ser 

humano se desenvolva plenamente, ele necessita de cdndições 
1 

favoráveis oferecidas pelo meio social. Quando estas 1 condi-

ções são desfavoráveis, seu d~senv~lvimento natural fJca en-

travado, dando origem a distúrbios de comportamento. Afirma 

~ogers (1961) que, quando o ambien~e é percebido como hostil, 
. " 

o sujeito se utiliza de mecanismos de defesa, surgindo, então, 
I 

manifestações destrutivas, anti-sociais e de desajustamento. 

A educação de uma criança de creche está sob a 

responsabilidade de vários profissionais e não-profissio·nais. 

Preocupados com o desenvolvimento global da criança e com o 

aproveitamento de tod~s as suas potencialidades, os profissio 

"nais de saúde e educação passaram a investigar melhor sobre a 

eficácia ,e adequação dos comportamentos dos nao profissionais 

'(atendentes, babás, etc.). 

Cabe ressaltar que é este não-profissional que 

mais c.onvi ve e se int ercomunica com a crianç.a de creche. Con

forme dito anteriormente, a criança tem necessidade, em seus 

p'rimeiros anos de existência, de uma vida que transcorra "em 

ambiente harmonioso e feliz; desta maneira, estará armazenan-

do condições promissoras para o seu desempenho na vida social 

futura. Neste sentido', torna-se básico o treinamento de todas 

as pessoas (principalmerite os não-profissionais) que traba 

lham numa crec~e, para que fiquem capacitadas para as funções 

que exercem; tendo sempre em mente que entre elas próprias e 

entre elas e as crianças devem-se estabelecer elos afetivos 
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positivos e um clima ameno e tranqUilizador. 

I 
Podemos classificar urna atendente de 

. 1 
Berç4rio co-

mo agente educacional, se aceitarmo~ a definição de B~e1inski 
(1975), onde diz que a educação pode ser considerada corno um 

processo de crescimento que se realiza através de contatos in 

terpessoais e 'que r~su1 ta em urna aprendizagem do próprio "eu" 
'i 

em interação com o meio. 

Urna atentende. enquanto age~te educacional,' irá 

"funcionar em dois níveis: Preventivo e Desenvo1vimentist& Pre 

ventivo, enquanto visaprev.enir desajustes futuros que urna 

criança poderia apresentar em face a um meio social inad'equa-

,do e/ou empobrecido; sem as est1mulações que necessita para 

,se desenyo1ver positivamente. Desenvolvimentista, enquanto pr~ 

'curaajudar cada criança em seu dese~vo1vimento <l:e "ser glo

bal"; onde a cada momento do seu desenvolvimento físico cor

responda um passo- em seu desenvolvimento afetivo, e que estes, 

por sua vez, criem condições para seu desenvolvimento social. 

Neste ponto. surgiu a neces~idade' de se fornecer 

subsídios para que estes indivíduos (atententes de Berçário a 

qui identificados como agentes e,ducacionais) funcionassem de 

modo ~ ajudar positivamente as crianças em seu desenvolvimen

to. Percebeu-se a precariedade de teorias e fundamentos, no 

- que tange ao treinamento de ieigos -assim como de pessoas de 

baixo nível cultural e sócio-econômico. Entretanto, esses sub 

sídios desej ados foram encon trados at ravés do amplo alcance so 
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cial da psicologia comunitária; assim como pela instrurnenta -

çao eficiente elaborada por Carkhuff (1973). 

A Psicologia comunitária surgiu nas décadas de 

sessen,ta, como um movimento revolucionário e reformista. Era 

uma 'tentativa de lidar com desvios sociais~'fugindo ao padrão 

geral onde só profissionais tinham vez. Abriram as portas ou 

o mercado de trabalho aos néO profissionais. Segundo Barroso 

(1980) , 

"seus representantes reivindicam, uma distribui
çio equitativa dos recursos materiais, educa -
cionais e psicológicos disponíveis n~ socieda
de ,de 'uma maneira geral e, mais especificamen
te, daqueles controlados pelos psicólogos e de 
mais profissionais de ajuda" Cp. 6). 

Representativo do aspecto prático e funcional, te 

mo's Carkhuff com toda sua tecnologia humana possibilitando o 

treinamento de leigos e não-profissionai~. 

Truax e Carkhuff (l967) demonstraram que tanto o 

aconselhamento como a psicoterapia provocavam no cliente mu -

danças comportamentais posi tivas ou negativas. 'Observaram tam 
, -

bém, que as mudanças positivas estavam relacionadas a um 'aI to 

grau de condições facilitadoras apresentadas pelos seus acon

selhadores, independentes da abordagem por eles adotadas. Mais 

tarde, Carkhuff (1969) esclarece o fato de que as dimensões 

~aci1itad~ras estão presentes ,em qualquer relacionamento; seg 

do em si mesmas partes inerentes da, personalidade. E acresceg 

ta que as técnicas para' comunicá-las podem se~ aprendidas e 
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uti1iz,adas. Des te modo, estas técnicas assumem grande impor -

tância para qualquer profissional que se envolva com relações 

interpessoais. Seus relacionamentos precisam ser efetivos, se 

eles querem de fato, promover a mudança e o desenvolvimento 

de pessoas, levando seus ajudados a ganhos construtivos. Car! 

huff (1973), através de seus estudos, e trab~lhos, identificou 

que a habilidade de responder à experiência do outro de rnanei 

ra precisa e a habilidade de iniciar, partindo da própria ex

periência eram dimensões ql;le estavam presentes nos processos 

de ajuda verdadeiros. Aquelas pessoas que ajudavam e que ofe-

,reciam altos níveis de di.mensões responsi vaso e iniciativas 1e 

vavam sel,lS ajudados a mudanças ou ganhos cons'trutivos. 

Impulsionado por seus, es tudos, Car~huff (1973) e

laborou uma tecnologia humana de ajuda para desenvolver habi

lidades que podem servir como um modelo funcional para o trei

namento de profissionais de ajuda. E~peramos que a utilização 

deste modelo no treinamento de Atendentes de Berçário possa 

s~r uma resposta às lacunas já apontadas na formação desse a

gente educacional. 

2 - OBJETIVO DO ESTUDO 

/ Reconhece-se o valor do desenvolvimento das condi 

çoes faci1~tadoraS apontadas por Carkhuff (1969) para o traba 
-

lho· de indivíduos que tencionam ajudar outros. E sabe-se que, 

apesar dessas dimensões'serem inerentes ã própria personalid~ 
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de, podem ser desenvolvidas através de treino. Assim.o objeti 

vo do estudo é verificar o efeito de um treinamento das dimen 

sões responsivas do Modelo de Relação .de Ajuda de Carkhuff so 

bre um grupo de atendentes de Berçário. Ou seja, verificar se 

houve "ajuda significativa" a essas atendentes após o treina

mento acima citado. Cabe ressaltar que como."ajuda significa

tiva" entendemos o aprimoramento e aprendizado das dimensões 

facilitadoras~ presentes em qualquer relacionamento humano. 

·3 - IMPORTÂNCIA DO ESTUDQ 

Apoiando-se nas colaborações anteriores (introdu

ção) foi considerado de grande importância um ,e'studo que in-. . .. 
vestig~sse os efeitos de um treinamento das dimensões respon

sivas do Modelo .de Rélação de Ajuda de Carkhuff no desenvolvi 

mento das dimensões de relacionamento de atendentes de Berçá

rio (não-:-profissionais). 

Desse modo. o t'raóalho tem sua maior justificati

va no fato de abrir portas para o treinamento de não-profis -

sionais. Neste sentid6. ele pretende responder is afirmativas 

e aos anseios de Carkhuff de transmitir a pessoa leigas modos 

ou maneiras eficientes· de se lidar com a conduta humana. 



7 

. , 

4 - DELIMITAÇÃO 

Restringiu-se este estudo ao treinamento das di~ 

mensoes responsivas, deixando de considerar as dimensões ini

ciativas. Isto porque a responsabilidade está baseada total ~ 

mente ·sobre as experiências do ajudado e as habilidades do fa 

cilitador para discriminar e comunicar acuradamente sua com -

preensio desta experiência. e neces~ário o domínio das habili 

dades ligadas às dimensões responsivas para que se efetue um 

treinamento das diinensões iniciativas. Segundo Carkhuff (1973), 

talvez a tarefa mais importante de ajuda seja lançar uma base 
. 

precisa para a compreensio: . 

"A ajuda só será possível se construirmos uma 
base sólida para a compreensão. Sem esta ba
se, torna-se impossível um processo vivo de 
orientação e de resolução de problemas', Sem 
esta base torna-se impossível a ajuda" (Cark 
h uf f. 19 73. p. 86). -

5· -. HIPOTESES 

No presente estudo foi formulada a seguinte hipó-

tese básica: 

Que as "Atendentes de Berçário" que passarem por 

um treinamento baseado· no Modelo de Relação de Ajuda de Cark-

.// huff conseguirão um nível maior de comportamentos responsi-
/" 

vos do que' as que .nao receberem tal t'reinamento. 
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Esta hipótese geral foi desdobrada em três ou-

tras, ao considerar-se as dimensões tacilitadoras que lo Mode

lo de Relação de Ajuda de Carkhuff pretende abran~er. I 
I 

la.) O treinamento eleva o nível de empatia nas relações in-

terpessoais, em que se enfatiza o aspecto da Relação de 

Ajuda. ~ 

2a.) Em situações de interação o treinamento aumenta o nível 

de respeito. 

3a.) O treinamento favorece a congruência entre o comportameg 

to físico e as emoções .. 

. Complementarmente acrescentou-se a seguinte hipó-

'tese: O treinamento facilita a aceitação iricondicional do 

outro. Essa hipótese nao pertence ao corpo teóri co propos to p~ 

lo enfoque acima ~itado, no entanto, foi preservada em função 

de estar presente no Inventário de. Relacionamento de Barret -

Lennard (que instrumentou este trabalho). 

6 - DEFINIÇÃO DOS TERMOS 

Os termos t·écnicos. utilizados neste estudo. fo-

raro assim definidos: 

Condições facilitadoras. Características do acon-
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selhador (facilitador) que ,. quando presentes na relação e percebidas pelo 
. . 

cliente ,(ajudado), estimulam mud;mças construtivas no ftmcionamento de~ 

te. Segundo Rogers (1957),. tais condições .são empatia, 'respei 

to, aceitação incondicional e congruência. Foram medidas pe

las escalas de Empatia, Respeito, Aceitação Incondicional e 

Congruência do Inventário de Barrett-Lennard. 

Empatia. Grau de compreensao empática é definido 

como o ni~el em que a pessoa pe~cebe a consciência imediata 

de outra. Qualitativamente, é um processo ativo que implica 

um desejo de conhecer o ~stado de consciência atual de uma ou 

tra pessoa e suas possíveis mudanças, em querer transcender -

se a fim de p~rceber o sentido daquilo que outra pessoa comu-
, 

nica e traduzir suas palavras e sinais em significados viven-

ciados que correspondam, pelo menos, aqueles aspectos da cons 

ciência que são mais importantes para ela no momento. g uma 

experiência da consciência ~or trás· da comunicação explfcita 

do outro, mas sem perder a perspectiva de que esta consciên -

cia tem origem e procede do outro (Barrett-Lennard, 1962). 

Congruência. A congruência de uma pessoa em um re 

laclonamento correspon~e ao grau em que ela está funcionalmen 

te integrada no contexto de su~reração com outra, de tal mo

do que há ausência de conflito ou inconsistência entre sua ex 

periência. total. seu nível de consciência e sua 

expiicita (Barrett-Lennard, lS62). 

comunicação 

Respeito. Carga composta de todas as reaçoes emo-
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cionais, positivas ou negativas de uma pessoa com relação a 

outra, em uma dimensão abstrata. O extremo inferior dessa di

mensao representa a predominincia de intensidade' mixima do 

sentimento de tipo negativo e não apenas uma ausência do sen

timento negativo (Barrett-Lennard. 1962). 

Aceitação incondicional. Grau de variabilidade 

de resposta afetiva de uma pessoa a outra. Quanto mais o res

peito de A por B varia em resposta a mudanças no sentimento 

e B com relação a si pr5prio ou a A, ou a diferença no humor 

de A, que não são dependentes de Bou de qualquer outra condi 

ção variivel, .mais condicional ou menos condicional ele 

(Barrett-Lennard, 1971). 

7 - ORGANIZAÇÃO DO RESTANTE 

~ 

e 

O Capítulo 11 apresenta a revisão da literatura 

com: 

(1) Características do Modelo de Relação de Ajuda; 

(2) Sobre o Conceito das'Dimensões Responsivas~ 

(3) A Utilização Eficaz de Não-Profissionais; Um Ponto Comum 

Entre o Modelo de Relação de Ajuda e a Psicologia Comuniti 

ria; 

(4) Aperfeiçoamento e Treinamento das. Dimensões Responsivas . 
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o Cap ítul0 .1 I I contém os procedimentos metodológl 

cos do estudo: 

(1) Caracterização da Pesquisa; 

(Z) Sujeitos; 

(3) Instrumentação; 

{4} Prodecimentos. 

No Capítulo IV sao descritos, analisados e discu

tidos os resultados. 

o Capítulo V apresenta as conclusões e evidencia 

. algumas recomendações para estudos posteriores . 
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CAPrTULO 11: REVISÃO DA LITERATURA 

1 - CARACfERrST I CAS DO MODELO DE RELAÇÃO DE AJUDA DE CARKHUFF 

O Modelo de Relação de Ajuda de .Carkhuff consiste 

no aprimoramento das dimensões básicas de todo desenvolvimen 

to humano: os comportamentos responsivos e iniciativos. 

"A ajuda é um processo que leva a pessoa ajuda 
da a novos comportamentos: a pessoa que·ajuda. 
é quem deve orientá-la em seu desenvolvimen -
to." ou ... "o objetivo geral da ajuda é a a
qu"isição de um comportamento." (Carkhuff, 1973) 

Segundo CarkJiuff e Berenson (1977), os efeitos dos 

relacionamentos pessoais podem ser construtivos ou destruti-
.. 

vos, dependendo do nível de habilidades interpessoais de quem 

ajuda. Só os que oferecem alto nível de habilidades interpe~ 

soais podem. de fato, ajudar os outros. Os que oferecem bai

xo nível pioram as pessoas e os que oferecem nível médio na-

da acrescentam. Para estes autores, os efei tos das habilid.a-

des interpessoais no processo relacional sao completamente 

independentes de uma orientação teórica. Assim, pacientes. 

clientes, alunos e filhos de pessoas que funcionam em altos 

níveis das dimensões de ajuda.· tend'em a desenvolver uma varie 

dadefacilitadora de critérios. Por sua vez, aquelas pessoas 

que oferecem baixos níveis das Dimensões de Ajuda deterioram 

os·índices de mudança. 

Isto significa dizer~ que os indivíduos de menor 
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conhecimento (filhos, alunos, clientes? etc) podem ter o seu 

desenvolvimento facilitado.ou prejudicado por aqueles de 

maior conhecimento (pais, professores, terapeut as, etc). Des 

te modo, em decorrência dos diversos relacionamentos· humanos 

efetuados pelo indivíduo ao longo de sua vida, marcadamente 

nos momentos críticos de seu desenvolvim~nto, vai-se estrutu 

rando o seu nível de funcionamento. 

Acreditando nisto, assim se expressa Carkhuf.f: 

"A pessoa severamente prejudicada, que nao es
tá funcionando em nenhum setor (nível 1) pode 
ser considerada como um· produto de uma série 
de relacionamentos retardadores ... no outro 
extremo, a pessoa que funciona em níveis ele
vados nos diversos setores (Nível 3) pode ser 
considerada como produto de uma série de rela 
cionamentos facilitadores" (Carkhuff, 1969 
p. 22). 

As dimensões de ajuda indicadas .por C<;lrkhuff e 

Berenson (1977) envolvem os níveis de empatia, respeito, ge

nuinidade, concretude ou especificidade de expressão, ofere

cidas pelas pessoas que são designadas como a de "maior co

nhecimento" ou facilitadores: De outro lado, as dimensões de 

ajuda são relacionadas ao grau em que a pessoa de "menor co

nhecimento" ou "ajudada" pode explorar e experienciar em si 

mesma. 

E ainda nestes dois autores Carkhuff e Berenson 

(1977) que encontraremos a afirmativa de que os níveis nos 

quais um indivíduo funciona com os outros reflete os 
, . 

nlvelS 

de suas atitudes e compr~ensão de si mesmo. Isto equivale a 
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dizer que o indivíduo que é empático respeitoso em relação 

aos sentimentos e experiências dos outros, o é também em re-

lação aos seus próprios sentimentos. Con~inuando, Carkhuff 

(1977) enfatiza a necessidade de treino na discriminação e 

comunicação de altos níveis de condições, mesmo para os indi 

víduos que têm atitudes saudáveis e compreensão de si mesmos 

e especialmente para aqueles que desejam funcionar em um pa-

pel de ajuda. 

Assim. diante do exposto acima, podemos melhor c~ 

preender a tese carkhuffiana que visualizaa vida como um 

processo dinâ:mico, onde o homem está continuamente se desen

volvendo, quer seja fisica, emocional e intelectualmente. E~ 

tretanto, Carkhuff(1973) evidencia, conforme já assinalado 
. ... 

~cima, que este desenvolvimento depende da pr6pria pessoa' e 

de seu relacionament,o com os outros; além disto, existe a ne 

cessidade de maximizar as habilidades especiais para que se 

possa exercer uma ajuda efetiva. E foi através da compreen -

sao destas habilidades de ajuda que Carkhuff (1977) pôde fa-

zer sua tecnologia humana .. Esta tecnologia constitui-se' de 

três elementos: a pessoa. que ajudà, o ajudado e o programa de 

ajuda. Estes programas tencionam treinar ajudados para .que 

se tranformem mais tarde em facilitadores. Pois, para Cark -

huff (1977) a principal meta de um relacionamento de ajuda é 

a transformação dos ajudados em facilitadores pela aquisição 

de um melhor' nível de funcionamento pessoa'!. 

No modelo de. Carkhuff a ajuda se dá em três fases: 
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a) exploração; 

b) compreensao e 

c) ação construtiva. 

A Exploração é o primeiro objetivo da ajuda, pois 

·"para que um indivíduo possa aprender um novo comportamento 

deve primeiro explorar onde es tá".( Càrkhuff, 1973, P.... 7) 

o segundo objetivo da ajuda é a Compreensão. Para 

Carkhuff (1973) quando alguém quer ajuda, também quer com

preender onde está em relação a onde quer chegar. 

E, finalmente, t~mos a Açio Construtiva como ter

ceiro e filtimo objetivo da ajuda, pois o ajudaao s6 demons _. 

trará t~r efetivamente aprendido um novo comportamento caso 

ele possa agir. "Agindo, a pessoa se dirige de Qnde está pa-

ra onde quer chegar." (Carkhuff, 1973, p. 9) 

Deste modo, Carkhuff (1973) compreende a ajuda c~ 

mo um processo retroalimentativo destas três fases. Pois se-

.gundo Carkhuff (1973): 

"Quando o ajudado age, recebe feedback de sua 
ação. O feedback fornece estímulo para maior 
auto-exploração que, por sua vez, leva à au
tocompreensão mais acurada. A compreensão 
real, então, é seguida de ação. Tendo execu
tado uma ação feliz, o ajudado deve então ex 
pIorar e compr·eender o feedback que recebe: 
Finalmente, ele modifica sua ação.de acordo 
com ~a compreensão mais acurada de si mes -
mo". (Carkhuff, 1973. p. 10) 

Carkhuff (1973); através de seus estudos e traba-
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lhos! identificou que: a habilidade de responder ã experiên

cia do outro de maneira precisa e a habilidade de iniciar , 

partindo 'da pr5pria experiêricia era~.dimensões ~ue estavam 

presentes em processos de ajuda. Deste modo, podemos identi

ficar no modelo Carkhuffiano, através das dimensões responsi 

vas e iniciativas, as chamadas "habilidades especiais de aj u 

da" ou "Dimensões facilitativas". Segundo De1worth e Moore 

(1974) as Dimensões Responsivas consistem na comunicação ao 

ajudado de empatia, respeito, concretude e autenticidade;en 

quanto que as Dimensões iniciativas consistem na auto-desco

berta, imediaticidade e confronto. Deste modo, entendemos que 

as dimensões,faci1itativas não são simplesmente técnicas de 

treinamento, mas são habi1idades'interpessoais faci1itadoras 

que podem orientar um treinamento. 

2 - SOBRE O CONCEITO DE "DIMENSOES RESPONSIVAS" 

O termo, "dimensões responsivas" do modelo de Rela 

çao Aj uda de Carkhuff se re laciona aos co'mportamentos de' "a

tender" e "responder" ao ajudado (Carkhuff e B'erenson, 1977). 

Podemos compreender o co~ortamento de atender co 

mo sendo uma pré-condição de ajuda que irá facilitar o ajuda

do em seu envolvimento no processo. O "'átender" é uma expre~ 

são física, 'enquanto atender ,envolve uma àção (de olhar, ob

servar • escutar, 'etc) por parte da pes,~oa que ajuda. O "ate!! 

der" é tambêm uma expressa0 psicológica enqu~nto "atendemos 
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psicologicamente". Atendemos ps ico10gicamente ao aj udado quag 

do lhe comunicamos total disponibilidade. (Carkhuff,11973). 
I 

. 1 

O comportamento de "resl?onder" consiste, ~omo o 

pr6prio termo indica, em responder tanto ao conteGdo quanto 

-ao sentimento do ajudado, expressando-lhe o seu significado 

pessoal. 

Com outras palavras, poderíamos dizer que .as Di -

mensoes Responsivas são habilidades que integram juntamente 

com as Dimensões Iniciativas (as quais não serão consideradas 

neste trabalho) as chamadas Dimensões Faci1itativas. Ou con

clusivamente: as Dimensões ~esponsivas consistem na comünic~ 

çao ao ajudado de Empatia, Respeito, Autenticidade e Concre--

_- tude. 

Carkhuff analisa os comportamentos responsivos co 

mo sendo dimensões básicas e inerentes de todo o desenvo1vi-

mento humano. Então salientou: 

E mais: 

"Tendo iniciado meu trabalho nas áreas de ori
entação, aconselhamento e psicoterapia, tor -
nei-me cada vez mais consciente dosingredien 
tes efetivos a todos os rela -
c~onamentos 

"Comportamentos responsi vos são as dimensões bá 
sicas da ajuda. e da vida". (Carkhuff, 1973) 

Assim sendo, serao estas habilidades comportamen

tais, já existentes no ser humano, as responsáveis parciais 
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no estabelecimento de uma verdadeira relação de ajuda. 

As Dimensões Responsivas~. enquanto traduzidas. em 

condições facilitadoras ou atitudes facilitadoras, são deter 

mina·das· pelas qualidades de empatia, respeito, congruência 

(autenticidade).Barrett-Lennard (1962) reformulou o conceito 

rogeriano de aceitação incondicional e o introduziu como uma 

qualidade facilitadora. 

Como nosso irabalho .visa predominantemente ao 

treinamento das dimensões responsivas é necessário que olhe

mos co~ mais. atenção para estas quatro qualidades acima men

cionadas. 

2.1 -. Empatia 

Podemos definir empatia qualitativamente como um 

.processo ativo no qual há o desejo de conhecer o estado de 

consciência atual de uma outra pessoa e suas possíveis mudan 

ças. Para Barret - Lennard (1962) é uma experiência da cons

ciência por trás da com~n~cação explícita do outro, mas sem 

pe~der a perspectiva de que esta consciência tem origem e 

procede do outro. 

Ao pararmos para pesquisar sobre o conceito de em 

.patia, sem dúvida. iremos enc'ontrar Otto Rank e o conhecido 

Grupo de Fi~adêlfia, liderado por Frederick Allen e Jerse 

Taft (1926) como os pioneiros na ênfase do concei to' de empatia como 

qualidade de eficácia terapêutica. Ao refletirem sobre Rank, 
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Truax e Carkhuff (1969) elucidam: 

I . \ 

(Rank)'confia na cura através do seu rela~ionamen 
J -

to direto com o paciente .... o qué ele precisa é da +aceita-

çaode sua vontade para que possa justificar a si próprio". 

~ na terapia que o paciente p'ode encontrar o "outro" que - ... 
aceita seu problema volitivo como inteiramente válido e o le 

~ 

va a encará-lo diretamente (Truax e Carkhuff, 1969, p. 26). 

Truax e Carkhuff ainda chamam a atenção sobre o 

. fato de que as abordagens que enfatizam a empatia, o ·calor 

não possessivo e a autenticidade do teiapeuta para com o cli 

ente tenham despontado de grupos dissidentes de Freud C' ex.: 

Otto· Rank e o grupo da Filadélfia, acima mencionados) "a des' 

coberta dessas três habilidades interpessoais florescem . a 

partir do desenvolvimento da "cura pela fala" com Freud" 

(Truax e Carkhuff. 1969. p. 25). Cabe ressaltar que este fa 

to nem sempre é percebido pois: 

"uma vez que a teoria Freudiana ficou encober
ta pelo seu próprio jargão peculiar, os que a 
desconhecem podem, a princípio, ver apropria 
psicanálise como um relacionamento artificial 
e inautêntico, no qual o paciente recebe ins
trução didática e indiferença ao invés de ca
lor.·empatia. e autenticidade" (Truax e Cark
huff. 1969. p. 27). 

Apesar dos pioneirismos acima relatados foi Carl 

Rogers quam melhor elucidou~nos teoricame~te sobre o concei-

to.de Empatia; Segundo Hackney (1978) foi Rogers "quem em 

1957 'primeiro apresentou esta definição popularizada de um 

constructo terapêutico" Cp. 35). 
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A primeira tentativa de .definição feita por Ro

gers, segundo Silva (1981) ~ foi a segui~te: 

"O estado de empatia ou ser empático consiste 
em aperceber-se com precisão do centro de 
refer6ncia interno de outra pessoa,junt~ -
mente com os component es emocionais e os s iE. 
nificados a ele pertencentes, como·se fôsse 
mos a outra pessoa, sem perder j~mais a co~ 
dição de "como se "o Portanto, significa sen 
tir as mágoas e alegrias do outro como ele 
pr6prio as percebe, sem contudo perder a no 
ção de que é "como se" estivéssemos magoa ::
dos ou alegres 000 se perdermos esta condi
ção de "como ·se" teremos um estado de iden
tificação" (Rogers, 1977, P 077) 

Mais tarde, o pr6prio Rogers admitiu que tal defi 

niçio nao o satisfazia· mais. Passa então a se utilizar do 

conceito de EXPERIENCIAR de Gend1iri(196lj e equaciona que 

para Gendlin "empatia é ressaltar com sens ibi lidade o "signi

ficado sentido"~ a fim de ajtidá-lo a focaliz~r este signifi

cado, ~té chegar i sua vivência plena e livre" (Rogers, 1977, 

p. 72). 

Assim acreditando que empatia é um processo e nao 

um estado, e sim mais um modo de "sintonizar" com outra pes

so~, revela-nos: 

"num certo sentido, significa por de lado nos 
so pr6prio eu, o que pode ser feito apenas 
por uma pessoa que esteja suficientemente se 
gura de que não se perderá no mundo possi v'elmen 
te estranho e bizarro do outro e de que pode 
rá vol tar sem dificuldades ao seu próprio mu~ 
do, assim que desejar" (Rogers, 1977, po 73)0 

Compartilhando com est"as últimas idéias rogeria -

nas,Carkhuff (1969) enfatiza o fato da ·empatia não ser um 
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processo único, que ·está ou nao no relacionamento e sim a um 

processo dinâmico. Defendendo o enfoque Multidimensional 

Carkhuff . (1969) dá des taque à empatia classi fic·ando-a como o 

elemento chave de todo o relacionamento de ajuda: 

flS ua comunicação, particularmente durante as 
fases iniciais do processo. é crítica. Sem 
uma compreensão empática do mundo da pessoa 
a ser ajudada e de suas dificuldades, como 
este as percebe, não há qualquer base para 
a ajuda. (Carkhuff, 1969, p. 1973) 

CarkhuJ·f nos sugere que a compreensao empática se 

dê em cinco níveis distintos. No primeiro (nível 1) o facili 

tador "não presta atenção ou deprecia de modo significativo 

as expressões verbais e comportamentais do cliente". (Cark -

huff, 1969. p. 174) No último nível (nível 5) "as respostas 
. 

do aconselhador se somam de mod6 significativo tanto aos sen 

timentos como ao significado das expressoes do cliente" (Car~ 

huff. 1969. p. 175). 

Carkhuff (1969) ainda distingue três estágios do 

funcionamento empático. São eles: 

Primeiro Estágio - caracteriza-se pelo uso do. que 

Carkhuff chamou de empatia intercambiáve1. E será es ta. que 

possibilitará a avaliação do nível de funcionamento do ajud~ 

do e a sua preparaçã6 para níveis mais aprofundados. 

Segundo Estágio - caracteriza-se por objetivar a 

resolução de conflitos.através da ação. Este segundo estágio 
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é apenas um processo .preparatório p.ara o Se.guinte. 

Terceiro Estagio - caracteriza-se pela concentra-

çao das atividades que tencionam resolver os problemas. Nes

te estagio ja existe uma direcionalidade. 

A esta compreensao empática orientada para açao, 

Carkhuff chamou de Empatia Aditiva. Sobre isto ele nos diz: 

"çoncentram-se· as atividades de resolução de 
problemas que emanam da profunda compreensão· 
das áreas de problemas .... Ha uma direciona-
li~ade que emerge da compreensão ... pois ... 
a forma mais elevada e última da compreensão 
é a ação" (Carkhuff, 1969, p. 85). 

Barrett, - Lenard (1962) ·considérou compreensao em 

patica como a capacidade de perceber à consciência imediata 

do outro. As pessoas dotadas de compreensão ~mpática desejam 

nao apenas conhecer o estado de cdnsciência- atual do outro, 

mas também suas possíveis mudanças. O orientador dotado de 

empatia procura perceber o verdadeiro significado daquilo 

que o outro comunica. 

Ainda Barrett-Lenard (1962) nos elucida sobre o 

fato de que a mensuração do grau ~e empatia do orientador 

permitira a previsão do posterior sucesso ou fracasso do re

lacionamento de ajuda em questão. Para este autor, o grau de 

// empatia que existe na relação de ajuda pode ser determinado, 

logo de início, nas primeiras entrevistas. 
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Barrett-Lennard (1962) também verificou, juntamen 

te com Fiedler (1949), Muller e Abeles (197l}, que quanto 

mais experiente é o facilitador, ,mais probabilidades ele tem 

de ser empático. Pois, fica evidénteque, à medida que os 

anos passam, os facilitadores em exercício aprendem a ser 

mais'sensivelmente compreensivos. 

Resumidamente temos o faio de que para Carkhuff 

e Berenson (1967), Fox e Golden (1964), Katz (1963), e seus 

seguidores, entre 'todas as condições facilitadoras, a 'empa-

tia é a mais importante. Eles elucidam este fato afirmando 

que caso o facili tador não compreenda o que' outro pensa e se,!! 

te, e nao for capaz de comunicar'esta compreensao, as demais 

condições nao se realizarão. 

Apesar da ênfase rogerian~ e carkhuffiana no com

ponente empático nas Relações ,de Aj~da é necessário termos a 

~onsciência de que não é somente entre seus seguidores que 

encontraremos essa variável tão enfatizada. Temos, por exem-

,pIo, Katz que num linguajar psicanalítico destaca a importâ,!! 

cia da empatia afirmando: 

"Quando uma pessoa empatiza, ela se entrega e 
substitui em si própria as emoções e respos -
tas da outra pessoa. Ela é capaz de experien
ciar em si mesma um sentimento semelhante ao 
do outro que chega a representar os sentimen
tos quase exatos da outra pessoa. Embora per
~aneça a mesma pessoa. com seus direitos e e~ 
periencias privadas, nos momentos.de empatia, 
experimenta as sensações mais intensas e ví
vidas de,proximidade e identificação com a 
outra pessoa" (Katz, 1963, p. 4) 
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Finalizando, devemos perceber o fato de que até 

mesmo os comportamentalistas reconhecem o valór da empatia . 
. . 

No ent·anto,. eles só se utilizam des ta va-·riávelenquanto auxi 

lio para o estabelecimento de um bom "rapport". Isto porque. 

consideram que o indivíduo deve ser estimulado apenas para a 

ação e não para que fale de seus problemas. Um clima empati-

co muito persistente poderia servir apenas como reforço de. 

seus comportamentos negativos. Citando comportamenta1istas , 

temos Krumboltz e Thorensen que dizem: 

"Para muitos clientes,·a compreensao empatica 
do aconselhador é suficiente. Ouvir, sem re
provação pode aliviar os sentimentos de cul
pa ••.•. Todo aconselhador deve aprender a ser 

·um ouvinte empático .. Mas ele deve aprender 
mais .... O aconselhador ·deve ajudar o c1ien 
te a traduzir suas confusões e medos em me~ 
tas que o cliente gostaria de realizar. 
(Krumboltz e Thorensen, 196.9, ,p. 8) 

Em suma, pode-se afirmar que qualquer que seja o 

enfoque terap~utico ••. todos ~ão uriinimes em concordar com 

.~ piemissade que para se promover um crescimento pessoal, é 

indispensável que o facilitador, terapeuta ou aconselhador , 

-possua.certas qualidades, entre as quais ..• a empatia e o 

elemento básico para a ~o~secução desta tarefa. 

2.2 - Respeito 

Respeito ou consideração positiva, como também -e 

chamado por Rogers (1969) 
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"ê interessar-se pelo outro, mas num·interes
sar-se nio-possessivo; uma aceitação do ou ~ 
tro como pessoa autônoma; numa confiança bá
sica. - Convicção de ele ser merecedor de 
confiança" (Rogers, 1969, p. 10~). 
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Ainda podemos entender como consideração positiva o fato de 

se estimar uma pessqa, independentemente dos critérios quep~ 

deriam ser apreciados diante dos diversos aspectos de seu 

çomportamento. A consideração positiva é para muitos autores 

(Rogers (1951); Kinget.(1966);Pueilte (1970); Pagés (1965) e 

outros) uma das condições íaci1itadoras básicas. 

A medida que constr6i sua teoria sobre a noçao de 

se1f, R~gers.chama nossa atenção para a importância que Con-
~ . 

sideração Positiva tem para todo~ osindividuos. Ele diz que 

(a Consideração Positiva) .•. é necessidade upiversa1 e apa

.rece de maneira contínua e penetrante (Rogers, 1966, p. 219). 

Ainda refletindo sobre consideração positiva, ele nos diz 

que (a consideração posi ti v.a incond~ciona1) implica que "se 

vej~ o indivíduo como uma pessoa independente, permitindo-

lhe experimentar seus pr6prios sentimentos e descobrir o que 

a experiência significa" (Rogers, 1976, p .• 256). Deste modo, 

entende este autor que,.somente quando o facilitador assegu-
. . 

·ra~ o clima de consideraçãó positiva, poderá o indivíduo· aju 

dado chegar a uma "aprendizagem" ou "ajuda" efetiva. 

Paralelamente as idéias rogerianas sobre conside

ração positiva temos as idéi~s carkhuffia~as sobre respeito 

que' se assemelhem em princípio. Assim :r,-espeito para Carkhuff 

e Berenson tem o mesmo· significado da consid~ração rogeriana. 
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Ou ainda, admitem que respeito e consideração positiva sao 

sinônimos, pois ambos têm origem no respeito que o indivíduo 

tem de si mesmo. No entanto, Carkhuff e:BerensO'fi (1967) 9.is-

cordam inteiramente da expressão·rogeriana "consideração po

sitiva incondicional", pois "ninguém é totalmente incondicio 

nal em relação ao outro" CCarkhuff e Berenson (1967, p. 86). 

Estudando sobre a comunicação verbal e nao verbal 

das condições facilitadoras da empatia, respeito e autentici 

dade~ Tepper e Ha~se (1978) obtiveram resultados que indica

ram que a expressão facial tem papel dominante e básico na 

comunicação ~e respeito entre facilitador e ·ajudado. Isto é, 

que o respeito que é comuni~ado ao aj.udado, em encontros fa-

ce a face depende do equilíbrio não s6 das expressões 

bais, mas sobretudo das expressoes não-verbais. 

ver-

Em seus estudos Pierce (1966) assinalou indícios 

bastante significativos de que os aspectos mais importantes 

·na comunicação do respeito sao o calor e a compreensao. Em 

termos de relação de ajuda, ele acredita que respeito signi

fique confiança nas exp~riências do indivíduo ,. na sua capac.!, 

"dade de desenvolvimento e de atualização. 

Rudio (1977) afirma que a orientação não-diretiva 

considera, como falta de respeito ao outro, julgar, avaliar 

e qualquer outro .procedimento que vise determinar o que o 0-

·rientando ou ajudado deve ou não fazer para dirigir sua vida. 

Neste sentido, o respeito à pessoa humana está baseado no di 
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Harper (l959) declara que embora o respeito e a 

empatia sejam bem comunicados pelo facilit~dor, sao condi-

ções insuficientes para realizarem mudanças em indivíduos 

bastante per.turbados. Ele acre di ta que tais condições são ne 

cessárias e só são suficientes para indivíduos menos pertur

bados, cujo problema principal seja um sentimento de desamor 

e de não-aceitação. 

Segundo Barrett-Lennard (1971), respeito pode ser 

definido como uma reação emocional positiva qe uma pessoa em 

.relação a outra, em uma dimensão abstrata. Afirma que o ex

tremo inferior do respeito não é a ausência do sentimento ne 

gativo, mas o predomínio de intensidade máxima negativa do 

mesmo. 

Pelo acima expos to. concluímos' que s alvo raríss i

mas exceçoes, a maioria· dos autores concorda quanto ao fato 

da .eficácia de um Relacionamento de Ajuda estar de certo' mo

do dependente do papel indispensável da consideração positi

va ou respeito. Assim., qualquer que sej a o comportamento do 

ajudado no momento da relação, o facilitador deverá mostrar 

uma aceitação; vendo o ajuda40 como ,pessoà com potencialida

des, interessando-se e sentindo respei~o por ele. 
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2.3 - Congruência 

Rogeis (1966)· afirma que o termo congruência ~ si 

nônimo de autenticidade. Este autor prefere o uso .do segundo 

ternx>. Para ele, autenticidade ~ "uma hanronia, um a~ordo, tanto existen 

te em plano de comportaJIento coro em plano de personalidade" (Ro ge r s 

1966, p. 189). 

Ele nos esclarece o. seguinte fato: para que. uma 

relação de ajuda dê resu~tado positivo ~ necessário que o fa 

cilitador seja, durante o relacionamento, uma pessoa unifica 

da, integrada ou congruente. Ele deve ser o que ~ - "não uma 

fachada, um papel ou uma ficção" (~ogers,.1976, p. 255).Quan 

to menos congruência existir, menor probabilidade de ocorrer 
... 

uma aprendizagem significativa. 

Rogers tamb~m afirma que: 

. "quando maior for a congruên·cia da experiência, 
da consciência e da comunicação por parte de 
um indivíduo, mais a relação originada implica 
rá em uma tendência para uma comunicação rec1-
Eroca, caracterizada por uma crescente congru
encia; em uma tendência para uma compreensão mú 
tua mais adequada da comunicação, em uma melhe> 
ra da adaptação psicol6gica e do funcionament~ 
de ambas asp~rtes; satisfação recíproca na re 
1ação" (Rogers, 1976, p. 296). -

Esclarece Rogeis (J9Sl) que o facilitador congru-

ente entra em um contato pessoal com o ajudado, na base de 

pessoa. Isto quer dizer que está sendo ele mesmo, não se ne

gando como pessoa. Est"a·condiçã-o nao pode ser alcançada de 
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modo ir~estrito por ninguEm, mas quanto mais o faci1itador 
! 

for capaz de ouvir e aceitar o que se passa em seu ihterior, 

assumindo a complexidade de ~eus sentimenios, maior ~eri seu 

grau de·congruência. 

Es tabe1ecendo uma linha comparativa ente as idéias 

de Rogers sobre Autenticidade e as idEias de Carkhuff, pode
r' 

mos inferir um enorme grau de concor·dância, acrescido de um 

pequeno ponto de discordância. 

Carkhuff (1969) caracteriza a Autenticidade pela 

identidade ent re a percepçao da experiência e a express ão de~ 

sa experiência. Hi níveis de ·significação no que se refere a 

esta identidade. Em um nível alto, a ~xperiência deve ser 

percebida conforme ela aconteceu. Uma autenticidade facilita 

dora vai depender do nível de empatia dofacilidator, que de 

ve graduar a comunicação dessa autenticidade em função do ní 

~e1 do ajudado. b fatilitador, de alto nível, responde ao a

judado com muitos de seus pr6prio~ sentimentos, e não hi dG~ 

vida de que deseja realmente express.ar o que diz. E capaz de 

servir-se de suas respostas, seja qual' for o conteGdo emocio 

na1. como uma base para maiores ·exp1orações.no relacionamen

to. Em nível mais alto ainda, ri faci1itador se revela de mo

do livre e profundo, em um relacionamento não- exploratório 

com o ajudado . 

No parigrafo acima, percebemos as bases comuns das 

noções carkhuffianas e rogerianas sobre autenticidade. Entre 
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tanto. se' olharmos mais profundamente. iremos perceber. que 

enquanto Rogers vê a.autenticidade como uma fonte constante 

de benefício ao 'aj ud'ado. ,Carkhuff chama possa atenção' sobre 

a possibilidade do mal que esta pode ocasionar para o ajuda-

do. 

Deste modo, Carkhulf e Berenson (1967) estabele -

cem Uma distinção entre autenticidade e autenticidade facili 

tadora. que possui uma conotação crítica, relacionada com a 

necessidade de um comprometimento de ajuda por parte do fa

dUitador. Sem isso, a autenticidade pode tornar-se destruti-

va. 

Para Carkhuff (1969). a autenticidade facilitado-

ra deve ser usada somente para o bem da pessoa que recebe a

juda, ,e nao de maneira a colocar em perigo a' própria relação 

e seus resultados. Em um estágio inicial da relação "facili

tador-ajudado", a autenticidade deve significar. tão somente, 

ausência de incongruência e. só em um momento seguinte, o ,fa 

cilitador deverá tornar-se mais autêntico, sempre visando a

tender is possibilidades de libertação e crescimento da pes

soa ajudada. 

-- Ainda Carkhuff e ,Truax C.19 64) enfat;i zam que. em

bora baixos níveis de autenticidade impeçam o progresso da

quele que recebe ajuda, altos níveis de a~tenticidade não es . 

tão relacionados com progressos no funcionamento do ajudado. 

Carkhuff, Kodman e Truax (1965) indicam que o ótimo e o má-
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ximo de· autenticidade do facilitador não estão relacionados. 

I 
1 

Segundo Barret-Lenard (1962), uma pessoa dom alto 

grau de congruência é completamente honesta, sincera1na comu 

nicação com o outro. Para ele, a congruência de uma pessoa 

num relacionamento corresponde ao grau em que ela está fun -

cionando integrada.no contexto de sua relação com out~a, de 
I 

tal modo que há ausência de conflito' ou inconsistência entre 

sua experiência total, seu nível de consciência e sua comuni 

caça0 explícita. 

o autor indica 'certas evidências de incongruência, 

como discrepincia entre o que a pessoa diz e o que ela de

monstra através da expressão fisionômica ou corporal, pelo 

tom de voz ou pelos gestos. Também são sinais de incongruên

cia: tensão, desconforto e ansiedade. Se o facilitador está 

integrado em sua relação com o outro, não havendo conflito en 

tre a sua experiincia, a sua consciência e a sua comunicação 

pode-se então, dizer que existe congruência. 

Rudio (J977) tenta estabeleeer uma distinção en-

tre congruência e autenticidade. Diz então que congruência é 

a harmonia de uma coisa ou fato, com o fim a que se propoe; 

enquanto que a autenticidade ê a qualidade do que é autênti-

co, verdadei ro, certo " genuíno. Portanto. congruência indica 

uma relação entre partes, enquanto que autenticidade mostra 

um resultado. Ele nos esclarece dizendo que, 
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lipod.emos falar de congruência tanto para indi
car uma relaçioentre experiência e consciên, 
cia como também para designar a harmonia. en1 
t re o orgánismo e a imagem de si" (Rudio, 1977t, 

• j 

p. 49). I 
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Anderson e Levinson (1978) acreditam que as condi 

. çoes facilitadoras sio:empatia~ ·sinceridade. auto-explora -

çao, concretude, confronto e imediaticidade. Lendo estas au
I 

toras verificamos que sinceridade tem a mesma definiçio de 

congruência ou autenticidade. Elas definem sinceridade como: 

"a capacidade de comunicar reações honestas aos pensamentos 

e sentimentos dos outros Cp. 10). 

Entretanto, Kingét (1966) nos oferece uma distin-

çao entre congruência e sinceridade. ~A sinceridade consiste 

em se fâlar e agir de acordo com a representação consciente, 

isto é, tal como aparece na consci~ncia nio netessariamente 

tal como é sentida" Cp. 109). Jácongru~ncia indica, para es 

te autor, a harmonia entre experi~ncia e consci~ncia. 

Várias pesquisas (Barret-Lennard, 1962, Gross e 

De Ridder, 1966, Truax e Carkhuff 1967) têm demonstrado que 

aqueles que procuram ajuda, e obtem progresso significativo 

na relação, perceberam o orientador como respeitoso empático 

incondicional e congruente. Shapiro, Kraus e Truax (1969) i! 

firmam que, mesmo fora da situação de aconselhamento e psic~' 

terapia, indivíduos revelam-se, de modo mais fácil e profun

do, a pessoas que ofereçam níveis altos de autenticidade, .em 

patia e respeito. 
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De tudo isto acima re1acionadó, podemos deduzir 

que embora existam algumas discordâncias quanto à denomina -
I 
I 

çao e ao grau eficaz - congruência é uma condição fa4i1itado 
; 

ra básica para que se possa estabelecer um re1aciona~ento de 

aj~da que promova o crescimento do ajudado. 

2.4 - Aceitação Incondicional 

Para melhor entendermos o significado da Aceita -

çao Incondicional, segundo Rogers (J967), torna-se nece.ssa -

rio fazermos uma breve investigação na concepçao rogeriana 

de natureza humana. Neste sentido, ele é extremamente otimis 

ta; o homem é um ser basicamente social, progressista, racio 

·na1 e realista e tende para a saúde e'para o bem. Isto é, o 

organismo humano tende constantemente a desenvolver todas as 

suas capacidades, no sentido do crescimento, ajustamento, so 

cia1ização, independência, autonomia e saúde (Rogers, 1959). 

No entanto, para que este desenvolvimento seja pleno é neces 

sário que as condições oferecidas pelo meio social sejam fa

voráveis. Se estas condições forem, por ventura, desfavorá -

veis o desenvolvimento natural do ser humano fica entravado, 

dando origem a distúrbios de comportamento. Assim, olhando. 

sob este prisma podemos perceber que o objetivo da aceitação 

incondicional rogeriana (1967) é fazer com que o sujeito se 

sinta totalmente aceito e compreendido pelo faci1itador.Pois, 

encontrando condições favoráveis no exterior, e se perceben-

do aceito, o indiv~duo tende a se auto-aceitar e a aceitar 
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os outros. Quando nao se sente julgado, o ajudado pode então 

mos trar-se como realmente é, o que permi te a emer.gêndia de 
I 
1 

seus atributos pessoais e de um novo conceito do eu. I 

Desta maneira, Rogers (1967) ao coo:::eituar aceita -

.çao incondicional e classifici-licomo uma das condições fa

cilitadoras do inter-relacionamento pessoal, pensada '. na 

conscientização por parte dos aconselhadores da necessidade 

tirgente de não serem percebidos pelo aconselhando cocio crft! 

cos e avaliadores de seus sentimentos e/ou idéias. O objeti-

vo era orientar os aconselhadores para que adquirissem uma ~ 

titude que proporcionasse ~o cliente um sentimento pleno de 

aceitação de sua pr6pria pessoa, sem que esta aceitação lhe 

parecesse vinculada a sentimentos ou ~omportamentos conside

rados adequados pelo aconselhador. De modo coerente, afirma 

que mesmo demons trações' de aprovação deveriam se-r evi tadas , 

uma vez que expressam aprovação frente a determinados compo! 

tamentos e não a' outros; significando de maneira implícita, 

des~provação a estes e conseqUentemente um~ aceitação condi

cional. 

Essa condição facilitadora - a aceitação incondi

cional - suscitou muita polêmica e discussão entre os auto -

res. A inconicionalidade rogeriana recebeu severas crfticas 

de muitos pesquisadores. Podemos, até mesmo, inferir que o· 

pr6prio Rogers (1967) se auto-critica quando se declara inse 

guro quanto a alguns aspectos da aceitação incondicional; e 

quando sublinha o fato de que uma aceitação incondicional p~ 
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de ser percebida, pelo ajudado, como indiferença. 

I 
\ 

Carkhuff (1967) critica o conceito de incdndiclo-

na1idade rogeriana, não s6 porque nao acredita que alguém 

possa ser totalmente incondicional em relação ao outro, como 

também pelo fato de considerar a 'incondicional idade perigo -

sa; podendo inclusive deflagar um processo de efeito çiestru

tivo na relação. 

Deste modo, Carkhuff e Berenson (1967) apontam c~ 

mo uma das conseqU~ncias negativas da aceitação incondi~io -

na1, o fato da relação tornar-se artificial e irreal, desfi-

gurando a comunicação. Assim, caso o ajudado percebesse a r~ 

1ação como irreal, conseqUentemente iria concluir que estava 

inter-agindo com alguém irreal. Tudo isto anularia ou preju-

dicaria o processo de aj uda. 

Nuttin (1958) é outro autor que critica a aceita

çaoincondiciona1 rogeriana afirmando que o paciente é. al

guém que deseja ou precisa mudar e, na maioria das vezes,ta1 

mudança não se realiza se houver aprovação de todas as carac 

terísticas que compoem sua personalidade. Questiona a afirma 

tiva rogeriana de que o importante é que o paciente se recon 

ci1ie consigo mesmo. observando que, nesse processo, o sujei 

to pode-se reconciliar' tanto com atitudes positivas quanto 

com atitudes negativas. Para ele, quando Rogers apregoa a a

ceitaçãotota1 do homem. não leva em consideração o conflito 

que caracteriza o dinamismo humano na busca da atualização de 
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si mesmo. Rogers estaria, segundo Nuttin (1958), negando as 

virias possibilidades no processo de construção da personal! 

dade, virias forças e tendências diversas que precisam ser 

orientadas. As palavras de Nuttin (1958) a esse respeito sao 

as s·eguintes: 

"Rogers exagerou o alcance da incondicionalid~ 
de, pois, correlativamente, a atitude que se 
impõe ao terapeuta é de completa compreensão, 
mas nio de pura aceitação da personalidade a
tual do paciente: que o paciente seja aceito 
como é, como ponto de partida de um novo de
senvolvimento." (p. 221) 

Shertzer e Stone (1972) também questionam a inco!!, 

dicionalidade rogeriana, ji que acreditam ser impossível. a 

um sujeito experienciar uma relação interpessoal como se nao 

tivesse valores. Enfatizam a necessidade bis~ca do indivíduo 

·se conscientizar dos próprios sentimentos, interesses, opi -

niões e preconceitos. O controle dos mesmos também é necess~ 

rio, por parte da pessoa que ajuda,: mas eles acreditam ser 

impossível, por maior que seja o nível de funcionamento pes-

soaI do facilitador. atuar com a neutralidade pretendida por 

Rogers. Quando o facilitador esforça-se para aparecer, dian-

te do ajudado, como alguém que está constantemente abrindo 

mio de seus pr6prios valores, arrisca-se ao descrédito. 

Barrett-Lennard (.1971) reformulou o conceito de 

Aceitação Incondicional dizendo que este significa a constâ!!, 

cia no co~portamento do facilitador sejam quais forem as re~ 
- . 

ções do ajudado. Um facilitador. com elevado grau de Incondi 

cionalidade, apresentar-se-i sempre com resp9ito pelo outro, 
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independentemente do humor do outro. 

Baseando-se nas condições fa~ilitadoTas descritas 

por Rogers (1957), Barrett-Lennard (1962) construiu um ins

trumento que apresentava quatro escalas: congruência, empa -

tia ,respeito e incondicionalidade. A aplicação deste instru 

mento (1969) em um número significativo de pesquisas eviden

ciou correlações significativas e relativamente altas entre 

as escalas, exceto com a de aceitação incondicional. Isto de 

monstrou sua relatlva independência das demais. 

A~py (1970) critica essa independência das esca -

las, pois acredita que somente quando ocorrem simultaneamen

te - empatia, respeito, congruência e incondic,ionalidade - é 
, 

que se pode aceitar a hipótese das "Condições Facilitadoras". 

que: 

Bahiense (1978) referi~do-se a Barrett-Lennard diz 

"Esse autor Barrett-Lennard definiu incondicio 
nalidade como grau de variabilidade da respos 
ta afetiva de uma pessoa a outra, acrescentan 
do: uma pessoa apresentará um grau tanto maior 
de incondicional idade com relação a outraquan 
to menos suas respostas, em termos de interes
se, calor e afeto, variem em função dos sentI 
mentos e comportamentos desta outra." (p. 20r 

Bahiense (1978) continua reflet indo Barret t- Lennard 

enquanto avalia seu instrumento: 

"No invent;ário, as afi'rmações que deveriam evi 
denciar incondicionalidade da aceitação des ~ 
crevem maneiras de sentir e de se comportar 
que tanto podem expressar aceitação tncondi -
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cional como rejeição incondicional. Em outras 
palavras, a pessoa que se sente sistematicamente 
rejeitada pelo outro . na relação, concordará in
teiramente com as afirmaç6es, tal como aquele· 
que se sente incondicionalmente aceito, uma 
vez que estas evidenciam apenas a invariabili 
dade da resposta afetiva e não a qualidade des 
sa resposta, se positiva ou negativa". Cp. 20.2IT. 

38 

Assim, diante do exposto, podemos concluir que a 

aceitação incondicional 6, de fato a condição facilitadora 

que mais provoca polêmicas, embora as outras condiç6es aqui 

descritas tamb6m apresentassem certos pontos de controv6rsia. 

. . 

3 ~ A UTILIZAÇÃO EFICAZ DE NÃO-PROFISSIONAIS: UM PONTO 
COMUM ENTRE O MODELO DE RELAÇÃO DE AJUDA E A PSICO 

. LOGIA COMUNITÁRIA. 

Uma vez que podemos idéntificar"Atendentes de 

Berçário" como não-profissionais, temos a obrigação de refle 

tir sobre a ajuda significativa que o Modelo de Relação de ~ 

juda de Carkhuff prestou a essas pessoas. 

Somente se procurarmos com muito cuidado, encon -

traremos alguns trabalhos de cunho. psicológico dirigidos a ig 

divíduos não especializados nas áreas de saúde mental e edu

cação. Não se sabe ao certo a razao. mas a verdade 6 que ps! 

cólogos, assistentes sociais, orientadores educacionais,etc. 

- vêm ·há muito monopolizando os m6todos efetivos de se lidar 

com a conduta humana .. 
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E lógico que tentativas remotas e por vezes frus-
i 

tradas foram tentadas. Até mesmo Freud, quando ensin~ ao pai , 
I 

do pequeno Hans uma maneira de lidar com o filho, ou :Lázarus, 
I 

em suas técnicas de terapia comportamental, ensaiam desfazer 

o monopólio acima citado. 

Rogers (1970) aparece trazendo cont~ibuições ain

da maiores quando ve em cada ser humano a presença de poten

cialidades que podem transformá-lo num líder ou faciiitador. 

No entanto, somente nestes últimos anos, uma abor 

dagem inovadora vem-se des~acando - a Abordagem Comunitária-

com o intento preciso de romper com esta postura monopolista 

acima citada. 

Realmente, a Psicologia Comunitária pode ser tra

duzida como uma reação aos modelos até então vigentes e a 

prática tradicional das profissões de ajuda. E pioneira quan 

do propõe novos programas que exigem a redefinição dos pa

péis profissionais. Ela ainda é grandemente inovadora quando 

propõe ou exige que os profissionais tteinados"na área de 

saúde mental sejam capazes de atuar em todas as áreas que a 

Psicologia Comunitária abrange. Esta proposta denuncia uma 

reação ao papel altamente especializado e restrito que cabe 

ao psicólogo, em função da adoção de um modelo médico de pre~ 

tação de serviços. 

Segundo Rapport (1971), a Psicologia Comunitária 
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é muito mais um movimento social do que um novo programa de 

especialização na área de saGde mental. Acreditando nisto, 

acrescenta, '~ conteGdo da psicologi~ tradicion~l deve com

plementar, mas não totalizar o treinamento do futuro psicól~ 

go comunitário" (Rappaport, 1977, p. 390). Deste modo, segug 

do.Barroso (1981), este autor (Rappaport) esta enfatizando 

"a pesquisa de campo, as metodologias de ava
liação, o desenvolvimento de habilidades pa
ra resolução de problemas. o conhecimento em 
política social e análise de valores, e a c~ 
pacidade .de compreender e representar di ver
sos grupos comunitários" (p. 178) .. 

Rappaport (1977) ainda esclarece sobre os conceitos de Psico 

logia Comunitária. quando admite claramente " que os valores 

e tendências ideológicas que norteiam o psicólogo comunitá -

rio, servem como fonte de desafio ao estereótjpo de que val~ 

.res e rigor científico são necessariamente opostos. 

dentro desta visão Rappaport afirma: 

"A Psicologia Comunitária deve basear-se em 
primeiro lugar, em um sistema de valores so 

·ciais e éticos, que reconhece o direito de 
ser diferente; em segundo lugar, em uma pers 
pectiva ecológica. segundo a qual todas as 
pessoas e todas as culturas valem por si 
mesmas; e, em terceiro lugar, na crença na 
distribuição equitativa de recursos materi
ais e psicológiéos" (Rappaport, 1977, p. 53). 

Assim, 

Concordando com as idéias de Rappaport, Reiff (1977) afirma 

o alcance social da Psicologia Comunitária afirmando: 

"Temos que substituir os valores individuais 
por valores sociais. ou sej a, definir os pro 
blemas não em termos de aquisição; competi~ 
ção e sucesso, mas sim de liberdade, justi
ça, e de ·outros valores semelhantes ( ... ) 
qual é nossa posição ideológica com relação 
a nosso corpo de conhecimentos? ( ... ) E fá
cil falar em conflito entre ego e id~ entre 
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ego e superego, pes~oas explorando a si mes· -
mas etc. Mas, raramente, ouvimos alguém em um 
simpósio de psicologia dizer que esta é uma 
sociedade de classe, onde as pessoas exploram 
umas as outras, tanto numa base de class e quan 
to numa base psicológica. Não podemos lidar 
com o problema como se fosse apenas um proble 
ma psicológico, pois não é. Assumo minha ideõ 
logia social. Creio que esta é uma sociedade 
de classe, onde exploramos uns aos outros, e 
esta exploração produz a miséria hUmana. Como 
psicólogo, tenho uma contribuição a dar em 
termos de amenizar tal miséria. Para mim este 
é um ~rincipioorganizador. Quero declará- lo 
a voces e chamá-los para que se juntem a mim". 
(Reiff, 1977, p. 47) 

Predizendo o futuro da Psicologia Comunitária 
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Reiff (1977) sublinha que o psicólogo, para atender aos pro -

blemas sociais, deverá atuar em qualquer um dos níveis de sis 

tema social - indivíduo, grupo, instituição, comunidade, so

çiedade - com a premissa básica de produzir mudanças na es'tr~ 

tura social. Alerta ainda sobre o fato de que a abordagem so

cial dos problemas de comporta~ento humano exige ainda o co -

nhecimento e a cooperaçao interdisciplinar. 

Entretanto, apesar dos argumentos favoráveis qua~ 

to à efetividade e amplo. alcance da Psicologia ·Comunitária 

éla vem sendo criticada em muitos aspectos. Barroso (1981-) re 

fletindo Zax e Specter (1974) afirma que: 

"C ... ) a oposição ã Psicologia Comunitária ex -
pressa-se ( •. ~) principalmente através do qu~~ 
tionamento ao tratamento por ela dispensado as 
classes sócio-econômicas desfavorecidas e à ma 
ne.ira como enfoca a etiologia das desordens cOm 
portamentais ( ... ) atribuem, no entanto, gran~ 
de parte desta oposição, a um camuflado senti
mento de ameaça vivenciado pelos profissionais 
da área, deflagrado ante a hipótese de terernde 
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abdicar de papéis profissionais e modelos de 
prestação de serviços já definidos e aceitos" 
(Barroso, 1981, p. 75) 
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Conclusivamente, cabe ressaltar a formulação bas

tante entusiasta de Zax e Specter sobre a Psicologia Comunitá 

ria: 

"A despeito de todas as forças contrárias a sua 
afirmação como um processo significativo ocor
rido na esfera de saGde mental a Psicologia Co 
munitária lançou fundamentos. que tendem a per~ 
manecer. f fomentada por um ideal que parece 
"certo" para mui tos indivíduos, mas que, s ur -, 
preendentemente, vinha há muito sendo negligen· 
ciado pelos psicólogos. Atualmente seu desen ~ 
volvimento é encorajado por necessidades so
ciais excessivamente importantes, que simples
mente não são atendidas adequadamente pelas prá 
ticas tradicionais. Assim, qualquer que seja ~ 
'forma que assuma no futuro, a Psicologia Comu
nitária está aqui para ficar, sendó inevitável 
que os futuros psicológos sejam conduzidos por 
muitos de,seus importantes aspectos (Zax e 
Specter, 1974, p. 472). 

Em paralelo, encontramos a visão Carkhuffiana que 

desenvolve uma psicologia de amplo alcance social. Deste modo, 

percebemos um campo de interseção e compatibilidade entre as 

prOpostas intrinsecas estabelecidas pelo Modelo de Ajuda de 

Carkhuff e as afetuadas pela Psicologia Comunitária. 

De modo simplista,'podemos concluir que o Modelo 

de Relação de Aj uda de Carkhuff é antes de mais ,nada, uma a

bordagem comunitária, enquanto se empenha no aprimoramento de 

técnicas cujo objetivo central é o desenvoÍvimento dos recur-

sos humanos. 
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A este estudo, interessa a inovação e a atitude 
I 

de vanguarda das abordagens carkhuffianas e comunitári~s onde 
j 

os não-profissionais ganharam "pap~is significativos çomo a
I 

gênte terapêuticos ou de mudança" (Barroso, 1980). 

3.1 - A Psicologia Comunitária diante dos Não-ProfissiDnais 

A Psicologia Comunitária emergiu na década de ses 

senta, utilizando-se de não-profissioniis como trabalhadores 

na área de saGde mental. No entanto, esta abordagem comunitá

ria não se deteve à área de saúde. pois nos dias atuais, en

contramos não-profissionais átuando também com eficiência na 

área educacional. 

As razoes mais óbvias que contribuíram para o mo

vimento não-profissional na área da saúde mental foram as la

cunas deixadas pelos profissionais de saGde. 

Segundo os estudos de Barroso (1980) sao quatro 

os fatores atribuídos às falhas constantes que se sucedem· na 

área de saGde mental: 

1 9 ) escassez de mão-d~-obra especializada; 

29 ) ineficiência clínita das abordagens terapêuticas tradicio 

nais; 

39 ) erros conceituais de abordagens do bem-estar humano; 

49 ) incapacidade de contactar com grande nGmero de clientes 

em potencial. 
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No setor de saúde, os programas que vem utilizan

do os não-profissionais sao incalculáveis. No entantol como 
I 

fonte de constatação de uma réalidade, poderíamos cit~r, em 
i 

primeiro lugar, o programa de Rioch' e seus colaboradores (Rioch, 

Elkes, Flint, Usdansk, Newrnan e Silber, 1963). 

Um treiIiamento extensivo de dois anos foiadminis 

trado em donas-de-casa para que estas' viessem a desempenhar o 

papel de psicoterapeutas. Rioch e seus colaboradores concluí

ram que o,desempenho de tais não-profissionais foi em termos 

de qualidade igual aos dos profissionais. Em segundo lugar, 

poderíamos notificar sobre 'os programas de Sobey (1970), onde 

não-profissionais que passam'a funcionar em hospitais psiqui~ 

tricos são analisados e avaliados após um levantamento de 185 

. programas 'efetuados. Desses programas chegou-se a seguinte conclusão. 

ti ••• que os não-profissionais contribuíram para 
o aprimoramento dos serviços de saúde mental a 
través de dois aspectos básicos: assumindo pa-= 
péis terapêuticos inéditos para os profissio -
nais e compatíveis is necessidades dos pacien
tes, desempenhando funções terapêuticas tradi
cionais dos profissionais, mas enriquecendo-as 
com suas habilidades específicas e peculiares. 
De uma maneira geral, a introdução dos não-pro 
fissionais determinou uma reavaliação do papel, 
estrutura e função destes hospitais e de seu 
quadro de pessoal, responsável por uma mudança 
benéfica nos serviços por eles prestados" (Bar 
roso, 1980, p. 58). -

Também na área educacional. encontraremos progra

mas onde se utilizam os não-profissionais. 'Donahue e Nichtern 

(1965) treinaram donas·-de-casa. formadas em magis tério. para 
-

que funcionassem como instrutoras individuais de crianças com 
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distúrbios mentais. 

Cowen, Zax, Izzoe Trost {1966) trabalharam estu-

dantes, donas-de-casa, pessoas aposentadas, professores e 

pais, dentro de um plano de prevenção secundária em escolas 

de ciclo básico e, obtiveram resultados altamente satisfató -

rio. Da mesma forma, Harris, Nolf e Baer (1964), utilizando -

se de professores de escolas maternais, treinou-as com o in -

tento de transformá-los e~ elemento não-profissional que re

forçasse comportamentos desejáveis e eliminasse os não desej~ 

. veis (ou desadaptados) em crianças com distGrbios emocionais. 

Assim. diante da emergência notória dos nao-pro -

fissionais, poderíamos parar e nos perguntarmqs que papel ca

beria então ao Profissional nesta nova abordagem? A esta per-

gunta Caplan (1970) e NcGee (.1974) respondem perfei tamente quag 

do salientam ser o papel do profissi:onal um papel indireto 

ondeatrav~s da consultoria e supervisão a elementos não-pro

f~ssionais possibilitam que estas últimas atuem nas comunida

des em questão. 

A abordagem comuni tária ~ de amplo alcance so·cial. 

Defendendo esta tese, temos o fato de que ela talvez possibi-

lite.aplacar ou minimizar os fatos denunciados por Gartner 

e Riesman(1974) quanto i ineficiência e inadequação dos pro-

fissionais no atendimento is çamadas sócio':'econômicas mais 
- . 

baixas. Refletindo socre o amplo alcance. social dos não-profi~ 

sionais. temos autores como Gordon (1965), Poser (1966),Rioch 
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(1966), Grosser (1969), Rappaport (1977) e rm.litos outros que co~ 

cordam entre si, ao apontar o trabalho dos não-profissionais, 

em determinados grupos, como mais eficientes do que o dos pro

fissionais. Esses grupos são principalmente os de baixo nível 

s6cio-econ&mico, pois nestes, o emparelhamento ou proximidade 

s6cio-econ&mica de cliente e não-profissional facilita e aju

da, isto porque de um lado o" não-profissional tem a seu favor 

sua pr6pria experi~ncia de' vida, ,en~uanto que por outro lado, 

o cliente tem mais facilidade em aprbximar-se do não-profis -

sional por um processo de identificação (~andura , 196~), ji 

que na escála hierirquica se encontram também mais pr6ximos um 

do outro. 

Zax e Specter (.1974) também evidenciam implicações 
. 

sociais de amplo alcance quando afirmam que a sociedade bene-

ficia-se muito ao utilizar de modo significativo indivíduos 

que anteriormente nao eram representativos em termos de prod~ 

tividade econ&mica. Deste modo, efetua-se uma reestruturação 

no sistema sócio-econ&mico, que drenando recursos gera empre-

g05, que nao reinvindicam mão-de-obra especializada, para o 

exercício da mesma atividade que até então, exigia profissio

nais altamente especiali zados. 

Até agora viemos citando as maneiras eficazes e 

as vantagens de se utilizar os não-profissionais, quer sejana 

irea de saúde ou da educação. No entanto, cabe refletirmos t~, 

bém um pouco acerca das dificulàades e impasses quanto à uti

lização dos não-profissionais. 
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Neste sentido, Barroso (1980), declara: 

"Em paralelo às contribuições trazidas pela in- . 
trodução dos não-profissionais na. irea de saG
de mental, aparecem inGmeros problemas que a
companham sua utilização. Tais· problemas, der"i 
vam da reação dos profissionais, das dificuldã 
des pessoais vivenciadas pelos não-profissio ~ 
nais atuantes no campo, dos aspectos priticos 
relacionados às oportunidades de trabalho e 
carreira para os mesmos, das lacunas nos pro -
cessos de sua seleção e treinamento, bem como 
da insufici~ncia de evid~ncias cientificas a
cerca de sua eficicia." Cp. 6S e 66). 
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Assim, mesmo lúcidos quanto às dificuldades que 

persistem quando se utilizam os não-profissionais, inferimos 

a conclusão final de que mais pesquisas deverão ser efetuadas 

como objetivo de sedimentar e apropriar o. uso dos não-profi~ 

sionais nas áreas de saGde e educação. Uma verdade parece evi 

denciar-se no meio das dGvidas: que o uso equilibrado de pro

fissionais e não-profissionais numa troca dinamica sugere mé-

todds e resultados mais legitimos e confiiveis do que os 

obsoletos e falaciosos obtidos pelo sistema tradicional. 

3.2 - O Modelo de Relação de Ajuda diante dos Não

Pro fissionais. 

Conforme nos mostrou Mahler (J 971) •. Carkhuff de i-

xou de lado tentativas vazias e denunciou efetivamente a im-

portância de se treinar pessoas leigas. Criou um método de 

tr~inamento para completar a base teórica e/ou experiencial d~ 

queles que, mesmo sem serem profissionais. querem ser facili-, 



tadores. Deste modo, reforçou a id6ia de que restringir os 
I 

todos de ajuda efiçaz somente a profissionais é faliclosO 
1 

muito distante da realidade em que ,vivemos. Ela comenta: 

"Com meu próprio crescimento, percebendo que nem 
eu, nem minha profissão estávamos contribuindo 
para a esfera da ação social, intensifiquei mi
nhas atividades para incltiir o desenvolvimento 
de recursos humanos e co~unitários em nível mais 
abrangente. II CCarkhuff, 1973) v 
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-me 

e 

Diante desta concepçao, Carkhuff passou a investi 

gar sobre a efetividade dos não-profiss'ionais. Com Truax pes

quisou a efetividade de aconselhadores não-profissionais em 

programas de tratamento de 'pacientes neuro-psiquiátricos (Car~ 

huff. 196B, 1969. 1973 - Carkhuff e Truax 1965, Truax e Cark-

huff 1967). Destas investigações obtiv~ram resultados que evi: 

denciavam que os aconselhadores não-profissionais atingiam um 

nível de efetividade terapêutica equivalente, ou 'pouco infe 

rior. aos aconselhadores profissionais, e consideravelmente 

mais elevado do ~ue o de estagiários. Concluindo, deste modo, 

a eficiente atuação dos não-profissionais, quando submetidos 

a um treinamento breve. 

Carkhuff ()9691 supoe que a efetividade de aconse 

lhadores não-profissionais se deve ao processo de seleção des 

tes indivíduos. 

Pa!a ele, opostamente ã seleção de profissionais 

(que se caracteriza pela supervalorização de fatores intelec-

tuais) a escolha dos não-profissionais baseia-se em fatores 
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do funcionamento interpessoal. Desta meneira, o proce~so sele

tivo dos não-profissionais buscariam indivíduos que apresen -

tassem maior capacidade de empatia, respéito 

sensibilidade nas relações interpessoais e elevada auto-esti-:

ma. E foi nisso que criou toda uma tecnologia humana, que po~ 

sibilita instruir e treinar aos não-profissionais "naquelas 

habilidades de que ele necessita para ajudar as pessoas que 

lhe são mais .próximas".· (Carkhuff, 1973) 

Assim, percebemos que a principal importância do 

. Modelo de Relação de Ajuda de Carkhuff diante dos não-profis

sionais é a transformação destes - através de uma tecnologia 

humana - em facilitadores que reflitam um melhor nível de 

funcionamento pessoal. 

4 - APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO DAS DIMENSOES RESPONSIVAS 

4~l - O Treinamento como Estratégia de Preparação de 

Atendentes Eficazes 

O atendimento a bebês por parte dos "Atendentes 

de Berçário" é uma atividade intensamente pessoal envolvendo, 

portanto, um relacionamento de ajuda. 

Cabe ressal tar que es tas pessoas a que aqui nos re

ferimos como. "Atendente de Berçário'" tornam-se durante grande 

parte do tempo (nove horas diirias) as mães s~ciais das crian 
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ças atendidas pela creche. Assim ahalisando a Atendente, en-
I 

quanto agente facilitadorno ~rocesso de ajuda ao 'cre1cimento 

sadio de uma criança, percebemos o .quanto um treinamelito, que 

vise ao a"perfeiçoamento e à aprendizagem das dimensões respon 

sivas, se torna fundamental ou até mesmo indispensável. São 

as próprias palavras de Carkhuff" C.1973). que confirmam este fa 

to: "O comportamento respon~>ivo é uma das" dimensões 
I 

da educação da criança". 

básicas 

E ainda dentro desta linha de pensamento que ele 

nos fala sobre a importância do Modelo que os pais (quer so

ciais ou verdadeiros) são para as crianças: 

"Os filhos tomam os pais como modelo. Se os con
sideram efetivos em seu mundo, podem passar a 
usar os seus comportamentos. Nàturalmente, se 
os pais funcionam de modo satisfatório, aumen
tam a possibilid.ade de que o filho adote suas 
maneiras de vida e assim, eles o estarão equi
pando para enfrentar situações novas e diferen 
teso Pais efetivamente responsivos aumentam a 
probabilidade de que os filhos sejam efetiva -
mente responsivos" C.Carkhuff, 1973) 

Podemos, então, inserir que atendentes efetiva 

mente responsivos, aumentam a probabilidade de que as crian -

ças" de creche sej am efetivamenteresponsi vas. 

Refletindo sobre o "papel da relação de ajuda" po 

demos questionar sobre a importância de se treinar atendentes 

eficazes em um Berçário. Neste sent"ído, parece nao haver dúvi 

das sobre o quanto as primeiras experiências de vida irão re

fletir na construção da personalidade de cada ser. Levine elu 
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cida sobre isto, dizendo: 

"Qualquer que seja o impulso teórico, a pesqui
sa nos úl timos anos deu informações que .nos per 
mltem dizer com confiança que a experiência in 
fantil tem profunda influência no comportamen~ 
to posterior" (Seymor Levine, 1972). 
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Segundo Carkhuff e Berenson (1977) os efeitos de-

correntes de um relacionamento pessoal podem ser tanto cons -

trutivos quanto destrutivos. Para eles só os que oferecem al-

to nível de habilidades in~erpessoais podem, de fato ajudar 

os outros. Deste modo, ser "construtivo" ou "destrutivo" está 

. inteiramente dependente do nível de habilid~des interpessoais 

da pesso~ que ajuda. 

No entanto. é o mesm~ Carkhuff que., j á em 1969 

mostra como apesar das dimensões facilitadoras estarem preseg 

tes em qualquer relacionamento Csendo portanto inerentes à per 

sonalidade), existem técnicas específicas pa;a connmicá-las e como e 5 tas 

podem ser aprendidas e utilizadas. 

e ainda. no próprio Carkhuff (1977) que podemos 

buscar a justificativa para o uso de seu Modelo de Relação de 

Aj uda como es tratégia de um treinamento. Ele nos e lucida . so

bre a necessidade de níveis mínimos de condições facilitado -

ras para que o indivíduo possa melhor compreender suas -pro-

prias atitudes. assim como as atitudes dos outros. E, pensan-

do em tornar tais atitudes óti.mas, faz sentir a necessidade 
- . 

de treinamento especialmente para aquel~s que desejam funcio-

nar em um papel de ajuda. 



./ 
/ 

52 

A valorização de ticnicas específicas que visem 

o aprimoramento, a aprendizagem e a utilização de. dimensões 
1 

que sirvam corno instrumento facilitador no relacionam~nto hu-
i 

mano tem ,sido cada vez mais extensa-. Apenas para citar algu-

mas delas ternos os consideráveis esforços feitos por Walker 

é Latham, (1977), para ensinar a órient adores e psicoterapeu

tas habilitades interpessoais de modo que eles possam aumentar 
I 

sua efetividade terap~utica. Em vist~ disto, o uso de progra-

mas de treinamento para o aumento de habilidades de comunica-

çao interpessoal tem-se evidenciado muito (~bhom e Altrnan, 1977). 

Anthony (1976) -acredita que as habilidades de re-

lacionamento podem ser desenvolvidas por meio de um sistemáti 

, co programa de treinamento. Comenta que as centenas de inves-

'tigações·efetuadas por Carkhuff (J969, 1971, 1972, 1974) t~m 

confirmado isto. 

Truax. Carkhuff e Douds C.1964) afetuaram progra -

mas de treinamento e supervisão no campo do aconselhamento e 

da psicoterapia enfatizando a importância de urna genuína acei 

tação e respeito ao indivíduo, onde treinadores oferecem con

dições para desenvolver nos treinados. 

-Rogers (1951) acredita que o alvo de um efetivo 

programa de treinamento" é o desenvolvimento de treinados que 

possam formular e rever seus próprios enfoques. 

Para Carkhuff e Berenson (1969) as dimensões de 
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empatia, respeito, concretude e autenticidade constituem os 

elementos centrais de um facilitativo relacionamento ~umano . 
i 
I 

Truax e Carkhuff (1967) tentaram operacionalizar estaJ qua1i-

dades em .termos de comportamentos específicos. 

Com isto, verificaram 'que o treinamento pode au -

mentar o nível de aconselhadores profi~sionais e leigos. Nes-
I 

te mesmo experimento, enfatizam o trabalho de campo e aprendi 

zagem experimental como ponto chave no treinamento. 

Ivey (1974) desenvolveu um programa de microacon

se1hamento no qual habilidades são apresentadas aos treinados 

com pritica supervisionada. Neste m€todo, enfatiza-se a ~xpe

. riência como base para aquisição de espe.cíficas competências. 

Danish e Haver (1976) montaram um programa, no 

qual 'através de um método estruturado tem procurado 

habilidades derelacionamento a assistentes sociais. 

ensinar 

Toukmaniane Rennie C.1975) verificaram, através de' 

estudos comparativos, que tanto os efeitos dos treinamentos 

de relacionamento humano de Carkhuff. quanto os efeitos do mi 

croaconse1hamento de Ivey aumentam a efetividade de comunica

ção. Os dois tipos de' treinamento evidenciam resultados efica 

zes quando se treinam profissionais, universitários. etc. 

Através de um programa de treinamento baseado no 

Modelo de Relação de Ajuda de Carkhuff para orientadores, ve-
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~ 

rificou-se que apos o treino, estes eram capazes de desenvol-

ver um grande número de competências'relacionadas à 

em aconselhamento (Shapiro e Çiust, 1974). 

~ficácia 

I 
Analisando cerca de noventa estudos que testemu -

nham a eficácia de programas de t~einamento de não-profissio

nais e o êxi to de sua atuação em' aconselhamento, Hoffman (1976) 
. ~ 

concluiu que a maioria deles se mostr.ou compatíVel às formula 

ções de Carkhuff (1968). Isto é, evidenciaram que indivíduos 

leigos podem, através de um período mínimo de 20 horas de trei 

'namento, funcionar em níveis mais altos nas variáveis: empa -

tia, respeito. concretude., autent icidade. confronto e imedia-

ticidade. CBerenson, Carkhuff e Myrus. 1966; Carkhuff e 'Grif-

. fin, 1970; Mitchell et aI, 1971; Schroeder et aI 1973 e ou~ 

't ros) . 

Impelidos por seus próprios estudos e experiênci-

as, Carkhuff [197,3) elaborou uma tecnologia para desenvolver 

habilidades que podem servir como um modelo funcional para o 

treinamento de aconselhadores. Servindo-se deste modelo, Ri

qeiro (J970), realizou um treinamento em Orientadores Educa -

cionais, relatando ter obtido resultados coerentes com a afir 

mação de Carkhuff (1969) de que as dimensões facilitadoras 

presentes em qualquer. relacionamento humano, podem ser apren-

didas e aperfeiçoadas .. 

Diante de tais programas de treinamento, eviden -

cia-se o fato de que. embora se empreguem uma variedade de pr~ 



cedimentos, todos têm um ponto comum: 

" a premissa básica de que o relacionamento 
interpessoal pode ser conseguido ou definido 
em termos de comportamentos específicos ou ha 
bilidades, que podem ser adquiridas ou desen~, 
volvidas durante o treinamento" (Ribeiro, 1970) 
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Finalizando, concluímos que a' utilização do Mode-

lo de Relação de Ajuda de Carkhuff, quando empregado num pro

grama de treinamento para "Atendente~ de Berçário", poderá ser 

solução eficaz para que estas possam definir-se como f,or'ça po 

tente e facilitadora de habilidades comportamentais. 

4.2 - Caracterização de Atendente como um Não-Profissional 

Antes de mais nada, caberia esclarecer quem é es

te indivíduo ao qual estamos chamando Atendente de Berçário . 

Podemos definir Atendente como um não-profissional, pois con-

forme· Barroso (1930), enquanto reflet,indo Soley (1970), Zax e 

Specter (1974); Hoffman (1976); Louvi~ e Leuvis (1977) e Rap

paport (1977), não-profissionais sao: 

" quaisquer indivíduos que, recrutados para 
fornecer serviços diretos na área de saúde men 
tal, não possuindo o treinqmento profissional 
formal em nenhuma disciplina tradicionais da 
área. Podem ser voluntários, trabalhando gra
tuitamente, ou receber remuneração por . seus 
serviços. Podem, ainda, pertencer às comunida 
des que se pretende atingir, ou representar u 
ma· fonte externa do potencial humano, que au~ 
xilie no alcance das metas de um dado progra
ma" CP • 5 7) . 
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Aqui caberia o questionamento de como localizar a 

tendente na esfera de safide mental. ·Para isio, temos o press~ 

pOsto de que ele ·interfere como agente de atuação preventiva 

e remediativa quanto i safide mental dos beb~s. Pois, ~onforme 

todos sabemos, os primeiros anos de vida constituem uma das 

fases mais decisivas para a formação do ser humano. Será nes

ta fase, que poderemos investir preventivamente em sua safide 

física e mental. Assim, esses indivíduos com os quais as cri

anças de uma creche Pélssam a relacionar-se de modo inten.so e 

íntimo evidenciam-se ou não como agentes preventivos de safide 

mental da criança em desenvolvimento. 

Temos, também. para justificar sua caracterização, 

enquanto não-profissional, a sua inclusão na área educacional, 

na qual também são efetuados tantos programas de utilização dos 

não-profissionais. 

Esses programas já foram citados neste nosso tra

balho (pp.44 e 45).Ou ainda, conforme nos· mos tra Zavallone C 19 58) 

"se se admite que a educação não se preocupa so 
mente em acumular conhecimentos, sem que trate 
também, sobretudo, de favorecer o desenvolvi -
mento da personalidade de um indivíduo, resul
ta, naturalmente que os princípios e métodos 
terap~uticos próprios da p~icologia clínica en 
tram em aplicação lógica na ação educativa Cp: 
38) • 

Nesta experi~ncia, os não-profissionais trei 

nados foram pessoas leigas de nível médio ou primário, sendo 

alguns deles auxiliares· de enfermagem. No entanto, dentro do 
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manual interno Creche Escola Maternal - IBGE tinham funções 

equivalentes. Segundo este mesmo manual, suas atribuições ge-

rais sao: 
. i 

! 
1) Atender às necessidades bio-psico~sociais das crianças, de 

senvolvendo atividades psicopedagógicas programas e orien

·tadas pela ·psicóloga. 

2) Prestar cuidados de higiene às crianças, de acordo com as 

rotinas estabelecidas e sempre que necessário. 

3) Estimular as crianças a·se tornarem independentes de acor-

do com. o seu desenvolvimento. 

4) Administrar alimentação às crianças, de acordo com o cardá 

pio padronizado. 

5) Zelar pela manutenção da higiene do ambiente. 

6) Observar medidas deprevençao de acidentes e notificar sem· 

pre a coordenação quando de ocorr~ncia de qualquer aciden-

te. 

7) Propiciar ambiente· e condições físicas adequadas ao sono 

e repouso das crianças. 

8) Colaborar com a psicóloga nas avaliações semestrais das 

crianças. 
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9) Partiéipar de treinamento de pessoal através de reuniões p~ 

ri6dicas e/ou grupos regulares. 

4.3 - Uma Experiência na Creche-Esco1a~Materna1-IBGE: 

"Preparando Atendentes de Berçário para torná

las faci1i tadóras ". 

I 
I 

Em julho de 1981, a autora deste trabalho foi cha 

mada para trabalhar na função de psicóloga da Creche-Escola -

Maternal-IBGE. A situação era ca6tica e um pouco ameaçadora, 

tanto para esta quanto para as funcionárias. A ps ic6l oga, en-

. tão, iniciaria um novo trabalho, numa ár.ea ta á~ea da psico1~ 

gia escolar) e num ambiente completamente novos. As funcioná

"rias também teriam que lidar com a novidade: psicólogo - um 

profissional que até então não haviam conhecido. 

Fez um programa e decidiu-se a conhecer bem. de 

perto os problemas do estabelecimento e principalmente resol

veu descobrir as pessoas e tentar, junto com elas, soluções 

para suas dificuldades. Nesta ocasião as palavras de Rogers 

(1967) elucidaram-na e impulsionaram-na a continuar com o pr~ 

jeto que tinha em mente: 

"Atribuo um enorme valor ao fato de poder permi. 
tir-me a mim mesmo compreender uma"outra pes -
soa ( .•. ) Verifiquei que me· enriquece abrir ca 
nais através dos quais os outros poss am comunI 
car os seus sentimentos, a sua particular per~ 
cepção do mundo. ( ... ) E sempre altamente enri 
quecedor poder aceitar outra pessoa" (pp. 29 -: 
30 e 31). 
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Nesta busca de se conhecer ~ conhecer o outro man 

tiveram um encontro semanal. Detectaram então, que os proble

mas fundamentais eram: a) falta de técnica adquada e conheci

mento teórico para se lidar com crianç'as; b)' minimiza'ção de 

habilidades específicas para um bom. relacionamento interpes -

soaI; c) aus~ncia de respeito entre as pr6prias atendentes. 

Juntamente com estas 'denúncias, descobriram, a 

psicóloga. e a supervis'ora pedagógica da Creche, que deveriam 

dividir ou segmentar o trabalho. Assim, a última passou ares 

ponder e a responsibili~ar-se pelo maternal e sua equipe; a 

primeira coordenaria o funcionamento do berçário e se torna -

jia'res~onsável pelo mesmo e por seus auxiliares. 

A esse altura, os encontros semanais passaram a 

ser apenas com o grupo de atendentes de Berçário. Foi destes 

enc~ntros que surgiu esse estudo. C~da vez mais, durante o 

dia-a~dia, verificaram que o problema principal era a dificul 

dade ~e se relacionar Umas com as outras e, em consequ~ncia 

disso. a emergência de um clima que era muito prejudicial as 

crianças. Chegaram mesmo a hipotetizar que caso pudessem con~ 

truir um clima de maio·r compreensão e aceitação mútua. pode -

riam ajudar de modo eficaz o desenvolvimento das crianças. V~ 

io a conscientização de que a' criança. é um ser Ginâmico e.poE 

tanto não "é" apenas, mas é um "vir a ser" que está seriamen-

te comprometido com o atendimento que pode ou não lhe ser di~ 

pensado adequadamente. A criança é pois. um projeto que se a

tualiza, se for ajudado. Assim sendo, a "ajuda" aqui é enten-
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di da como respeito pela criança em sua forma original de se 

desenvolver. Destas reflexões, surgiu, o questionamento: como 
. 1 

ajudar, respeitar e cooperar com as crianças, se elasl 
... 

pro-

p~ias nao. se ajudavam? 1 

Para reforçar este questionamento, buscou-se Za -

valloni (1956)": 

I 

"E evidente que nao s:e pode construir um edifí
cio, sem antes lançar sólidas bases. Igualmen
te não se pode construir o edifício da educa -
ção se não forem fortificadas, primeiro, as ba 
ses da personalidade do indivíduo. De importân 
cia máxima para a educação é, portanto, a sua 
própria base, que me parece ser a tarefa pri -
mei ra de todo educ~dor" Cp. 51) 

Chegou-se' ã conclusão de que o objetivo central e' 

Ora levar estas atendentes a se assumirem, dentro da ação educ~ 

.tiva. Era preciso se ene.ontrar um modo pelo qual elas se tor

nassem capacitadas para as funções que exerciam, tendo sempre 

el!l mente que a re,lação "atendente-criança" deveria ser uma a

ção de caracter neutro e preventivo e de ajuda efetiva. 

Cientes de tudo isso, um impasse ficou estabeleci 

do:- achar instrumentos adequados para o treinamento destes su 

jeitos. Sabiam, ou intuiam que este treinamento além de capa-

cita-las tecnicamente, deveriam exercita-las para o .. . conV1ClO 

interpessoal. Pois, conforme afirma Rogers, (1967) em qual 

, quer trabalho, que envolva relacionamento interpessoal - o do 

psicoterapeuta. o do assistente social. o do aconselhador e 

todos os outros - o· elemento mais significativo na determina-
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çao da eficácia, ~ a qpalidade do encontro. E essa qualidade 

~ mais importante que o conhecimento· acadêmico, que a orien

tação adotada ou que as ticnicas utilizadas. 

Neste ponto, as dificuldades começaram a crescer 

pois· os instrumentos conhecidos não se aplicavam à nossa rea 

lidade. Na verdade, durante a busca de material para treina

mento, constatou-se que nada havia neste sentido para pes -

soas de baixo nível cultural e/ou de· baixa escolaridade. 

Mesmo assim, tentou-se diversas t~cnicas de gru

po e treinamentos com o auxílio de te.xtos básicos sobre os 

comportamentos interpessoais. No entanto, estas tentativas 

foram vazias e as denúncias feitas pelas próprias atendentes: 

- "de que não compreendiam se quer o vocabulário dos textos, 

desanimou, a psicóloga. Foi então que essa tornou conheci -

menta da psicologia comunitária, que se utilizava dos nao

profissionais; e principalmente das propos tas carkhuffianas de 

se treinar habilidades físicas interpessoais de aprendizagem 

e planejamento (Carkhuff, 1976). 

Resou1veu-se, então, tentar um t.reinamento basea 

do no livro "Relacionamento de· Aj uda para pais, professores 

e psicólogos" (Carkhuff, 1973) utilizando o m~todo Tel1-Show

Do CDizer-Mostrar-Fazer). Passaram a se encontrar semana1men 

te num total de 24 horas. Esses encontros foram descritos no 

anexo 2. 
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g necessirio ressaltar que neste estudo apenas u

tilizamos as "Dimensões Responsivas". Quanto à's "Dimensões I

niciativas" deverão, ser num futuro próxímo, utilizadas em 

novo treinamento destas mesmas atendentes. 

Podemos avaliar esses encontros. sob dois pontos 

de vista: o estatístico (encontra-se analisado no Capítulo IV 

deste trabalho) e o experiencial. 

Assim, quanto a avaliação imediata da experiência, 

poder-se-ia adiantar que este treinamento, foi tão adequado 

a estas atendentes que elas p.róprias se surpreenderam c0II!0 

clima anemo e cooperativo que se estabeleceu noberçirio. Tam 

bém seu supervisor denunciou mu~an~as eficazes das atenden 

tes entre si e das atendentes em relação às crianças. 

Analisando, poder-se-ia dizer que este trabalho 

veio servir como refôrço à afirmação de que a abordagem cark

hl,lffiana é de amplo alcance social. Usando tais conceitos e 

teorias foi possível se treinar eficazmente pessoas de níveis 

sócio-econômico e cultural tão baixos. 
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CAPITULO lU: PROCEDIMENTOS METODOLOGI COS 

I - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Este estudo foi conduzido segundo um modelo que 

é classificado como pré-experimental, sendo o delineamento do 

tipo pré-teste e pós-teste, aplicados a um único grupo (Camp

beIl "e. Stanley, 1969). Des te modo, uni supervisor único respog, 

deu inicialmente ao Barrett-Lennard (em relação a cada uma 

das oito atendentes); posteriormente, o grupo de ate:hdentes 

passou pelo treinamento e o mesmo supervisor tornou a respon-

der ao Barrett-Lennard. 

A escolha do método utilizado atendeu a critérios 

de ordem prática tais como custos e tempo (prazo de 

desse trabalho). 

entrega 

Assim, apesar da consciência da limitação do pró

prio esquema pré-experimental de um único grupo, podem-se en

contrar certos argumentos que o tornam aceitável. Inicialmen-

-te, tem-se a seu favor o fato de que nos dias de hoje e um 

dos métodos mais usados em pesquisas educacionais, já que peE 

mite o controle de algumas fontes de variância que ameaçam a 

validade interna tais como: seleção, hist6ria, mortalidade ex 

perimental, maturação. etc . 

nesse 

No entanto, o efeito da variável experimental 

"design" fica sujeito "ã interpretação cuidadosa, em 
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face da limitação que o próprio modelo impôs (ausência de gr~ 

po de controle). 

Quanto à validade externa, o pequeno número de a

tendentes de berçário treinadas, constituiu um amostr de 

tamanho reduzido, impondo restrições quanto. à generalização 

dos resultados. Contudo, refletiu uma realidade que o método 

experimental não permite controlar. 

Em função do exposto. será considerado como variá 

·vel independente o treinamento (variável experimental) e como 

dependente, o'resultado global no Inventário de Relacionamen

to de Barrett-Lennard e ainda o resultado parcial em cada uma 

das quatro áreas trabalhadas. 

2 SUJEITOS 

Os participantes da pesquisa foram oito atenden -

tes de berçário da Creche-Escola-Maternal-IBGE. no Rio de Ja

neiro. Foram sujeitos do· sexo feminino cuja fa{xa etária va -

riou entre os 20 e 50 anos. Todas possuíam primeiro grau com

pleto e um terço possuia segundo grau completo, profissional.!. 

zante. 

O treInamento constituiu obrigatoriedade para to

dáS. sendo inclusive tarefa incluída no."Manual Interno" de 

funções e atribuições das funcionárias da creche em questão. 
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3 - INSTRUMENTAÇÃO 

I 
O instrumento utilizado neste estudo, "fOi lo Inven 

tirio de Relacionamento de Barrett-Lennard (1971), Forma 

OS-M-64, composto de 64 itens, distribuídos por quatro esca -

las: empatia, respeito. congruência e aceitação incondicional. 

~ 

Cabe ressaltar que Carkhuff (cuja tkoria serviu de 

base para este trabalho) ~. Barrett-Lennard (cujo instrumento 

foi utilizado nesta pesquisa) divergem em relação aos cons 

tructos que estão implicitos no Relacionamento Interpessoal. 

Assim Carkhuff (1969) aceita os constructos empatia, respeito 

e congruência, por~m. critica o constructo incondicionaiidade, 

. argumentando que ninguém pode ser totalmente incondicional em 

relação ao outro. No entanto. o instrumento utilizado deve, 

"em principio. preservar "as dimens6es.postul~das pelo enfoque 

teórIco que o criou. 

Nesta pesquisa foi usado o Inventário em sua for-

ma modificada por Bahiense ()978) e segundo a tradução e adaE. 

toação de Alves (1976) (ver no Anexo 1)." 

Julgou-se oportuno reestudar o instrumento em fa-

ce da escassa literatura existente sobre sua utilização no 

Brasil (Alves ,(1976). Rahiense (1978), Ribeiro (1978) e Azeve 

do (1980)). 

. 
Para tanto, a análise aqui realizada visou ini 
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cialmente avaliar alguns aspectos que a pesquisa de Azevedo 

(1980) questionou, relativos ã validade dos constructps que 

constituem as dimensões do 

lado por Barrett-Lennard e 

dos. 

l 

J 
relacionamento interpessoal postu-

.- f' . I 1 d' que Ja oram anterlormentea u 1 -

o estudo da adequação foi desenvolvido segundo as 

etapas abaixo discutidas: 

(1) Correção e Apuração dos. Resultados. 

o instrumento aqui utilizado, propunha que o sis

tema de atribuição de grausãs alternativas fosse feito segun 

'do o modelo abaixo: 

+ 3 Concorda Inteiramente 

+ 2 Concordo 

+ 1 P,rovave lmente concordo. ou concordo mais que 
discordo 

- 3 Provavelmente discordo, ou discordo mais que· 
concordo 

- 2 Discordo 

- 1 Discordo Inteiramente 

(Alves, 19761 

Tal critério, contudo, parece ~ontrariar a técni-' 

ca de escalonamento referenciada CLikert), em que as alterna

tivas 'devem estar si tuadas em pontos igualmente distantes . de 
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um contínuo hipotético e a elas devem corresponder valores nu 
I 

mêricos ordenados por sua grandeza. Observe-se que o lSis~ema 

de apuração proposto não parece pr~servar esta corresronden 

cia. 

Para contornar essa limitaçio, modificou-se o sis 

tema d~ atribuição ae pontos para o seguirite: 

7 Concordo Inteiramente 

6 Concordo 

5 Provavelmente concordo, ou concordo mais que 

discordo 

3 Provavelmente discordo, ou discordo maIS que. 

concordo 

2 Discordo 

I Discordo Inteiramente 

Obierve-s~ que este sistema utiliza apenas valo -

res positivos, facilitando a apuraçao e que ·propositalmente o 

mitiu-se o grau quatro, que corresponderia teoricamente a 

uma posição neutra que aqui não foi incÍuída. 

Complementarmente. verificou-se que o conteúdo das 

proposições utilizadas no instrumento apresentava-se em duas 

direções opostas, sendo metade positiva e a outra metada neg~' 

tiva. 

Visando a unidirecionalidade da escala atribuiu 
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se às proposições negativas, o valor· complementar a oito pon

tos, o que permitiu assegur~r a unidimensionalidade do siste

ma de apuração. 

Cada atendente obteve quatro restiltados parciais 

(um ·para cada área) e um resul tado global., somatório das par

ciais. 

Nes te ponto •. é importante evidenciar que os .es tu

dos estatísticos foram efetuados sobre os resultados de dois 

grupos: o grupo experimental na fase pré-treinamento e outro 

grupo que teria servido como grupo de controle não fosse a 

escassez de tempo. Esse grupo serviu de base para os estudos 

de adequação do instrumento. 

(2) Estudo da pertinência dos i tens aos cons~ 

tructos postUlados.· 

Esse estudo visou, em úl t.ima análise, uma avalia

ção da validade interna do ins trumento na medida em que se te!!. 

tou verificar a relação entre os escores obtidos nos itens e 

cada um dos domínios ~ eles referidos. 

o procedimento estatístico que perm~tiu eviden 

I ciar esse critério Co da validade interna) foi o cálculo do 

coeficiente de correlação de Pearson. Aqui, adotou-se como 

valor mínimo aceitável um coeficiente de correlação maior ou 

igual a 0,25. A tabela I ·.sintetiza os resul tados. 
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ITENS 

2 

10 

18 

30 

, 34 

42 

54 

62 

6 
14 ' 

22 

26 

38 

46 

50 

58 

E~,IPATIA 

Coeficiente de Pearson ITENS 

0,6535 1 

0,56'37 5 

0,7.947' 13 

' 0,6204 25 

0,6043 37 

0,8654 41 

0,5321 57 

0,5635 61' 

0,5369 9 

0,1920 17 

0,5070 21 

0,3623 29 

0,4586 33 

0.1421 45 

O. 7897 49 

0,4912 53 

TABELA 1 

CORRELAÇOES DOS ITENS E ÃREAS DE ORIGENS 

RESPEITO CDNGRUENCIA INCONDICIONALIDADE 

Coeficiente de Pearson ITENS COeficiente de Pearson ITENS COeficiente de Pearson 

0,4257 4 0,4605 7 0,2500 

0,2575 12 0,6960 lS 0,2119 

0.8326 , 20 0,1106 23 , 0,6222 

0~3950 28 0,7035 31 .0,2583 

0,87.70 36 0,6210 39 0,4266 

O ,8921 44 0,6651. 47 0,4542 

0,6276 48 0,6589 51 0,5868 

0,,6980 56 0,3994 59 0,0644 

0,4598 8 0,4003 3 0,0300 

0,7574 16 0,6032 11 0,6483 
.. 

0,686.8 24 0,2677 19 0,1343 

O, 5980 32 0,3478 27 0,2071 

0,7576 40 0,0458 35 0.2149 

0,-6047 52 0,1707 43 0,1787 

0.8842 60 0.4642 55 0,0078 

0,5306 64 0.1306 63 0.5586 

', .. 
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(3) Alocação ou Descarte dos Itens em Função 

dos Critérios Acima Mencionados 

70 

Como se pode perceber através da tabela 1, alguns 

itens apresentaram resultados inferiores aos valores mínimos 

'estabelecidos~ o que conduziu à re':"análise destes itens. A fi 
, 

nalidade foi a de verificar a possibilidade de,( em fun~ão de 

seu pr6prio conteGdo (ou sua pr6pria linguagem), alocá-lo -a 
... 

outra area. 

Assim, a matriz de correlação evidenciou que al-

guns constructos têm seus itens colocados de forma ba~tante 

coerente como por exemplo os itens da área de Respeito. No e~ 

.tanto. outros itens· mostram certa incoer~ncia, evidenciando 

que a área não é muito nítida enquanto domínio, como e o caso 

do constructo incondicionalidade. Os itens que denunciavam i~ 

coerência foram então correlacionados com· os escores parciais 

dos outros domínios. Concluindo, aqueles itens que não alcan

çaram em seu pr6prio domínio um poder discriminante alto, mas 

que conseguiram em outras áreas um poder discriminante acima 

do valor exigido (0,25) foram alocados a este Gltimo domínio, 

desde que apresentassem relação 16gica com o mesmo. Os itens 

que não alcançaram o valor exigido em nenhum dos quatro domí

nios foram descartados, e nao foram computados na apuração dos 

resul tados . 
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das Modificações Introduzidas. 
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Em função das modificações acima mencionadas, foi 

necessario recorrigir os resultados. Deste modo, excluiram-se 

os itens descartados ou foram computados nos domínios aos 

quais estes itens passaram a perten~er. A Tabela 2 mostra os 

itens ja 'recorrigidos'esuas respectivas correlações. 

Cabe ressaltar, queesta.IDodificação foi efetuada 

tanto na fase pré-experi~ental (resultados no pré-teste) quag 

to na condição p6s-experimental (resultados no p6s-teste). 

(5) Estudos de Fidedignidade do. Instr.umento 

Ap6s a recorreçao do instrumento, procedeu-se ao 

estudo da fidedignidade, aqui compreendida como consistência 

interna dos constructos. 

Utilizou-~e o alpha estratificado de Cronbach 

(1965) analisando-se os i tens em relação aos constructos e es 

tes aos testes como um todo. 

o resultado encontrado (~= 0,9575) evidenciouex 

celente fidedignidade,.o que asseg~rou confiança quanto a es

te requisito da medida psico16gica. 
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ITF..'S 

2 

10 

18 

30 

" 34 

42 ! 

54 

62 " 

6 

19 

22 

26 

38 

40 

50 

55 

58 

64 

EMPATIA 

Coeficiente de Pearson ITENS 

0,6535 "I 

0,5637 5 

0,7947 13 

0,6204 25 

0,6043 37 

0,8654 41 

0,5321 57 

0,5635 61 

0,5369 9 

0,5218 17 

0,5070 21 

0.3623 29 

0,4586 33 

0,3998 45 

0,7897 49 

" 0,3350 52 

0,4912 53 

0.4127 

TABELA 2 

CORRELAÇOES DOS ITENS E NOVAS ÁREAS DE PERTIN"ENCIA 

RESPEITO CONGRUENCIA INCONDICIONALIDADE 

COeficiente de Pearson ITENS Coeficiente de Pearson ITENS Coeficiente de Pearson . 
0,4257 4 0,4605 7 0,2500 

0,2575 12 0,6960 23 0,6222 

0,8326 " ' 28 0,7035 31 0,2583 
"" 

0,3950 . 36 0,6210 39 0",4266 

O ,8770 44 0,6651 47 0,4542 

0,8921 48 "0,6589 51 0,5868 

0,6276 56 0,3994 11 0,6483 

0,6980 8 0,4003 14 O, 5S 53 

0,4598 16 0,6032 63 0,5586 

0,7574 24 0,2677 

0,6868 32 0,3478 

O , 5980 35 0,3588 

0,7576 43 0,5835 

0,6047 60 0,4642 

0,8842 " 

0,3732 , 

0,5306 

""0," 
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(6) Estudo da Independência entre as Ãreas 

Visando complementar informações sobre a indepen

dência das dimensões pos tuladas pe 10 enfoque teórico 'e que a 

anilise de conteGdo, em fase preliminar, ji havia questiona

do, testou-se a independência entre os quatro constructos do 

instrumento. 

Utilizou-se a correlação de Pearson entre resulta 

dos parciais obtidos pelo instrumento. A Tabela 3 evidencia 

que algumas dimensões apresentaram acentuada associação. Isto 

sugeriu que os constructos teóricos que deveriam explicar o 

instrumento de Barrett-Lennard são em nGmero excessivo e que 

o relacionamento interpessoal prescind~ de algumas destas di

mensoes para explici-lo. 

TABELA 3 

MATRIZ DE- INTERCORRELAÇOES DOS CONSTRUCTOS DO INVENTÁ 

RIO DE BARRET-LENNARD 

CDNSTRUCfOS EMPATIA RESPEITO CCNGRUENCIA IN CONDI CIONAL I DADE 

Empatia - r = 0,5720 r=O,5336 r : 0,0037 

Respeito - - r : 0,9413 r·: 0,5469 
.. 

Congruência - - - r: 0,5456 

Incondici0-
nalidade - - - -
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4 - PROCEDIMENTOS 

O tratamento experimental consistiu, confbrme an

teriormente exposto, no treinamento das dimensões responsivas 

do Modelo de Relação de Ajudade d~ Carkhuff de acordo com o 

Trainer's gilde the Art of Helpirig de Carkhuff, R. & Pierce , 

R. (1975) 

O treinamento doi desenvolvido num total de- 24 

'horas, em' oito encontros semanais durante os meses de novembro 

e dezembro de 1982, com um ,grupo de oito atendentes de berçá

rio~ Os encontros realizaram-se na Creche-Escola-Maternal-IBGE, 

-no período da manhã, no horário -de 9: 00 às 12: 00 horas. O trei 

-namento fez parte da própria atribuição profissional da auto-

,ra deste trabalho, enquanto coordenadora do -berçário. 

Cabe _ressaltar que a forma in"tensiva pela qual 

o treinamento foi aplicado teve como imposição o 1 imi te do 

ano letivo escolar e o pouco tempo disponível para a conc1u -

~ao dessa dissertação. 

O treinamento desenvolveu-se através do método 

Tell-Show-Do CDizer-Mostrar-Fazer} que consiste no seguinte: 

1) dizer aos treinados ,o que eles devem fazer; 2) mostrar aos 

treinandos o que eles devem fazer usando como recurso básico 

o livro-texto: "O Relacionamento de Aj uda para pais, professo-
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res e ps~cõ10gos" de Carkhuff (1976); 3) levar os treinandos 

a fazerem exercícios segundo os passos desenvolvidos 

mente. 

~nterior 
I -

1 

I 
No Anexo 2 serao descritos os encontros ocorridos. 

Quanto aos procedimentos da pesquisa, conforme 
: 

mencionado anteriormente, concluído ti treinamento, o grupo ex 

perimental foi novamente avaliado pelo supervisor através do 

mesmo instrumento (Inventário de Relacionamento de Barrett 

Lennard). Desta maneira, foi possível efetuar-se comparações 

dos resultados obtidos antes e depois do treinamento. Utili -

zou-se para testar a hipótese o Teste - "til de Student para 

amostras correlacionadas, adotando-se o nível de significân -

·cia de 0;05. Isto implica em dizer que o teste-t operou com 

diferenças entre a primeira e a segunda condição. Cabe subli

nhar que estas comparaçoes foram feitas, não apenas em cada 

uma das quatro áreas, como tam5ém no resultado do teste como 

um fodo (escore global). 



CAPITULO IV: ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

DOS RPSULTADOS. 

1 - ANÁLISE DOS RESULTADOS 
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A.inspeção da Tabela' 4 permitiu a revelação de r~ 

sultados bastante expressivos para a maioria das hipóteses po~ 

tuladas. 

t 

P 

I 

TABELA 4 

TESTE· DE SIGNIFICÂNCIA DAS DIFERENÇAS ENTRE RESULTADOS 

(PRE E P6S-TREINAMENTO) 

EMPATIA RESPEITO COOGRImNCIA INmNDlmNA- TOTAL 
LIDADE 

13,4349 14,1868 3,3101 ' 1,3598 6,5589 

< .001 (.001 ( .01 '/ .05 <.001 

I I 

Isto sugere que as caracterís tica's de empat ra, re~ 

peito. congruência e incondicionalidade foram desenvolvidas p~ 

lo treinamento aplicado. No entanto, cabe ressaltar o fato de 

que os constructos cujos itens mostraram maior coerência in -

terna (os itens das áreas de empatia e respeito) foram exata

mente os que evidenciaram diferenças mais nítidas. Apenas a 

dimensão da Incondicionalidade não alcançou o nível de signi-
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ficância'estabelecido. Talvez se possa atribuir à deficiência 

na instrumentação, ou à insensibilidade 

atingir essa dimensão ou aindá conforme 

(1969) à 'inexistência dessa dimensão no 

pessoal. 

d 
. I 

o trelnaroent~ para 
I 

a crítica de tarkhuff 

1
. I . 

re aCl0namento lnter-

Assim. de certo modo. o estudo de Azevedo, (1980) 
( 

é confirmando. quando afirma que quat'ro dimenssões são um nú-

mero excessivo para se explicar o modelo de rel,acionamento in 

terpessoa~. Talvez esse modelo possa ser medido por menor nú-

mero de fatores doque os definidos por Barrett-Lennard (1971). 

Concluindo, a análise dos Resultados obtidos, nes 

ta pesquisa. pode-se sugerir que tenha b-avidó mudanças signifi. 

cativas em relação à empatia, ao respeito e ã congruência, co~ 

firmando a hipótese geral. Somente p'ara oconstructo incondi

cionalidade. cuja operacionalização foi frigi1, as diferenças 

não foram nítidas. No entanto, o resultado final (t total) a-

presentou significância estatística, mostrando que o treina -

mento parece ter atingido a proposta Carkhuffiana de que e 

~ossível treinar-se as dimensões facilitadoras (responsivas). 

Assim sendo, pode-se dizer que através de um treinamento ba -

seado nas teses de Carkhuff pod~-se conseguir uma melhora e -

fetiva das condições facilitadoras, presentes em todos os in

divíduos. 
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2 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Complementando-se o que já foi mencionado na Aná

lise dos .resul tados, cabem considerações de caráter geral.-

Em conversa informal com o supervisor que respon

deu ao Inventário de Relacionamento-de Barrett-Lennard, veri-

ficou-se que suas opiniões pessoais,. mesmo desconhecendo os 
. . 

resultados dos testes, coincidiam, em parte, com o que" foi 

acima referido. Ele apontou o fato "de que em duas áreas (Res

pei to e Empatia) as mudanças for"aro acentuadas e visíveis, en

quanto que nas outras duas .(Congruência e Incondiconalidade ) 

as modificações foram quase nulas. 

Uma reflexão mais -profunda levo"u ~ seguinte colo

caça0: -Na medida em que Carkhuff nega a existência des ta di -

mensao, Seu Modelo de Relação de Ajuda i inoperante para de

senvolvê-la atravis de treinamento? 

Talvez esta interrogação possa em parte explicar 

porque resultados de outras pesquisas (Ribeiro (1978). Azeve

do (198Q)) desenvolvidas sob a. me~a metodologia tenham sido 

consistentes com os nossos • 

. Outro ponto passível de crrtic~ i o fato de ter 

sido utilizado o mesmo supervisor nas duas avaliações, o que 

poderia sugerir contaminação. No entanto, pode ser visto como 
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uma forma posi ti va de controle que preserva a unicidade do 

crit6rionas avaliações. 

Cabe ainda um último questionamento sobre a manu

tenção das mudanças comportamentais ocorridas: terão essas mu 

danças eviden~iado que o aprendi do· foi. incorporado à experiê.!! 

cia de vida de cada atendente, ou tudo se passop apenas num 

plano cognitivo, perdendo seu efeito ao longo do tempo? 

Finalizando, é necessário enfatizar que por. se 

tratar de um estudo pioneiro (no Brasil} sugere-se que os re

sultados sejam encarados sob as limitações intrínsecas a essa 

característica. g fundamentai que se leve em copta a necessi-. 

. dade de mais pesquisas sobre o assunto, o que viria, provavel 

mente, clarificar aquilo que aqui se indaga. 
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CAPíTULO V: CONCLUSOES E SUGESTOES 

Com base nos resultados dessa pesquisa ch~gou- se 

à conclusão de que o treinamento das dimensões responsivas do 

Modelo de Relação de Ajuda de Car~huff apresenta-se como um 

iecurso eficaz para0 objetivo a'que se propõe. Isto ~, os 
I, 

resultados obtidos corroboram a extensa literatura indicadora 

da. possibilidade de se treinarem as dimensões responsivas (f~ 

cilitadoras), existentes em todo ser humano. 

Sabemos que, ultimamente. tem sido enorme o inte

resse em desenvolver meios de se ensinar habilidades interpe~ 

soais.a não-profissionais ou leigos. Parece que-este estudo 

veio tamb~m evidenciar a efi cácia que um, treinamen to. baseado 

,no Modelo de Relação de ,Ajuda de Carkhuff. pode ter para esta 

classe de pessoas. 

Dos resultados econtlusões desta pesquisa. deri

vam-se as seguintes sugestões: 

C.l) Que se faça um estudo complementar de valida-

de fatorial. para que se possa exclarecer a composição do 

constructo "relacionaIllento pessoal". 

(2) Que se verifique a.duração.dos efeitos do 

treinamento das dimensões responsivas do Modelo de Relação 

de Ajuda de Carkhuf-f atrav~s de pesquisas. e caso necessário 
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sej am reoforçados, mediante novos treinamentos, os comportamen

tos já adquiridos. 

(3) Que novos estudos sejam feitos visando a veri 

ficação do treinamento das dimensões responsivas diante de 

não-profissionais, com a finalid~de de averiguar-se se este 

constitui uma descoberta promissora no campo da psicologia ins 
í -

titucional. Pois, nesse ponto reside a importincia desta con-

tribuição. 
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Estão relacionadas, a seguir, várias maneira de 

sentir ou se ~omportar na relação com outra pessoa. 

Considere cada afirmação com referência à sua rela 

çao com a atendente de Rerçãrio a quem você supervisiona. 

Atribua a cada afirmação um dos valores abaixo re-

lacionados, de acordo com a maior ou menor fidelidade com que 

esta expressa o que ocorre na relação. Escreva nas quadrícu -

las a esquerda, 7, 6, 5, e 3, 2, I, de fbrma que corresponda 

'a seu julgamento e as seguintes respostas. 

7 Con·cordo Inteiramen te 

6 Concordo 

5 Provavelmente concordo, ou concordo mais que 

discordo 

3 Provavelmente discordo, ou discordo mais que 

concordo 

2 Discordo 

1 Discordo Inteiramente 

~dH,IOi~~ .. 
~MmAcM GE11ILIO V~ 
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DATA: . 

NOME DA ATENDENTE: 

SUPERVISOR: 

Afirmações 

L Ele me respeita como pessoa 

2. Ele procura compreender o modo 

como eu percebo as cois as. 

3. O seu interesse por mim depende 

do que eu diga ou faça. 

4. Ele sente 
... 

vontade se a na nossa 
relação. 

5 . Ele simpatiza comigo. 

ç. Ele pode compreender o que eu 
digo mas nao o que eu sinto. 

7 • Mesmo quando eu próprio estou in -
sátisfei to comigo,. seu afeto 
por mim nao se modifica. 

8. Acho que ele representa um pa -
_pel, - comigo. usa uma mascara 
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9. Ele 
... 
~mpaciente comigo. e 

10 •. Ele quase sempre sabe exatamen-

te o que eu quero dizer. 

lI. A opinião que ele tem a roeu res. -, 

peito depende do meu comporta - . 
mento. 

12. Sinto ele 
... 

autêntico que e e ge-
.-

comigo. nU1no 

13. Sinto que ele gosta de mim. 

14. Ele encara o que eu faço segun-

do seu próprio ponto de vista. 

15. Ele gosta de mim independente -
mente dos meus sentimentos coro 
relação a ele. 

16. Quando falo a respeito de cer -
tas cois as, ele fica -pouco a 
vontade . 

..-
.~ .. 17. Ele 

... 
indiferente. me.e 
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18. Ele geralmente sente ou percebe 

o que- estou sentindo. 

19. Ele quer que eu sej a um determi -
nado tipo de pessoa. 

20. Quase sempre sinto que o'queele 
diz expressa exatamente o que 
ele esta sentindo ou pensando no 

. 

momento. 

2I. Ele me considera monótono e de-
sinteressante. 

22. Suas próprias atitudes com rela -
çao a algumas das coisas que eu 
faço ou digo o impedem de me 
compreender. 

. 
23. Eu poderia critica-lo ou ava1ia-

10 abertamente sem que ele dei-
xasse de me aceitar por causa 
disso. 

24. Ele quer que eu pense que ele 
gosta de mim ou me compreende 
mais do que realmente o faz. 

25. Ele se preocupa comigo. 
. 
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26. Às vezes ele pensa que eu me 

sinto de uma determinada manei-
-* a maneira pela qual ra, porque e . 

ele próprio sente. 

27. Ele gosta de certas coisas a meu . 
respeito mas nao gos ta de :outras ~ . 

28. Ele nao foge de coisa alguma que 

sej a importante para a nossa re -
1ação. 

2-9. Eu sinto que ele me desaprova. 

30. Ele percebe o que eu quero di -
zer mesmo quando eu tenho difi-
cu1-dade em me expres;;ar. 

31. Sua atitude com relação a mim-
-* positiva: ele fica e sempre nao 
satisfei to comigo em alguns mo-
mentos e se apresenta crítico 
e desapontado em outros. 

32. Às vez'es-ele está - vontade nao a 
... 

continuamos, -mas nos como se na -
da houvesse. 
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33. Ele apenas me tolera .. 

34 .. Ele geralmente entende todo o 

sentido do que eu qu~r~ dizer. 

35. Se eu me mostro aborrecida com· , 

ele, ele fica sentido e aborre- . 
cido comigo também. 

36. Ele expressa suas verdadeiras im -
pressoes e sentimentos a meu res -
peito. 

37. Ele - amável caloroso comigo. e e 

38. Ele nao dá atenção a algumas coi -
sas que eu penso ou sinto. 

39. O seu afeto por mIm nao diminui 
em função do que e.u lhe conte a 
meu respeito. 

40. Às vezes, eu acho que ele nao 
está consciente do que está re-
almente sentindo com relação a 
mim. 

41. Eu acho que ele realmente me va -
loriza. 
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42. Ele percebe exatamente como as 
coisas que eu vivencio me afe -
tam. .' 

43. Ele aprova algumas das coisas 
que eu faço e claramente desa -

, 
prova outras. . 

" -
44. Ele está dispost~ a expressar 

comigo qualquer coisa que real-
mente pense inclusive quaisquer 
sentimentos sobre si mesmo ou 
sobre mim. 

45. Ele nao gosta do tipo de pessoa 
eu eu sou. 

46. Às vezes ele acha que uma deter -
minada coisa está me atingindo 
muito mais do que realmente o -
corre. 

47. Sua atitude com relação a mim 
~ 

favo!ável e mesmo quando estou . 
de mau humor. 



107 

;:s o ;:s o 
0'"0 0'"0 

$o< $o< 
.. o .. o 

o u o u 
a> '"O VI '"O s:: a> ....., $o< 'M $o< o ....., 

.s:: 0'"0 o l:) s:: 
a> U U a> 
S s:: a> "VI a> S 
ro o ;:s 'M ;:s ro 

Afirmações $o< u cr "O O"' $o< 
'M 'M" 
a> a> VI a> VI a> ....., ....., 'M ....., 'M ....., 
s:: s:: ro ~ ro s:: 

'M a> S a> S 'M 
S S 

o o r-I o r-I o o o 
'"O '"O a> '"O a> "d "O "d 

$o< $o< ~ $o< ~ $o< $o< $o< 
o o ro o ro o o o 
u u ~ u > u u u 
s:: s:: o s:: o VI VI VI 
o o $o< o $o< 'M 'M 'M 

U U o.. u o.. "O o Cl 

48. Ele mostra realmente 
... 

se como e 

em noss"a relação. 

49. "Parece que eu"o irrito e aborre -
ço. 

50. Ele nao percebe, o quanto eu SOU" 

sensível com relação a certas , 

coisas 
.. 

discutimos. que nos 

5I. Sua consideração "por mim nao di -
minui em função de uma avalia -
çao de minhas idéias e sentimen -
tos: nao se modifica em função 
deles serem "bons" ou "maus". 

52~ Há momentos em que eu sinto que 

seu comportamento exterior com 
relação a mim é bem diferente 
do modo como ele s·e sente inte-
riormente. 

53. Às vezes ele sente desprezo por 
mim. 

54. " Ele me" compreende. . 
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55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

Afirmações 

Sinto que há ocasiões em que 

ele me cons ide ra mais do que em 
outras. 

Ele nao tenta esconder de si mes -
mo nada que sinta. na relação 

comigo. 

Ele está verdadeiramente inte -
ressado em mim. 

Sua relação mim -reaçao em a e 
geralmente tão padronizada e 
automática que eu nao consigo 
atingí-lo. 

Não acredito que algo que eu di -
ga ou faça possa diminuir o seu 
respeito por mim. 

O que ele me diz, frequentemen-
te me dá uma impressão errada 
do que ele pensa ou sente por 
mim . 
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61. 

62. 

16 3. 

64. 

Afirmações 

Ele sente uma profunda afeição 
por mim. . 

Quan·do eu estou magoado ou tra~~ 
tornado ele consegue identifi -
car com exatidão meus sentimen-
tos sem se deixar confundir. 

O que outras pessoas pensam de 
mim interfere nos sentimentos 
que ele tem a meu respeito. 

Acho que ele tem sentimentos que 
nao me revela que estão causan-
do ·difi culdades no nosso rela-
cionamento . 
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A N E X O 2 

. SESSOES DE TREINAMENTO DAS DIMENSOES RESPONSIVAS 

DO MODELO DE RELAÇÃO DE AJUDA'DE CARKHUFF 
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PRIMEIRO ENCONTRO: PROPONDO O MODELO RELAÇÃO DE AJUDA 

No primeiro encontro, o grupo de atendentes foi le 

vado .a questionar-se sobre: - "porque havia um clima tão difí 

cil entre elas pr6prias e quais seriam as possíveis propostas 

no sentido de solucionar este problema". 

Elas foram agrupadas em grupos de dois (grupo de 

cochicho) e ao voltarem ao· plenário enumeraram duas questões 

básicas no que tange a fatos que elas próprias diagnosticavam 

como os responsáveis pelô "clima difícil" no.Berçário. Estes 

fatos eram: 

a) Falta de respeito entre os membros do grupo. 

b) Falta de compreensao "do que o outro realmente 

diz, pensa ou sente" (segundo as próprias pala-

vras dás atendentes). 

c) Falta de cooperaçao. 

No entanto, foram unânimes em nao trazerem para o 

plenário soluções concreia~ ou plausíveis, havendo ·mesmo quem 

achasse o "problema clima" insolúvel. Neste ponto. houve uma 

pequena exposição sobre o Modelo de Relação de Ajuda de Cark-

huff. mostrando a importância do aprender a ajudar o outro 

>/ sempre que. este precisar. ao mesmo tempo ressaltou-se a igual 

significância do saber buscar ·a ajuda: no outro sempre que ne-- . 
cessitar. Entregou-se a cada membro. do grupo um·texto 

leitura individual. 

para 



112 

o texto era do livro "O re1a~iopamento de Ajuda p~ 

ra pais, professores e psicólogos (livro texto) de Carkhuff 

(1973), compreendendo as páginas 1 e 2. 

INSTRUÇOES 

1 ~ E·xp1icações sobre o método que será utilizado no treina -

mento. Te11-Sow-Do.· 

2 - Indicação da necessidade de relerem (depois de determina

do cada encontro) todos os textos distribuídos (e traze -

rem·no inicio de cada encontro as dGvidas) 

_ i 
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SEGUNDO ENCONTRO: APRESENTANDO O MODELO DE RELAÇÃO DE AJUDA 

SHOW 

TELL (dizendo através da leitura) 

Leitura individual e posterior discussão em plenário 

das paginas 3. 4. 5 e 6 do livro: ".0 relacionamento 

de Ajuda para pais, professores e psicólogos de Cark 

huff .(1973). 

Esquematização conjunta (do grupo junto com 

(mostrando 
através da 

esquemati
zação) 

a supervisora) do Modelo de.Relação de Ajuda. 

visualizando o fluxo de interação facilitado 

ra-ajudado. 

Ajudado Fala Facilitador 
Solicita 

Nutre 

Com a intenção de testar se houve compreensao ver

dadeira do texto distribuido e das conclusões chegadas neste 

segundo encontro foram formuladas as seguintes perguntas: 
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Do (fazendo: 

através do 

responder o 

questioná -

rio) . 
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1) Qual o comportamento mais esperadol de uma 

pessoa que· procura ajuda? I 
I 

2) Qual o comportamento mais esperado de uma 

pessoa que tencionava ajudar (ser facilita 

dor) ? i; 

3) Quais as duas dimens6es básicas da educa -

ção de uma criança? 

4) Como poderopais, educadores ou babás -prep~ 

ra~em as cri~nças para a vida? 

5) Que tipo de pais -aumentam a possibilidade 

de que seus filhos vejam ser efetivamente 

respons ivos? 
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TERCEIRO ENCONTRO: ASTREs FASES DE AJUDA 

SHOW 

TELL 

Ajudado 

'Le i tura individual e' pos,te rior dis cuss ão em 

plenário das páginas '7, 8, 9, 10 e 11 do li 

vro: O relacionamento de Ajuda para pais , 

professores e psic6logo~ de Carkhuff (1973). 

Posteriormente esquematizou-se em grupo o 

processo. de Retroalimentação das três' fases 

da Ajuda da seguinte maneira: 

1 2 

Fala Compreende ------

'sobre si (Explora) 

3 

Age 

Facilitador Responder --- Inicia ---- Comunica 

Para reforçar o aprendizado do texto.e a compreen

sao de esquema formulou-se as seguintes questões (que foram 

respondidas individualmente e corrigidos em grupo) . 
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1) Qual o primeiro passo no Modelo de Relação de 

Ajuda, ou qual a primeira fase da Ajuda? 

2) Como pode o facilitador levar o ajudado a uma 

segunda fase no processo de Ajuda? 

3) O que pode o facilitador fazer para que o ajud~ 

do chegue até a ação? 

4) Porque torna-se tão importante o ato de falar de 

. si mesmo ou se auto-explorar no processo de aju .; 0-
da? 

5) Porque o modelo de ajuda se dá por retroalimen

tação? 
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QUARTO ENCONTRO: ATENDENDO FISICAMENTE E PSICOLOGICAMpNTE 

TELL 

. (SHOW) 

(DO) 

I 
1) Explicações sobre o At~nder fisicamente 1 o Aten 

der Psicologicamente. 

2) Especificação dos quatroreq~esitos do ato de a

tender: 

a) posição frente-a-frente 

b) inclinação do corpo na direção do ajudado 

c) contato visual 

d) eliminação de comportamento de distraç~o 

Atravis da leitura das piginas 17 ati'32 do livro 

"O Relacionamento de Ajuda parà Pais, Professores e 

Psicólogos" de Carkhuff (1973). DestacQu-Se em con

junto os exemplos das habilidades de Atender. 

Atravis de Role-playing. Escolha arbitriria de duas 

atendentes, v.ivendo uma o papel de facilitadora e 

outra o papel de ajuda. O quarto encontro só termi-

na quando todas as oito atendentes passaram pelo me 

nos por uma das situações (ou foi facilitadora ou a 

judad~. Neste role-playing não hi verbalizações. 

·Obs.: Foi recomendado que lessem outra vez 'as páginas 12 ati 

32 do livro texto. 
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REPETINDO O ATO DE ATENDER 

QUINTO ENCONTRO: O QUINTO ENCONTRO SE DEU EM DUAS PARTES 

DISTINTAS: 
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PRIMEIRA PARTE: Repetição como· refôrço da terceira fase (Do) 

do quarto encontro. Houve a exigência de que 

outra vez todas fossem ora facilitadora ora 

ajudada. 

SEGUNDA PARTE Avaliação e reflexão através de questioname.!! 

to em grupo do aprendido ante~iormente. Fo -

ram levantadas as seguintes questões: 

1) Porque o propósito do atendimento é duplo? 

2) Quais os quatro passos básicos do comportamento de 

atenderi 

3) Em quais dess~s' passos eu tenho maior dificuldade? 

Obs.: ,Mais uma vez, foi recomendado a leitura das páginas 17 

até 32 do livro texto. 
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SEXTO ENCONTRO: SABER OUVI R 

(TELL) Explicação inicial sobre a hahi1idade especifica 

de ouvir. Apresentação esquemática dos .quatro re 

quisi tos básicos para Ouvir. 

A) Suspender seu próprio julgamento 

B) Resistir às .distrações 

C) Repetir verba1m~nte o que o ajudado disse 

D) Refletir sobr~ o conteudo verbalizado 

(SHOW) Leitura das paginas 35. 36e37 do ·livro texto mos -

trando como as habilidades. de ouvir.podem ser d~sen

volvidas. 

(DO) Exercício prático para Saber Ouvir. Organizou-se qu~ 

tro grupos de duas atendentes, onde através de Role

playing cada facilitadora deve repetir as expressões 

do ajudado." O 'sexto encontro só termina quando todas 

as oito atendentes foram facilitadoras e ajudadas em 

tempos destintos. 
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SETIMO ENCONTRO: RESPONDENDO AO COMPORTAMENTO 

(TELL) 

-
(SHOW) 

CD9). 

i 
Explicações sobre o Responder ao Compostam~nto do . 

ajudado, enfatizando-se o requisito básico parase 

responder ao comportam~nto. 

Aprender a olhar a aparência e o comportamento 

físico do ajudado como um reflexo dos seus ·sen 

timentos. 

Mostrando ~trav~s daleittira das páginas 47 a 51 do 

livro texto, como também atrav~s das ilustrações 

destas mesmas páginas - como se responde ao compo! 

tamento. 

Designação das atendentes para desempenharem num 

role-playing os pap~is de facilitador e ajudado. O· 

ajudado apresenta um comportamento não-verbal qual . .' -

quer e o facilitador observa. Terminada a observa

ção o role-playing ~ desfeito e a atendente que fez 

o papel de. facili tador descri te com o grupo sobre 

suas observações e inferências feitas os sentimen

tos que o ajudado' tencio?ou demenstrar atrav~s de. 

-seus comportamentos físicos. O sétimo encontro so 

termina quando todas as atendentes foram ajudadas 

e facilitadoras em tempos distintos. 



OITAVO ENCONTRO: RESPONDENDO AOS SENTIMENTOS. 

(TELL) 

(SHOW) 

(DQ) . 

Explicações sobre o Responder. aos Sentimentos do 

ajudado, sublinhando a importância dos dois requi

si tos básicos. 

A) Saber perguntar-se: Se eu fosse •.• (o aju

dado) como eu me sentiria? 

B) Saber responder .sempre o: "Você se sente ... " 

Mostrou-se atrav6s da leitura das páginas 55, 56, 

57 - 64, 65, 66 e 67 ~o livro texto~ assim como 

tais ilustrações destas mesmas páginas exemplos de 

como se iesponde aos sentimentos. 

Designação das atentendetes para desempenharem num 

role-playing os pap6is de facilitador e ajudado. O 

ajudado apresenta um problema que o preocupa, o fa 

ci li t ador dev·eobservar , refletir e· responder aos 

sentimentos do primeiro iniciando sua frase por 

"Você se sente " . .. . 
O oitavo encontro só termina quando todas as aten-

dentes foram facilitadoras eaj~dadas em tempos dis 

tintos. 
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. A dissertaçao "EFEITOS DE. UM TREINAMENTO DAS DIMEN 
I 
I 

SOES RESPONSIVAS DO MODELO DE RELAÇÃO DE AJUDA DE"CARKHUFF NO 
I 

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL DE ATENDENTES DE BERÇÁRIO; EM UMA 
. I 

CRECHE" foi considerada C\.)-?Áov~&~. 

Rio de Janeiro, 06 de julho de 1983 

Ruth Nobre Scheeffer 
. Orientadora 

Maria Alice Dias da Silva gossian 
~rnbro da Comissão Examinadora 

Eliezer Schneider 
Membro da Comissão Examinadora 




