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· ·R E S U M O 

Com o objetivo de contactar a existência de similari

dades entre a terapia de Carl Rogers e o posicionamento existen 

cial de S~ren Kierkegaard, partiu-se do exame da obra do pensa-

.' dor dinamarquês, sua preocupação com o concreto, o singular~ o 

homem como subjetividade, e os estágios - estético, ético e re-

ligioso - maneira como se processa sua existência. 

A seguir, após estudo do evoluir .da teoria psicoterá

pica de Rogers, abrangendo as três fases , assinala-se a conver

gência de intuições e convicções que refletem perspectivas co

muns aos dois pensadores. O próprio Rogers em artigo publicado 

em 1955 expressa seu agradecimento a Kierkegaard que, através ~ 

sua posiçao, levou-o a confiar e exprimir sua experiência. 

A análise da abordagem exis tenci aI da terapia rogeria 

na ressalta que, muito embora ele tenha nascido um século após 

Kierkegaard há várias pautas convergentes entre eles. 

- vi -



SUMMARY 

So as to detect similaritiesbetween Carl Rogers 

therapy and SHren Kierkegaard's existential thoUghti we have 

proceeded to a sheer inspection of the Danish philosopher's 

literary work, his concern with the concrete, the unique, the 

man as subjettivify, and the stages - esthetical, ethical and 

religious - the means by which his existence processes. 

After studying the development of Rogers' psychothe

rapic theoiy, including .the three ~hases. as a following step 

\-,Te have pointed to the convergencies of intui tions and convictions 

reflecting common perspectives to both thinkers. In an article 

published in 19S5~ Rogers himself expresses his thankfulness 

to Kierkegaard who, through his position, led him to trust and 

express his experiencinp,. 

The.analysis of the existential aspect of rogerian 

therapy showed that, although Carl Rogers was born a century 

after Kierkegaaid, there are plenty of convergent points ofview 

between the two authors. 

- vii -
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INTRODUÇÃO 

A divergência entre as forças maiores da psicologia 

moderna - o' behaviorismo e a teoria da psicanálise - propiciou 

a expressa0 "terceira força" que rejeita explicitamente as ten 

tativas para assimilar o homem psicológico seja em termos' fisi-

cos, seja em termos de motivações inconscientes. Seus seguido

res insistem que não se trata da reafirmação do humanismo clás-

sico. ", ,I 
A terceira força apresenta-se como científica, reafirman 

do que a concepção mecanicista da ciência é um dos hábitos da 

mente moderna e propõe-se corrigi-la. O método e a perspectiva 

constituem a relação entre os elementos humanistas e fenomenolô 

. ~. ~ - -glCOS da tercel,ra força. - Ao adotar-se o metodo fenomenologico 

na compreensão do mundo, argumenta-se que se é levado a uma po~ 

tura essencialmente humanista na psicologia humana. 

d . d d 1(. II d d Muitos os segul ores a tercelra força esacor am, 

-quanto a acepçao de termos que pareciam centrais nessa aborda-

gemo Certas expressões, como existencial, fenomenológico, huma 

nista. não são empregados de maneira coerente nem com o uso filo 

sófico nem com o uso histórico recente. O obstáculo a enfren--

tar quanto à análise crítica do movimento encontra-se na diver-

sidade da linguagem ao apresentar as idéias. Os porta-vozes da 

"terceira forçaI! estão unidos pela tradição intelectual européia, 

cujas origens acham-se em Hegel, Marx e Bretano. Entre eles não 

há laços especificamente fortes. Cada um representa movimentos 

distantes de Kant e toda a superestrutura racionalista do ilumi 

nismo. Ao romper-se esta tradição, surgiram novas orientações, 

filosofias pessoais, sistemas ~ticos e psicologias filosóficas, 
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propiciando uma nova perspectiva apresentada por Husserl, Ki~r-

kegaard, Heidegger, Merlau-Ponty, Sartre. O que se pretende de~ 

tacar não é a extensão que esse novo movimento representa como 

fuga do racionalismo.e do iluminismo. Abordar-se-á a emergente 

psicologia dahterceira for ç1, enfoc~ndo o encontro do pensamen-

to de Rogers com S~ren Kierkegaard. A base fundamental do acon 

selhamento centrado no cliente é a concepção 'específica da natu 

reza do homem que alguns reconhecem como livre para realizar-

se de maneira consciente. 

Os adeptos defensores participantes da linha existen-

cial afirmam que o homem transcende a cultura em que vive e se 

realiza ao exercer sua capacidade de escolha. 

A teoria centrada no cliente considera o homem como 

um ser livre e esta liberdade está intimamente relacionada ã ca 

racterística essencial da natureza humana, cujo intento é o de-

senvolvimento positivo. Referindo-se ao indivíduo diz Rogers: 

nUma da6 idiia6 mai6 nevolueioninia6 que 6e de6envol
venam no deeonnen de n066a expeniêneia elZniea ~ a de 
que em 6ua6 mai6 Zn~ima6 entnanha6 e na6 mai6 pn06un
da6 eamada6 da pen60nalidade, a a66im ehamada natune
za animal do homem ~ ba6ieamente p06i~iva, 60eial,pno 
gne66i!.>~a, naeional e neali6~a. Pana nÔ6 e66a eonvie=
ç.ão vai 6 e ~o'Lnando eada vez mai6 impontante" ( 1956, 
p. 56). 

A idéia de positividade faz-se presente em toda a terapia cen

trada no cliente sem o que ~orna-se-ia ±nexequível. Nota-se ne~ 

ta premissa uma posição antagônica ao existencialismo, embora h~ 

ja -na T-€f-l-e-x-ão-FOg-e-r-ia-na-a-c-ent-uada-c-onsonância-c-Om a posição e-

xistencial de Kierkegaard. 
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Referindo-se a Kierkegaard admite Rogers que: 

"a.o le/r.. a.lgun.6 de. .6 e.U.6 :ttr..a.ba.~e.ho.6 c.tr..e.-io que. e.le. de.v-ia. 
:te.tr.. ouv-ido a..6 de.c.la.tr..a.ç~e..6 6e.-i:ta..6 potr.. no.6.6O.6 c.l-ie.n:te..6 
qua.ndo e.le..6 ptr..oc.utr..a.m e. e.xplotr..a.m a. tr..e.a.l-ida.de. do .6e.u 
ptr..õptr..-io e.u - urna. bu.6c.a. mu-i:ta..6 ve.ze..6 dolotr..o.6a. e. pe.tr..:tu~ 
ba.doli..a." (1961, p. 110) • 
• 

Isento de dogmatismo e rigidez de posiç6es, a teoria rogeriana 

evoluiu da chamada fase não diretiva, passando para o aconselha 

mento reflexivo e alcançando, nas últimas décadas, a fase do a 

conselhamento existencial, segundo classificação de Hart em 

1970. A professora Ruth Scheeffer considera: 

Ira. :te.tr..c.e.-itr..a. 6a..6e., não ob.6:ta.n:te- :te.nha. e.me.tr..g.tdo do a.c.on 
.6e.lha.me.n:to não d-itr..e.:t-ivo e. c.e.n:ttr..a.do no c.l-ie.n:te. ~ a 
ma.-i.6 d-i6Zc.-il de. C.a.ILa.C.:te.Jz . .tzaIL, po-i.6 a.-inda. .6 e. e.nc.o n:tILa. 

. e.m de..6e.nvolv-imen:to" (1976, p. 45). 

Em sua "Psicologia Existencial - o que há nela para nós?" Mas

low refere-se às contribuiç6es que os existencialistas trouxe

ram ã Psicologia e em especial ã terapia. Para Kierkegaard o 

pensamento existencial 

"~, a.n:te..6 de. ma..t.6 l1ada, a. nOILma. de. urna. ne.c.e..6.6.tda.de., a. 
e.xpILe..6.6ão de. urna. :te.nd~nc.-ia. :tão a.c.e.n:tua.da. que. pode.tr..-ia. 
.6e.ILv-iIL pa.tr..a de.6-in-iIL a .6ua. pILÕpIL.ta. pe.IL.6onal-idade." (Jo
l-i v e.:t , 19 5 3, P • 3 7) . 

o existencialismo centra sua reflexão no ser existen-

cial que atribui significado ao mundo e ã vida, levando em con

sideração o aspecto especifico, peculiar e concreto do indivi--

duo. 
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o existencialismo tem incrementado e continua a incre 

mentar sistemas psicológicos, dos quais nem todos apresentam co~ 

cordincia quanto is bases fundamentais, cujas origens encontram-

se em Kant, Fichte e Hegel . 

. Kierkegaard opõe-se i descrença, quanto i possibilid~ 

de de que algum sistema pudesse resolver diferenciações entre 

os indivíduos. O indivíduo não pode ser mera manifestação· da 

Idéia. Através de conceitos e esquemas abstratos não é possí---

vel explicar-se a exist~ncia humana, pois eles não expressam a 

realidade, sobretudo a realidade humana. Contesta Kierkegaard 

que a realidade é tudo menos sistema. Não importa ao indiví---

duo conhecer a verdade se não for acolhida como um princípio de 

vida, e que seja a sua própria vida. A realidade só poderá ser 

alcançada através da subjetividade. A subjetividade é a verda

de e ~ realidade. O universal é uma abstração do singular. O 

pensamento abstrato so compreende o concreto abstratamente. O 

pensamento centrado no indivíduo procura apreender o abstrato , 

assimilá-lo em sua singularidade, absorv~-lo em sua expressão 

subjetiva. e impossível a dissociação do indivíduo no impessoal. 

Se quizer alcançar a verdade, o conhecimento terá que unir-se -a 

exist~ncia e i subjetividade. 

O homem é o singular, e tem consci~ncia de sua singu-

laridade, sendo ele a categoria central da exist~ncia. Ao con

trário de Hegel que valoriza o homem no que apresenta de geral 

e de abstrato, Kierkegaard enaltece o concreto, o singular, o 

homem enquanto subjetividade. A exist~ncia individual. é 

ser vivida, desnecessário sendo explicá-la racionalmente. 

para 
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Na concepçao kierkegaardiana, o homem é espírito, é a 

síntese do finito e do infinito, do temporal e do eterno, da li 

berdade e da necessidade. 

o espírito é o eu e nao entra em conexao com nada que 

lhe sej~ estranho. 

Em seu livro "Conceito de Angústia" diz Kierkegaard: 

"exi~tin, poi~ ~ j~, em ~i pn5pnio de~eobenta do ~en 
da vendade, e e~te não~e aleança pelo pen~amento o 
qual, enquanto mediação, ab~tnai do eomp5~ito que ~~ 
vive e, de~te modo, a6a~ta-~e do pn~pnio eenne onde a 
vendade eOltne e no~ peneonne" (1979, p. 183). 

Explicar o existencialismo em termos etimológicos pou 

co esclarece além de que seria sugerir que antes' do movimento ne· 

nhumafilosofia preocupou-se em avaliar a existência humana. SO 

crates em seu lema "conhece-te a ti mesmo" já anula a improc~ 

dência da hipótese, desmentida também por Aristóteles ao afir

mar que a filosofia é a ciência do existente enquanto existente. 

Encontra-se, também, em Descartes no "Discurso do Método" a con 

fissão de que, após várias experiências, resolveu estudar a si 

próprio. 

Os filósofos citados criaram doutrinas com vida -pro-

pria e diferenciada, mas nem por isso podem ser desvinculadas 

de certos elementos comuns que terminaram por desaguar no que 

hodiernamente é denominado existencialismo. Pretender estudar 

esta reflexão em suas mais remotas origens, pesquisando seu evo 

luir ao longo do tempo, seria necessário recapitular toda a his 

tória dp pensamento filosófico. Não é este o objetivo da dis-
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sertação. 

A proposta é refletir sobre a similaridade entre a 

concepçao de Rogers e a de Kierkegaard, embora se saiba que a

quele só tenha conhecido o pensamento do precursor do existen-

cialismo contemporineo, ap6s desenvolver os fundamentos de sua 

teoria. 

A base filosófica da obra rogeriana enquadra-se na 

postura fenomenológica existencial, entretanto Rogers destaca 

que suas idéias são originárias da experiência clínica concreta 

e não da especulação teórica. Afirma não ser especialista em 

filosofia existencial e ter conhecido a obra de Kierkegaard por 

insistência de ~olaboradores, que estavam. seguros de haver gran 

de afinidade entre ela e a posição kierkegaardia·na. Não refuta 

que a.leitura dos trabalhos desse autor impressionaram-no bas

tante. 

Influenciado pela proposta de Kierkegaard, começam a 

surgir os primeiros artigos nos quais Rogers apresenta uma vi-o 

são existencial da relação terapêutica, abandona sua concepçao 

anterior e parte para uma nova terapia existencial, pessoal e 

subjetiva. 

Rogers imerge em nova visão existencial da terapia con 

cebida cono um encontro interpessoal. 

No fluir da dissertação serão destacados os momentos 

em que a terapia rogeriana encontra-se com o pensamento exis

tencial de Kierkegaard. 
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CAPITULO I 

O PENSAMENTO DE KIERKEGAARD 

1. O HOMEM 

Criado dentro dos rígidos princípios da religião lut~ 

rana e influenciado pela personalidade paterna, Kierkegaard 

viveu obcecado pelo sentimento do pecado. Não ouvira falar 

das alegrias do céu. Ao contrário, falaram-lhe sempre do 

Crucificado, sendo a cruz a única impressao que tinha do 

Salvador. Isto o tornou como um homem idoso marcado pelo 

pessimismo. 

Sua cidade natal é Copenhague, onde viveu durante .qu~ 

renta e dois anos suas desventuras pessoais que exerceram in 

fluência determinante na evolução do seu pensamento. Intell 

gência e vida têm nele um desenvolvimento paralelo. Seu pai , 

·é apresentado sobre dois aspectos: um negociante aposenta

do e próspero, honrado e considerado, reunindo em sua casa 

grupos de amigos para debater temas teológicos; um homem 

que tjnha seus desgastes íntimos, que havia perdido, suces-

·sivamente, a esposa e cinco filhos. Kierkegaard nasceu do 

segundo matrimônio, intitulando-se filho da velhice, por-

que, ao nascer, seu pai tinha cinquenta e cinco anos. Afir-

mava que seu pai era o homem a quem mais tinha amado, POy-

que fizera sua desgraça por amor. Amar os que vos fazem fe 

liz é amor, ·mas insuficiente; amar os que por maldade vos 

tornaram destraçados é a virtude; amar aqueles que, por 
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amor mal compreendido, fizeram vossa infelicidade, este é o ver 

dadeiro amor. 

Apesar de seu aspecto fisico nao ser nada lisonjeiro, 

tinha ascendência sobre os seus camaradas, pois era espirituoso, 

brilhante, e seu "charme" fazia com que lhe perdoassem os sar

casmos .. Boêmio e intelectual, afastado da Igreja, vendo-a como 

instrumento de corrupção, procura outros modelos, outros padrões 

de vida. Encontra três que serao como a Trindade do estágio es 

tético: Don Juan, o modelo da sensualidade, Fausto o modelo da 

dúvida e Ahasvérus o modelo da descrença. Contudo Kierkegaard 

não aceita nenhum dos três, afirmando que podia fazer abstração 

de tudo, menos de si mesmo, pois nem quando dormia conseguia es 

quecer-se .. 

Em Don Juan, Fausto e Ahasvérus procura uma verdade 

que pudesse orientar-lhe a vida. Eis o propósi to de Kierkegaard: 

a verdade, porém, uma verdade que o faça viver. Esta verdade 

ser-Ihe-á revelada por eventos que o envolveram em seu relacio 

namento com o pai e a noiva. Foi o primeiro que o levou a pas

sar do estágio estético ao estágio ético. O fato de saber que 

seu pai havia blasfemado contra Deus provocou-lhe profundo so

frimento. Esta blasfêmia voltou-se, segundo Kierkegaard, con

tra ele e o seus .. O homem que até então admirava ofendera a 

Deus com a sua revolta. Em conseqUência passou a considerar a 

longevidade dê seu pai como uma maldição que se estenderia a 

toda a famflia, fadada a desaparecer. E, provavelmente, este e 

pisódio psicológico, que foi por ele chamado "tremor de terra", 

a origem do que ~ais tarde escreveria: 
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"C'e~t alo~~ que ~e p~odui~it le g~and t~emblement de 
te~~e que m'obligea ~oudain ã une nouvelle et in6ail
lible int~~p~etation de tou~ le~ ph~nom~ne~. Alo~~ je 
~oupçonnait que le g~and âge de mon p~~e n'etait pa~ 
une b~n~dic.tion divine, mai~ plutôt une mal~dic..~ion, 
que le~ ~ema~quable~ 6ac.ult~~ intellec.tuelle~ d,~ no
t~e 6amille. n' etaient donn~~ que poUfL ~ e dê.c.hi~eJL en
t~e elle~, alo~~ je ~enti~ le ~ilenc.e de la mo~t ~' 
~tend~e autou~ de moi, quand je vi~ en mon p~~e u" 
rnalheu~eux qui devait ~u~viv~e ã nou~ tou~, c.~oix 
plant~e ~u~ le tornbeau de toute~ ~e~ e~p~~anc.e~. Une 
6aute devait pe~e~ ~u~ toute la 6arnille, un c.hâtiment 
de Vieu devait ~'êt~e abattu ~u~ eilei la 6amille 
devait di~pa~aZ~e, ~afj~e pa~ la main pui~~ante de Vieu, 
e66ac.~e c.ornrne un e~~ai rnanqu~, et ra~6oi~ ~eulement 

, je t~ouvai~ un peu de ~oulagement a pen~e~ que rnon 
p~~e avait eu le lou~d devoi~ de nou~ t~anquilli~e~ 
ra~ la c.on~olation de la ~eligion, de nou~ adrnini~t~e 
a tou~ le~ ~ac.~ernent~, de ~o~te qu'un monde meilleu~ 
~'ouv~it ã nou~ rnême ~i nou~ pe~d~on~ tout dan~ 
c.elui-c.i, même ~i nou~ atteignait le c.hâtiment que 
le~ jui6~ app~la~ent toujou~~ ~u~ leu~~ ennemi~: que 
le ~ouveni~ de not~e norn 6~t e66ac.~ c.ornpleternent 
a 6in qu' o n ne le t~o uvâ;t plu~" (1956, p. 18). 

Após o "tremor de terra", Kierkegaard passa a preocupar-se so

bremodo com a moral. O estágio ético caracteriza-se pela sub--

missão aos deveres sociais, em sua concepção mais profunda, que 

são impostos ao homem ao atingir a maturidade no que se repor

ta iqueles que se prop6e~ cbnstituir familia. 

Kierkegaard sonha casar, comprometendo-se com Regjna 

Olsen que o considera como o homem mais escrupuloso e menos es

pontineo que já conhecera. Prop6e-Ihe partilhar de seus segre

dos e de seus sentimentos, porém Kierkegaard mantém sua atitude 

reservada, rompendo o noiv~do ap6s desentendimentos. Em vida 

tão atribulada, foi um dos períodos mais dolorosos. Por que te-

rá ele rompido? Formaram-se várias opini6es a respeito, mas Re 

gina reconhece, mais tarde, e ele também, que havia algo de i-

nexplicável em seu comportamento. Dirá que ele sofre muito,mas 
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de maneira diferente; que ela escolhe a vida e ele o sofrimen

to. As explicações aumentam ese anulam mutuamente. 

Após essa crise, volta-se Kierkegaard para o culto do 

Absoluto e para o sentimento de exercê-lo tal como um sacerdote, 

vocação incompatível com o casamento - como pensou outrora Abe

lardo, e também Eloísa, que, mais corajosa e intelectual que 

Regina, considerava o casamento indígno de um filósofo, pois a

quele que combate pela existência suprema deve privar-se das 

alegrias supremas da existência. Acresce que, sendo um poeta 

não pode amar senão um desej o e uma saudade. Regina tal vez não 

tenha sido mais do que uma evasiva. e este o papel extraordini 

rio que ela representou em sua vida o que lhe permitiu desligar

se dela. Casar-se seria destruí-lo. Quando Eurydice reapare-

ceu à luz do dia a Orfeu deveria ratificar essa posição. Kier

kegaard não pode fazê-lo; ele ratifica, mas em uma atmosfera 

de sonho. Frequentemente, ele refere-se a um segredo: de uma 

falta de relação entre o corpo e o espírito que denominaria de 

espinho da carne. Daí, concluirem alguns ser ele vítima de. im

potência, ou ainda, que acreditava reencontrar na noiva a figu-

ramaterna. Em verdade o que encontrou no sofrimento imposto a 

Regina e a si próprio foi um prazer amargo que o levou a desfru 

tar uma maior comunhão com Deus - "o pacto das ligrimas". Dene-

griu-se diante da noiva, inflingindo-Ihe uma prova e permitin-

do-se escolher entre o esteta e o homem moral que poderia ser. 

Assim tornou-a infeliz, almejando fazê-la feliz. Culpado ou não? 

Em verdade perante Deus é culpado, por não ajudar, quando de-

via fazê-lo; 
~ 

e inocente, porque realizou o desapego religioso. 
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A partir desses acontecimentos consagrou-se a uma idéia, 
.. 

apos sacrificar a arte e o amor, sacrificou a própria pessoa. 

Realizou-a imitando Jó que, despojado d~ tudo, submete-se i von 

tade de Deus que o atendeu. E o que se poderia chamar de um re 

nascimento. Observa-se como em uma vida moralmente desequili-

brada surge a questão central: é possível renascer? Sim, ele 

ganhou a vida, mas sabe o que o espera e não foge. 

O cristianismo nao é uma doutrina. Ou ele é um renas-

cimento ou não existe. Para provar que o cristianismo é um re-

nascer deve desembaraçar-sede tudo que não seja ele mesmo. Ki

erkegaard procura provar que ele nada tem a ver com a estética 

como pretenderam os rom~nticos após Chateaubriand. A passagem 

pelo estágio estético esclarece que a religião nao é um ponto 

de vis ta poét ico na vida humana. O cristianismo também não é um 

modelo de vida séria e grave, refletida e convencional; ele não se confun-

de com uma moral, como a necessidade dolorosa de ultrapassar o 

estágio ético. Deve-se abandonar o sério para atingir o trági-

co (como mais tarde faria Sartre). Prop6s ainda Kierkegaard,dis 

sociar o cristianismo da filosofia e combater Hegel, a Igreja e 

os pastores. 

O método utilizado nesse combate seria chamado poste-

riormente de existencial: não fará nada, não dirá nada que nao 

tenha penetrado a sua vida. Não exigirá dos outros aquilo que 

não seja capaz de fazer ou de superar. Se, em verdade, se dese 

ja conduzir alguém a determinado ponto, deve-se ter o cuidado~ 

procurar onde se poderá encontrá-lo, tornando-o, assim, um pon-

to de partida. Eis porque a conduta de Kierkegaard tornou-se ex 
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tremamente pesada e incompreensível. No momento em que se con

venceu da verdade do cristianismo, renunciou ã idéia de ser pa~ 

tor, assim como abandonou a poesia e rompeu com o noivado. Liml 

tou sua vida para intensificá-la. Desligado dos homens e mesmo 

de Deus, tornou-se um predestinado; agirá, apesar da angústia 
. 

e apesar do peso da carne. Imaginar a existência do extraordi-

nário não é nada, o importantante é ser extraordinário. Kierke

gaard, sob vários pseudônimos, escreveu, em diversos jornais de 

Copenhague, provocando voluntariamente a zombaria, seguida da 

indignação que desencadeou um escândalo ao publicar violento ar 

tigo contra o bispo Mynster e a Igreja Oficial, declarando se

rem os padres funcionários do Estado. 

Ser escritor constituiu motivo de orgulho para Kier

kegaard e as diversas facetas de sua personalidade estão expre~ 

sas em seus livros. Fala como poeta e sábio, como sedutor e 

moralista. Era alegre e espirituoso mas também desesperadame~ 

te triste; um lutador apaixonado e um observador imparcial dos 

outros e de si mesmo. Durante a primeira fase de sua obra ele 

foi !'muitos" e é mais um dos mistérios de sua vida; que as ten 

soes não tenham explodido em completa perturbação mental. 

A versatibilidade do gênio kierkegaardiano expressa--

se na riqueza e do estilo, perfeitamente adaptado a cada momen-

to do que desejava transmitir. Quando fala pelo sedutor, o vo

cabulário é persuasivo; as palavras do marido fiel são preci--

sas e firmes; o tom sombrio de sua melancolia, seus êxtases re 

ligiosos são contagiantes; o humor é elegante; os violentos 

ataques ã igreja e ao clero incitam o leitor a um intenso secta 
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rismo; os discursos falam da condição do homem moderno com o 

phatos da autoridade bíblica. Finalmente, quando pretende ser 

apenas u'n crítico cético, transmite um tom de superioridade que 

é convincente, pois se origina não da dúvida, mas de uma fé pro 

funda e recentemente adquirida. 

Ao abordar a religião o faz de maneira engenhosa, per 

feita, e dá à sua obra um tom religioso. Pensador subjetivo, f~ 

la de modo controverso e, ao faz~-lo, adapta-se à natureza da 

espiritualidade: que é sempre tema de experiência e que nao po

de ser compreendida à luz da comunicação lógica. Quanto menos 

concreto e positivo formos ao falar de Deus, maior será o nível 

de compreensão em relação a Ele, e foi nesse estado de espírito 

cheio da graça de Deus, mas hostil e irredutível para com a 

Igreja, que Kierkegaard faleceu deixando à posteridade sua pre~ 

cupaçao com o destino do. homem e o relacionamento com o Absolu

to. 
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2. OPOSIÇÃO AOS SISTE}fAS RACIONAIS 

A filosofia moderna está dividida em duas corre:1tes 

principais - o racionalismo e o empirismo. 

Poder-se-á definir o racionalismo como a tendência a 

privilegiar e superestimar o papel da ra~io no conhecimento 

ou como a pretensão de tudo compreender e explicar pela ra

zao. 

o empirismo é exatamente a tendência oposta. Recusa a 

razao, volta-se à experiência e limita sua ambição em des-

crever os fatos tais como eles sao e à proporçao que se nos 

apresentam. 

o drama do pensamento moderno está em oscilar perma-

nentemente entre estas duas correntes sem alcançar o desej~ 

do equilíbrio. Este movimento pendular começa com Descar-

tes, tendo sua origem provável na decisão por ele tomado de 

separar a filosofia da fé. Isso não significa que a fé in

terfira no tiabalho filos6fico, mas sendo a fé transcen

dente pode guiar o pensamento humano entre os escolhos que 

o ameaçam. 

Ao proclamar a autonomia da filosofia, Descartes pri

vou-a de seu apoio maior - a revelação. Tem início então , 

um jogo entre o orgulho, o desespero e a razao. A fi10so-

fia se julga capaz de compreender tudo. Constr6i sistemas 

que sao censos racionais do universo. Ao verificar o eco 

de suas ambições, perde a coragem, renuncia usar a razão e 
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se confina na experiência. Mas ê causativo observar fatos que 

não se compreende; a necessidade de uma explicação racional 

estâ profundamente enraizada no homem para que possa ser :epri-

mida durante muito tempo. Assim a crise de desencorajamento pa~ 

sa e a filosofia retorna a novos sistemas. 

Entre 1900 e 1940 surgiram duas tendências represent~ 

tivas do racionalismo com Brunschvicg, e do empirismo com Berg

sono Ainda que bastante sumária esta classificação ê verdadei-

ra e ajuda a clarificar o problema, as origens e a natureza do 

pensamento existencialista. 

Pode-se' dizer 'que o existencialismo ê -uma reaçao ao 

racionalismo em geral e mais paiticularmente cont!a o raciona-

lismo absoluto de Hegel. Essa reação a Hegel caracteriza a de

fine o existencialismo. O hegelianismo é a filosofia mais r~~ 

cionalista, mais sistemática e mais ambiciosa de todas as filo-

sofias. Hegel vangloria-se em ter construido um sistema de 

idéias considerado o que melhor explica a famosa dialética; te-

se, antítese e síntese. O existencialismo representa, sem dúvi 

da, um protesto contra esta pretensão. Kierkegaard refuta He

gel e afirma nao ser uma fase 16gica do sistema hegeliano. Eu 

existo, eu sou livre, eu sou um indivíduo e não um conceito. Ne 

nhuma idéia abstrata pode exprimir minha personalidade, definir 

meu passado, meu presente e, sobretudo, meu futuro. Nenhum ra~ 

ciocínio pode explicar-me, assim como minha vida e as coisas que 

faço, meu nascimento, minha morte. Portanto, o que tenho de 

melhor para fazer pela filosofia ê abandonar as pretensões de 

racionalizar o universo e concentrar a atenção sobre o homem,de~ 
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crevendo a existência humana tal como ela é. Para Kierkegaard 

fora disto nada interessa, tudo é vao. Poder-se-á perguntar se 

isto é justo. Onde está o mal e onde está o erro? Pode-se 

-responder que criticar Hegel e correto; o existencialismo reen 

contra uma verdade profunda: o mistério da existência e, espe-

cialmente, da existência humana. Mas abandona ao m~smo tempo 

uma verdade ~ão menos profunda que se encontra em Hegel, que 

saber que o "ser é inteligível" e que a missão da filosofia 

-e 

-e 

tentar compreender. 

Aquilo que um filósofo percebe antes de tudo e com 

maior clareza é, segundo Bergson, o que ele não pode admitir. 

Sua intuição se lhe apresenta como uma força negativa. Essa ob

servação não pode ser generalizada e não se aplica a Kierkegaard, 

visto ele não ser um filósofo, mas, no plano existencial em que 

ele se situa, as coisas são sempre mais complicadas. Entretanto 

-ele nos abre um caminho em seu pensamento que, de fato, e luta 

e reação contra ... Contra o quê? Contra a Razão. A crítica 

dirige-se ã filosofia racional de Hegel, além disso ela compre

ende todo o pensamento racional, tanto religioso como filosófi-

co. 

Para Kierkegaard a Razão é Hegel, e Hegel é o inimigo 

íntimo. Em "Post-scriptum", Kierkegaard propõe destruir o sis

tema. Nesta obra todos os aspectos do racionalismo são examina 

dos e criticados severamente. 

Em primeiro lugar será enfocado o problema do "com-

mencement". Está-se frente a um sistema filosófico perfeito e 

acabado. E um bloco: . as teses se comandam reciprocamente. Mas 
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como penetrar no sistema? Por onde? Por uma decisão livre e 

que é anterior e transcendente ao sistema. Este não pode, por-

tanto, começar em virtude de um ato, d~ uma escolha, que nao 

tem nada de necessário e nao restabelece a lógica. 

-A segulr há o problema do método. O método para He-

gel é a dialética; ele pretende conciliar, superar oposições a 

parentes por um sistema superior e definitivo, demonstrar a ima 

nência de todas essas coisas ao Espírito. Mas, objeta Kierkega

ard, ao querer conciliar, unificar idéias diferentes, elas se 

dissolvem, se volatilizam de tal modo que ao final não se pen

sa mais em nada. E se tudo é verdadeiro até um certo ponto,tam 

bém pode-se dizer que nada o é, pois a verdade é um absoluto que 

nao aceita gradações e não pode tornar-se em seu oposto por um 

simples jogo do espírito. 

Kierkegaard reconhece como possível construir-se um 

sistema de idéias, mas qual será seu valor real? Nenhum. Este 

é o ponto essencial sobre o qual Kierkegaard declara: 

"L'e.xi-ó.te.nc.e. e.-ó.t c.e. que. -óe.paJte." (apud, Ve.Jtnaux, 1964, 
p. 26). 

Isto significa que se pode combinar conceitos, mas o real nao 

é formado, exatamente, de conceitos; ele é constituído de indi 

víduos existentes, e sua existência consiste naquilo que eles 

são partes dos outros, excetuando-se o pensamento. Impossível 

pois mudar as coisas em si mesJuas, que existem, que são indiví

duos imanentes uns aos outros e para com o Espírito. Pode-se con 

cluir que o Sistema com o pretexto de "compreender" o real, sim 
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plesmente o aniquila. 

"IR. 11e. pe.ut tj a.vai..Jt de. Sy.óte.me. de. R.' e.xi...óte.l1ee." 
(Apud, Ve.JtI1a.ux, 1964, p. 26). 

Ainda que dirigida contra a dial~tica hegeliana, este filtimo c~ 

mentirio atinge, al~m de Hegel, a pr6pria Filosofia em seu es-

forço de pensar racionalmente. Com efeito, Hegel nada mais fez 

do que levar ao seu limite a tendência profunda de toda a Filo-

sofia: racionalizar o universo, isto ê, pensar nele e explici-

10. 

o que pretende o pensamento abstrato? A resposta da 

questio esti contida no pr6prio termo. Por hip6tese ou por de

finiçio, o pensamento abstrai da individualidade das coisas, e 

deixa de lado seus caracteres concretos e sua existência. Ele 

tem assim por objeto as "essências", ou os "possíveis", nada de 

real, de existente. Segundo Kierkegaard, há uma luta de morte 

engajada entre o pensamento e a existência. Refletir a realida

de ê transformi-la em possibilidade, "ipso facto" suprimí-la. 

Deste modo parece uma estranha contradiçio todo o esforço filo

s6fico. 

A filosofia propoe-se explicar a realidade e submetê

la i l6gic~. Isto pot~m, nio ~possível, pois de um ladd a 16-

gica é "intemporal", ela desenvolve' suas conclusões, ela ccloca 

suas verdades "sub specie aeternitatis". Mas o real ê r.1ovimen-

to, sua existência ~ fluente, ê temporal. Acres'':E: que a l6gica 

~ necessária, seu papel ê, exatamente, des~acar a importincia 

das conseqUências, dedbzindo os principias. A16m disso, os in-
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divíduos existentes sao contingentes; pode-se constata-los e 

descrevê-los, mas jamais demonstra-los. Desse modo seria como 

um ~iv6rcio entre o pensamento 16gico e a realidade. 

Ha um fato mais grave. A filosofia procura a verdade 

com objetividade e desinteresse; abstrai a illdividualidade e 

a existência do pensador~ Esclarecendo melhor: o homem ~ dis

traído, esquece de existir, e s6 se interessa por si mesmo. Ne~ 

te cas6, ~ eviderite que sem um pensador existente, nio haverá 

pensamento abstrato. Assim, para um homem existente, o supre

mo interesse, a paixio fundamental é existir. A verdade está 

na subjetividade,_ isto é, a atençio para consigo mesmo como in

divíduo. 

Após considerar a filosofia, Kierkegaard volta a espe 

cular sobre o pensamento crist~o. Os mesmos princípios conduzi 

rão ao mesmo resultado, porém, agora, muito mais veemente, pois 

é sobre o homem que a questão se poe. 

A especulação cristã apoia-se na apologética e a teo

logia, disciplinàs cujo principio é racionalizar a fé, fornecer 

razoes para crer e tornar inteligível, e aceitar a revelação. 

Para Kierkegaard este tipo de cometimento nada mais pretende se 

nao -negar a fé e destruí-la pura e simplesmente. 

Em verdade a fé nao tem nada em comum com a especula

çao racional, abstrata, objetiva-e desinteressada. Ela é o o

posto. ~,em primeiro lugar, de ordem existencial: ela nao con 

siste em um pensamento ou em um conhecimento, mas em uma rela

ção concreta, em uma comunicação entre dois existentes: o cren-
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te e seu Deus. Para o crente Deus não é um objeto, ou um ser, 

mas o Ser Supremo. Ele é uma pessoa, um alter-ego, um sujei

to absoluto. 

A fé é considerada um movimento apaixonado, uma ten-

sao de todo o ser. Ela visa a beatitude eterna, na qual o ho

mem está profundamente interessado, ainda que o negue. Este mo 

vimento é essencial à vida religiosa, à fé e à revelação. Kier

kegaard dirá que aquilo em que se cre tem pouca importância; o 

que importa é como se cre, porque o objeto da fé nasce da ten-

sao interior, da paixão. -Querer infinitamente e querer o infi-

nito; a beatitude eterna não é uma coisa; ela é a maneira pe-

la qual se a obtém. 

Enfim a fé é paradoxal e mesmo absurda. Aqui se tra 

ta de seu aspecto objetivo. Aquilo que se pode demonstrar e 

compreender, sabe-se, vê-se, e não apenas se cre. A fé não a-

presenta, por conseguinte nenhuma certeza objetiva; ela só -e 

possivel quando do sacrificio total da razao. Kierkegaard a-

firma que perder a razao para ganhar a Deus é o ato de crer; re 

nunciar entendimento e o próprio pensamento é a alma fixada no 

absurdo. 

Torna-se claro que a expressa0 especulação cristã -e, 

dentro desta perspectiva, puro contra-senso. A oposição e tão 

radical como a que coloca "Kierkegaard entre a razão e a fé, en

tre a razão e a existência. 

Quanto à repulsa ao cristianismo oficial, ele se apr~ 

senta envolvido entre aquele que precede a partir do momento on 



21. 

de se percebe nele um cristianismo razoável. Por que excluir--

se o cristianismo de seu elemento dramafico, da paixio para en

trar em comunhio com Deus na obscuridade da fé; se exc1uinnos, co 

mo pretende Kierkegaard,o phatos "existencial", que resta? Nada. 

Uma instituiçio humana que chamam "Igreja estabelecida", mas 

que nio tem nada em comum com o espírito do Cristo e cujos pas-

tores fecham aos homens a vida de salvaçio e os enganam sobre 

suas exigências. 

Nesse esboço do pensamento de Kierkegaard e sua rela

çao a Hegel procurou-se fazer uma exposiçio sistemática sobre 

um pensador a quem a sistematização repugnava tanto. 
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3. AS ID:gIAS DE KIERKEGAARD E O EXISTENCIALISMO 

Sendo a ~oeiedade mundana o ~eino do nada, n~o hi en
t:.~e o~ mê.~it:.o~ de ~ eu~ 6~equent:.ado~e~, ~ enã.o g~alL~ -<..n
~igni6ieante~ que ~; podem majo~a~ o~ ;dio~. 

( p ~o u~ t:., 1 954, p. 234 ) 

"Fala~ da~ o~igen~ do exi~t:.eneiali~mo kie~kegaa~diano 
ê. abo~da~ um plu~al di~eut:.Zvel. Po~que, no 6undo, o 
exi~t:.eneiali~mo kie~kegaa~diano ~; t:.em uma o~ige~ que 
ê. a ~ealidade exi~t:.eneial de S3~en Aabye Kie~kegaa~d, 
a ~ua pe~~onalidade eone~et:.a, o indivZduo que fi ena 
ant:.e~ de ~ e deeidi~ a ~ e~ unieament:.e "I ndivZduo" e~~ e 
indivZduo que tornou o "IndivZduo eomo t:.ema eentnal da 
~ua dout~ina" (Jolivet, 1953, p. 33). 

Ao adotar-se esse raciocinio encontrar-se-i" diversos 

tipos de existencialismo, exprimindo cada um o pensamento de d~ 

terminado autor, sua percepção das dificuldades humanas, as pa~ 

ticularidades da sua vida privada. Dai considerar-se o existen 

cialismo menos uma doutrina, no sentido lato do termo, do que 

um filosofar. Seria o existencialismo o significado de uma ex

peri~ncia singular, individual, um pensamento desencadeado por 

uma situação especifica. 

Kierkegaard representa tal descrição, pois sua refI e

xao revela um profundo e persistente exame de sua própria perso 

nalídade, uma luta com a consci~ncia. Sua filosofia é ele pró-

piio, talvez uma tentativa de explicar seus infortúnios, suas 

conflituosas relações afetivas, protagonistas de eventos 

ciais da própria exist~ncia. 

cru-

Torna~se impossível dissociar a obra de Kierkegaard 

- --dos reveses que enfrentou, porem, nao e menos verdadeiro que o 
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seu pensar, também, reflete as angústias e inquietações laten-

tes da epoca em que viveu e que so muito mais tarde se manifes

tariam de maneira dramática. Talvez aí esteja a justificativa 

do ressurgimento de suas idéias no século XX. Convem evitar a

tribuir um caráter absoluto,i crBnica biográfica de Kie~kegaard, 

como se os acontecimentos que lhe marcaram de maneira pungente 

a exist~ncia fossem a base única de seu pensamento. Muitos filo 

sofos sofreram infortúnios pessoais, e nem por isso e lícito a-

firmar que as doutrinas por eles defendidas são simples refle--

xos desses fatos. 

Nenhuma abordagem sobre Kierkegaard pode dispensar r~ 

fer~ncia a Hegel, cujas id~ias divergem, completamente, daque~ 

las por ele defendidas. Pode-se afirmar q~e a doutrina Kierkega 

ardiana surgiu como uma reação ao hegelianismo de condensar a 

realidade em um sistema. Seu pensamento foge a qualquer tenta

tiva de sistematização a todo tipo de especulação sistemática , 

afirmando que sistema e fechado são id~nticas coisas, tão afas-

tadas quanto possível da exist~ncia da vida. A exist~ncia 
~ 

e 

por excel~ncia aberta. Kierkegaard atribui-se a missão de de-

fender o singular, contra o geral, visto que considerava o uni 

versal como uma abstração do singular. Reputava o universal do 

espírito de Hegel existencialmente inconsistente. O singular é 

a mais perfeita determinação da realidade, porque, verdadeira

mente existente, este algo individual está presente aqui:e ago

ra. O singular que interessa é o singular homem, pois só o ho-
~ 

mem e verdadeiramente singular, sendo a categoria central da 

exist~ncia. A cxist~ncia individual é para ser vivida, dispen-

sando s~r explicada de modo racional como pretendia Hegel. O 
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singular é a categoria através da qual devem passar o tempo, a 

história e a humanidade. 

Para Kierkegaard o sistema nao pode dar conta d,1 rea

lidade, sobretudo da 'realidade humana. O sistema é racional e 

a realidade é irracional; o sistema é eterno, a realidade é e-

f~mera; o sistema é inalterivel, a realidade é paixão, emoção, 

choque. O sistema é tudo menos a realidade. O sistema é uma 

espécie de terceiro abstrato que se interpõe entre o filósofo e 

os seres existentes. Não é um ser, nem sequer uma palavra. Se-

gundo Pascal, 

"6-Lto-6otíaJt não c.on-6-L-6,te. e.m pJtone.Jt-LJt d-L-6c.u.Jt-60-6 6anâ.,t-L
C.O-6 Y-Ja.Jta 6anã,t-Lc.o,fj -6e.!c"e-6; ma-6 a. e.xJ.-6,te.n,tC!..-6 6a.tamo-ó, •. /I 

(1956, p.·Z18), 

~ sempre um existente quem fala. Eis a omissão capital do raci 

onalismo. Esqueceu ele que o esníri to' cognoscível é um espíri-

to existente e que -o e, não em consequ~ncia de uma qualqu~r 16-

gica imanente, mas de uma decisão pessoal e criadora. O existen 

te não pergunta em vão. Não procura a verdade, urna verdade im-

pessoal e indiferente para todos, mas, numa promessa de univer-

salidade, indubitavelmente viva, a sua verdade, uma verdade que 

corresponda is suas aspirações, que preencha suas expectati--

vas, resolva seus problemas. Este cariter apropriado da ver 

dade, duramente sublinhado por Jaspers, v~mo-lo libertado e de

fendido .em Scheler ou em Blondel. Um existente não ê uma forma 

onde.são impressas idéias, convicções ou instruções; ê movimen 

to dialético duro pensamento implícito para um pensamento refI e-

tivo, de uma vontade surda e obscuramente agente para uma vonta 
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de ágil e a idéia, o apeio, a ordem, mesmo que sejam transcen-

dentes, devem buscar, no seio do movimento, as disposições que 

vao preencher. O pensamento deve tornar-se carne, carne de e

xistência e, em cada homem, a carne de sua existência. 

Seria razoável, disse Kierkegaard, que ser pensador 

tivesse um mínimo de diferença possível como ser um homem. 

A desconfiança em relaç~o aos sistemas de idéias a

companha, nos filósofos da existência, a desconfiança em rela

ç~o a todas as organizações criadas para abafar~ do mesmo modo, 

a espontaneidade e a inquietaç~o dos existentes: Igrejas, Esta 

dos e diversas ortodoxias. 

O caráter dos pensamentos existenciais é o oposto de 

uma gnose. O ato filosófico é o mais banal dos atos; os cami

nhos de um pensamento nada mais s~o do que os caminhos de uma 

vidi que procura conquistas, uma vida mais rica. Procura-se a

presentar a atitude positivista e o desinteresse filosófico co

mo um modo superior de existência. Em verdade, importa classi

fica:- como uma coV'ardia fundamental o ato culpável de um exis-

tente optando, contra a existência, por um sono vital. Com essa 

abdicaç~o o existente n~o dissolve apenas a sua própria subsis

tência, arrasta o mundo para o nada que segrega. 

A primeira tentativa da filosofia, visando o próprio 

conhecimento, n~o é uma tentativa de conhecimento, pelo menos 

no sentido corrente da palavra. Consiste, antes, em trazer o 

homem das seduções Íntimas ou mundanas para a sua qualidade de 

existente. A primeira senda da filosofia ê um apelo para que 
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o homem desperte. ~ a vida existente na sua intensidade e nas 

suas responsabilidades que Kierkegaard chama a interior idade e 

a subjetividade. O individuo não esti encerrado no seu eu, mas, 

frente ao nnlndo inteiro, torna~o infinito numa eternidade e, ao 

mesmo tempo e mais do que nunca, ele pr6prio. Quando se dirige 

assim para sua interioridade, o homem pode perder-se nela ou en 

louquecer. Entretanto, a aus~ncia da interioridade ~ uma outra 

forma de loucura, menos perceptivel, porque ~ uma loucura so

cial. Nio ousamos advertir o primeiro louco, afogado em seu 50 

nho int~rior, mas estremecemos ao contemplar o segundo, louco 

lúcido e satisfeito, que vive apenas como coisa entre as coisas. 

Essa densidade do individuo ~ essencial i consecuçio e i quali

dade do ato de conhecimento. O existencialismo tende a desvalo 

rizar a certeza ou a segurança objetiva, último refúgio da imo

bilidade espiritual, para destacar a paixão viva e móvel, que 

une interiormente o existente a verdade. Sustenta este rumo a

té ao ponto de quase afirmar que o importante nio é a verdade 

mas a atitude daquele que conhece. Por mais de uma vez encon

tramos esta tend~ncia em Kierkegaard. Sem a atitude interi6r , 

vao é o conhecimento. Aquele que julga orar a Deus mas.que ap~ 

nas implora um cúmplice dos seus apetites ou de seus desejos pa!. 

ticulares nio reza a Deus, mas a um idolo, ou melhor, não reza. 

Sucederia o mesmo iquele que apenas pensasse em função dos seus 

interesses ou da mecânica das suas idéias. Sócrates, ao contrá 

rio, conclui acerca da imortalidade por um condicional, mas ne~ 

se condicional empenha a sua vida. Eis o verdadeiro conhecimen 

to, o do pensador subjetivo. Existir ~ sua preocupaçao prime! 

ra, a exist~nciai sua volta, o seu supremo interesse. 
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Se a existência humana não pode ser objeto de sistema, 

as relações entre o indivíduo cognoscÍvel e o mundo estão pro-

fundamente modificados. Kierkegaard re~ge contra a idéia que 

pretende dissolver os indivíduos no anonimato e no impessoal,c~ 

mo o fazem as doutrinas socialistas. Para ele, o princípio as-
. 

sociativo teria valor no máximo no que se reporta aos interes---

ses materiais, considerando-o prejudicial ao espírito, represe~ 

tando fuga e ilusão. Não pode haver igualdade no mundo, a dife 

renciação lhe é própria. 

"O que impo~ta ~ entende~ a que ~ou de~tinado, ve~ o 
que Veu~ que~ p~op~iamente que eu fiaça: o que impo~
ta ~ eneont~a~ uma ve~dade que ~eja ve~dade pa~a mim, 
eneont~a.~ uma id~ia pela qual eu po~~a vive~ e mo~~e~" 
(KieJt-kegaaJ1.d, 1959, p. 165). 

Daí ser difícil a conquista da signularidade, uma vez que parte 

dos homens são apenas "eus" fechados em si mesmos, transforman-

do-se em uma terceira pessoa generlca. Quem pensa e atua nao 

são mais eles e sim um outro ser indefinido, uma esp~cie de 

"ser" universal e impessoal. Kierkegaard não aceita este POS1-

cionamento e estimula a coragem de 

"ou~a~mo~ ~ eJt nõ~ p~õp~io~, ou~a~mo~ ~ eJt um indi_vI.duo, 
n~o um qualque~, ma~ e~te que ~omo~, ~Õ ~ fiaee de 
Veu~, i~olado na imen~idade do e~6oJtço de ~ua ~e~pon
~abilidade" (KieJtkegaa~d, 1959, p. 22). 

Na conquista desse objetivo, o homem enfrentará luta 

e sofrimento. Só é livre aquele que aspira ã liberdade. A voca 

ção de liberdade envolve antinomias, eternas dilacerações, e o 

homem s§ poderá repelÍ-las se repelir sua condição essencial. 
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A liberdade esti associada i angfistia; ela ~ o senti 

mento que acompanha toda a escolha; -e como a vertigem frente a 

um abismo. O homem não pode livrar-se da angfistia, porque op-

tar ~ condição humana, porque existir ~ optar e uma das escolhas 

que o homem necessariamente fari ~ ele mesmo. Em qualquer si-

tuação seri o homem presa do desespero; o desespero daquele que 

não quer ser ele próprio, e o desespero da fraque'za, chamado por 

Kierke&aard o desesnero feminino, isto ~, do homem sem reflexão 

e interioridade, totalmente extrovertido, oposto ao desespero 

masculino, definido por ele Como: 

"o de..óe.~pejl.O ém que. ptr.e.te.nde.mo.ó .óe.tr. no.ó ptr.ôptr...[o.ó e.x..[
ge. a eon.óe..[~nela de. um e.u ..[n6..[n..[to... E e..ó.óe. e.u que. 
o de..óe..ópe.tr.ado que.tr. .óe.i, ..[.óolando-o de. qualquetr. tr.e.la-
ç~o eom opode.tr. que. lhe. de.u a ex..[.ót~ne..[~, atr.tr.aneando-
o ~ "[d~..[a da e.x..[.ót~nela de. tal pode.tr.. Com o auxIlio 
de..ó.óa 60tr.ma ..[n6..[n..[ta o e.u que.tr., de..óe..ópetr.adame.nte, d"[.ó 
potr. de .ó..[, ou, etr...[adotr. de .ó..[ ptr.ôptr...[o, 6aze.Jt do .~e.u úi., 
o e. u que. q u e.Jl. .ó etr., e..6 e o l h etr. o que. adm..[t..[tr. ã. ,ou não, i'W MU . 

e.u eonVl.eto ... E tr.e.eu.6ando-.6e. a aee...[tatr. o .óeu eu, a te.tr. 
eomo .óe.u e.6.óe. e.u que lhe eoube. e.m .óotr.te., quetr. pe.la 
60tr.ma ..[n6..[n..[ta, pe.tr..6..[.ót..[tr. e.m .óetr., eon.óttr.u..[tr. e.le. pnô-
ptr...[o .óe.u e.u" {K..[e.tr.k.e.gaatr.d, 1959, p. 191. 

Ainda no desespero humano seri reafirmado que o homem 

"0fl;..[e.ntando-.óe paJr.a .6..[ ptr.ôptr...[o, que.tr.e.ndo .6e.tr. ele. pfl.Ô 
ptr.~o, o e.u metr.nulha, attr.av~.ó de .6ua pfl.ôptr...[a ttr.an.66e-~ 
tr.~ne..[a, ate. o pode.tr. que. etr.iou" {Op. c . ..[t., p. 351. 

o que pretende dizer Kierkegaard é que a felicidade consiste em 

ser-se; que, mergulhando em seu próprio eu, o homem encontra-

se face ~ divindade seu criador e que lhe é mais Intimo do que 

a sua personalidade. Quando exclui Deus, não quer ser ele pro-

prio. 
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Para Kierkegaard o eu é eu legítimo quando frente a 

Deus; daí sua definição de pecado como: 

"pecamo~ quando, pe~ante Veu~ ou com a id~ia de Veu~ 
de~e~peJtado, nã.o quelLemo~ ~eJt nõ~ pJtõpJtio~rr (1959, p. 
1 31 ) • 

A condição do pecado ê a referência -a Deus, porem, o que o ~on~ 

titui é a recusa do eu em ser ele mesmo. Seu oposto, diz Kier

kegaard, não é a virtude, mas a fé, sendo esta o contrário do 

pecado, a eliminação do desespero, a instauração da vida plena, 

genuína. Conclui-se daí que aquele que não atinge este estado 

não é eu, nao é singular, não é ele próprio. 

Em seu livro "Conceito de Angústia", publicado em 

1844, e atribuído a Virgilius Haufniensis, um de seus pseud6ni

mos, definido em seu subtítulo como uma simples meditação psico 

lógica ou problema dogmático do pecado original, Kierkegaard ex 

poe suas preocupaçoes. Em oposição a Hegel, sustenta que o pe-

cado não é redutível ~ lógica; -ele e individual, positivo,trans 

cendente, descontínuo. O indivíduo não é um "eu" frente ao pe-

cado. O pecado é positivo, constitui uma afirmação concreta do 

nao ser; ele é praticado diante de Deus. Ele não pode ter raí 

zes na imanência histórica, donde a explicação mitológica, si

tuando o primeiro pecado fora do tempo. O pecado é algo súbito 

que acontece como um salto; é um átomo da eternidade. 

A ética nao pode dar umaidéia do pecado, pois ele -e 

igual, ela o desconhece e até mesmo este sentimento ambíguo que 

é o arrependimento. Entretanto, em sua iman~ncia pode explicar 
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o antagonismo entre o bem e o mal. Não sendo algo em repouso, 

mas um "estado d'alma", o pecado foge ao domínio da psicologia 

que não pode senão discernir as possibilidades de como el~ 
... 
e 

conduzido à dogmática, única ciência capaz de explicá-lo, o que 

o faz remontando a Adão. O texto do Gênesis, opõe-se àquele 

que parece dialeticamente coerente, visto que explica a trans-

cendência do pecado e sua imanência histórica. O pecado impli-

ca uma inocência anterior e, ainda mais uma vez opondo-se a 

Hegel, Kierkegaard O concebe como um "estado" de ignorância e 

angústia. ~ a proibição divina que induz Adão a conceber a po~ 

sibilidade de culpa. Com a tentação desponta a angústia, ori

gem da liberdade. A arigústia por sua vez desencadeia o tempo, 

porque está ligada no sentido do futuro, primeiro. aspecto dos 

tempos; enfim é desta tensão de angústia que se origina a po

sitividade ~ nada. O estado de angústia faz surgir no mundo o 

primeiro pecado, princípio de distinção e de separação. Estabe 

lecida a separação dos sexos e a sensualidade, torna-se a lno--

cência um mal. O pecado não destaca nem o "serf-arbitre" nem 

o "libre-arbitre", contudo explica estas duas formas, conscien 

tizando a necessidade e a liberdade que precedem o ato; daí o 

arrependimento. O pecado de Adão é original no sentido de que 

cada indivíduo introduz o pecado no mundo, exatamente corno o 

fez o primeiro homem. Toda a criação submergiu na angústia (ob 

jetiva), originando-se a revelação diferente sobre a qual ela se 

apresenta aos olhos do pecador. 'A angústia subjetiva é tanto 

mais profunda quanto maior for a sensibilidade dos indivíduos , 

sendo a mulher mais angustiada por ser mais sensível do que o 

homem. Só submetendo-se o sensual ao espírito, que constitui o 
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próprio amor, poder-se-á vencer a angústia do sexo. Kierkegaard 

distingue três estados de angústia, face ao mal: -a negaçao so-

fisticada do pecado cometido pela dissimulaçio do reca!do; a 

angústia demoníaca frente à eternidade, onde o espírito recolhe

se em si mesmo em consequência da perda da liberdade, seja do 

ponto de vista somatopsíquico - o que é muito grave - seja do 

ponto de vista espiritual. Ao contrário, aceitando-se a angús

tia, a luta e o tormento que ela traz, alcança-se, através da 

corrupçao das coisas finitas, um repouso no seio da Providência 

e da fé. 

~ 

Kierkegaard ve o homem sempre "torto" frente a Deus 

- -o "torto" e o pecado que o separa de Deus, mas e neste abismo 

de angústia criada pelo pecado que se encontra o caminho de voI 

ta a Deus. O homem em Deus está livre da angústia e longe do 

pecado. 

Ao desenvolver suas idéias, Kierkegaard sugere uma a-

titude que satisfaça às necessidades da vida. Sua preocupaçio 

volta-se para o estudo profundo, e até impiedoso, das divers~s 

formas de luta do homem consigo mesmo, para a conquista da exis 

tência que é, para ele, a conquista do próprio "eu" em sua indi 

vidualidade. 

Kierkegaard ·nao e um filósofo de sistema; jamais pre-

tendeu reduzir o universo a um relacionamento harmonioso de i-

déias, a um esquema abstrato. Nesse sentido, Kierkegaard inte-

ressa a todos que não se agradam de uma filosofia ausente quan-

to ao drama da existencia. 

O pensamento·kierkegaardiano é de seriedade e exi--
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gência torturantes. Sua vida foi a drama ininterrupto, pois e-

xigia de si mesmo o equilíbrio dos atos com o seu pensamento. 

Daí sua oposição a Hegel, típico representante de urna filosofia 

que, desenvolvida i margem da vida, nio considera a verdade in-

terior. 

Todos os erros de Hegel decorrem, para Kierkega~rd,do 

fato de esquecer o Indivíduo como Indivíduo existencial, que en 

-cerra o seu ser essencial no tempo e que e, simultaneamente, o 

ponto de encontro entre o temporal e o eterrio, aquele que reali 

za a vocação de existente no devir, na luta e no esforço, na 

possibilidade de estar no erro e nao na verdade. Assim, o Indi

víduo ê empurrado para fora de qualquer sistema. 

A vida do espírito & o cerne da obra de Kierkegaard e 

considera-que a ela tudo deve ser sacrificado. A salvação e a 

pureza da alma tornaram-se seu maior empreendimento. O peso quE-. 

se insuportável da teologia protestante do pecado teria sido 

suficiente para esmagar-lhe a ele o investigador sensível e in 

fatigável, não fosse a extraordinária capacidade de luta em bu~ 

ca do que considerava a verdade. Sua proposta enfatiza a exis-

t~ncia, enquanto momento dramático; fusão entre a liberdade da 

coletividade, entre a obrigação moral e a falta de responsabili 

dade, entre a explicação abstrata e o individual que somos nos. 

Kierkegaard destaca o aspecto existencial do ser em contraposi-

ção ao essencial, próprio ã filosofia tradicional. Seu pensame~ 

to existencial nreconiza a exist~ncia metafísica do homem, como 

princípio fundamental para a solução de todos os problemas, de~ 

de a ess~ncia at& a significação da vida humana. Responde, tam-

bêm, nao a uma necessidade de soluções, mas de aprofundamento da 

exist~ncia e de todos os "corno" e "porque". 
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4. os TRBs ESTÁGIOS 

O Est~tico, o ~tico e o Reli~ioso 

Kierkegaard assumiu a defesa da existência concreta, 

individual e contingente, irredutlvel is imposições de um 

sistema abstrato de id~ias. O homem desenvolve sua existên 

cia, obedecendo a certas modalidades fundamentais que Kier

kegaard divide em estágios - estético, ético, e religioso. 

O primeiro estágio, o estético, é caracterizado pelo 

dominio da sensibilidade, pelo instinto de viver, pela pro-

cura da beleza, do prazer, da felicidade. Neste estágio 
.. 
e 

diligenciado um sentido para a sua existência. Ao mesmo tem 

po que indaga as razões de seu vi ver, o homem é dominado p~ 

los sentidos e pelos sentimentos. Na certeza de sua liber-

dade, deixa-se conduzir ao sabor dos impulsos, desfrutando 

e extraindo o máximo de prazer de cada ~omento da vida, en-

volvido por todos os tipos de sensações, visto entender que 

tudo é fugaz. Não percebe além do instante, vive totalmen-

te exteriorizado nas coisas, obtém efêmeros sucessos. Don 

Juan é, sem d~vida, o simbolo desta maneira de viver, que 

é a dramática fase da escolha: conceito predominante no 

pensamento existencial, em particula~ de Kierkegaard e de 

Sartre. 

Em seu livro "Journal du Séducteur", Kierkegaard es-

tuda com mestria e profundidade esse estágio em que o homem 

cultiva urna disposição de espirito agradável mas de ilusó--
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ria harmonia. 

Ao libertar-se da luta moral e permitir-se a busca de 

prazer e de beleza, o homem at~m-se ~ irreal idade e ~ fantasia. 

Existir torna-se um gozo pacífico e ilusão po~tica. O esteta , 

ao criar suas fantasias e mitos, vive no presente imediato, sen 

do rejeitado pelas realidades da moral dominante. Esta situa-

ção insolúvel conduz ao t~dio e ao desgosto, retirando da vida 

seu significado, considerando apenas o momento presente, ivido 

de prazeres, para fugir ao desespero, descobrindo, entretanto, 

que a evasao da realidade moral e religiosa não o leva a nada. 

Como Fausto, o esteta vive em um abismo vazio, sem jamais per-

guntar se ~ culpado. Ao condenar o pensamento puro e o poeta de 

representarem traição ao espírito, Kierkegaard considera o poe

ta um pecado do ponto de vista cristão, isto ~, o pecado de vi

ver poesias em vez de viver e ocupar-se de Deus e da verdade. 

O estigio est~tico distingue-se pelo hedonismo roman

tico e sofisticado, onde se conflitam não só a dor, mas, sobr~ 

tudo, o t~dio. O personagem central do "Journal du Séducteur" 

insinua-s8 profundamente no abismo da paixão, vivendo a existên 

cia amorosa em todas as suas incoerências. Tamb~m em "Purifi

quem seus corações" o autor interpreta aquele que escclheu o 

modo de vida est~tico. O her6i da opção est~tica procura real! 

zar todas as possibilidade.s, mas nada consegue, além de uma atu 

alidade transit6ria. 

Entretanto, a ameaça do tédio exige, com insistência, 

uma defesa perminente. Conclui-se que a procura est~tica de no 

vidade conduz, inexoravelmente, ao desespero, que Kierkegaard a 
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borda em "La Haladie ã la mort". 

o existencialismo francês e a filosofia ateísta de 

Heidegger representam para Kierkegaard as úl timas conseqU{;ncias 

da fase de vida est~tica, fase esta que ele não considera inte

grante da verdadeira existência. O conhecimento do enígma da 

vida e a sensaçio de angústia, desencadeador~ de ansiedade difu 

sa e medo de viver, são os únicos elementos comuns entre os exis 

tencialistas franceses e uma religiosidade concebida existenci

almente. Gabriel Marcel aceita as exigências do Absoluto para 

com o h.omem, admi tindo que ele atua quase sempre nas trevas ao 

procurar atender aos de~ígnios de Deus. Paradoxalmente ~ nes-

tas trevas que o homem se aproxima de Deus e não se desespera , 

por crer na vitáriafinal do Senhor. 

Aceitando esse raciocínio não se poder~ chamar de e

xistencialistas a Sartre e seus seguidores. Kierkegaard limita 

o termo existência e não empregou a palavra existencialismo, ao 

nível ético e religioso. Para ele existir como ser humano ex-

prime existir eticamente e enfrentar constantemente novas op

çoes morais. Enquanto o homem est~tico permanece isolado e imá 

ve1, o homem ~tico vive em permanente estado de mutação, expan

dindo-se para uma personalidade que encerra o seu ser subjetivo 

como o universal, participando assim da eternidade, alcançando 

estabilidade e liderança. 

Quando em fevereiro de 1843, sob o pseud6nimo de Vi

tor Eremita, Kierkegaard, publicou "Either-or: The Sickness 

Unto Death", seu compatriota Signe Lossoe escreveria à H.C. An

dersen sua opinião sobre a obra -
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"il ~'e~~ ~lev~dan~ le~ eieux li~t~~ai~e~ une eom~~e 
~ini~~~e e~ de mauvai~ augu~e. L'ouv~age e~~ ~i d~
moniaque qu'on ne peu~ ~'emp~ehe~ de le'd~po~e~ pou~ 
le ~ep~ende au~~i~a~. Vepui~ le~ Con6e~~iou~ de 
Rou~~eau, auc.un liv~e n'a ~u.~ei~~ pa~eil in~~~~~" 
(1949, p •. 54). 

Na primeira parte dessa obra revela seu interesse pe

lo teatro., escrevendo um ensaio que denominou de influ~ncia do 

trágico antigo sobre o moderno, isto é, a oposição entre a sub-

jetividade moderna e a substancial idade antiga. O homem moderno 

quebra todos os laços que o aproxima de Deus. Em toda parte e 

sempre ele é soberano. Face a esse dualismo, o pensador coloca 

a piedade que ele concebe como um sentimento de solidariedade 

para com a descend~ncia de seus ancestrais e as faltas de que 

eles se tornam culpados. Foi o que sentiu Kierkegaard frente ao 

seu pai. 

Esta concepçao permitiu-lhe retratar Antfgona a seu 

modo. No devotamento desta jovem herofna, deve-se observar não 

o ato de sepultar um irmão, apesar da proibição do rei, mas a 

força com que projeta as iniquidades do pai sobre seus filhos. 

n exatamente este o momento do grande "terremoto" para Kierkeg~ 

ardo Como Antígona ele também sente-se isolado da realidade,vl 

ve si~.enciosamente e escondido, guarda cuidadosamente seu segr~ 

do, preferindo sacrificar seu amor atraí-lo. Passoti a vida,l~ 

mentando seu destino e do pai. Barfod, escritor dinamarques, ap6s 

a morte de Kierkegaard pjeocupou-se em divulgar se~s manuscri--

tos e encontrou o relato sobre a blasfemia cometida por Michael 

Pederson Kierkegaard. Joannes, o her6i do "Le Journal do Séduc 

teur" , é um homem que, indiferente ao bem e ao mal, faz do pra-
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zer o sentido da sua vida e vive o estágio estético. Aquele que 

vive esteticamente está preocupado em gozar a vida. Segundo a 

idéia que se tem de gozo, sao introduzi~as variantes, porém, há 

um consenso sobre a f6rmula: gozar a vida. O indivfduo que de 

seja gozar a vida estabelece sempre uma condiçio que esiá fre-

quentemente fora de si, mas nunca independente de sua vontade. 

Por maiores que sejam as diferenças dentro do estéti-

co, todas as etapas possuem algo de semelhante: ~. -o esplrlto nao 

está determinado como espfrito, senio imediatamente. As dife--

renças podem variar entre ornais alto grau de espiritualidade e 

a maior das vulgaridades, porém, na etapa em que o espfrito des 

ponta, nio está determinadb como espírito, mas como graça~ A 

personalidade determinada imediatamente nao é espiritual, mas 

física. Estamos frente a um conceito de vida no qual a saúde é 

o bem mais desejado. O mesmo conceito pode ter a beleza como 

inspiraçio maior, porém, a beleza ~ frágil e esta forma poética 

-e utilizada poucas vezes. 

As concepçoes da vida concordam quanto ã fórmula como 

gozá-la, já a condiçio a qual se reporta está no indivíduo mes-

mo, mas nio delineia a sua vontade. Encontram-se concepç6es de 

vida que ensinam como gozá-la, por~m, a condição deve estar fo-

ra do indivíduo e sem que ele a defina, imponha. ~ o caso da per 

sonalidade determinada pelo talento. Busca-se a satisfação e 

o gozo dos talentos, sejam eles práticos, artfsticos etc, mas 

nao basta só possuir talento, é preciso desenvolvê-lo. A condi 

çao de satisfação na vida é o talento em si mesmo, porém, esta 

condiçio o indivíduo não determina. 
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Visto que as concepçoes de vida t~m em comum sua est~ 

tica, sao parecidas entre si por solidariedade e correlaçio; 
~ 

e 

algo determinado para o qual se voltam todos os seus pens~men-

tos. A base da vida·~ algo simples que nio pode ser diversifi-

cado, como bases que se multiplicassem por si mesmas. 

Segundo Kierkegaard, uma das maneiras est~ticas de g~ 

zar a vida seria a satisfaçio do desejo. Em si mesmo o desejo 

~ uma pluraridade ilimitada, a nio ser que ele tenha sido deter 

minado desde a infância como um único desejo. Neste caso o cor 

reto seria falar-se de uma tend~ncia ou aptidio. Esta concep-

çio de vida se perde entre a atividade e a reflexio, esta refl~ 

xao ~ sempre finita, enquanto a personalidade permanece no ime-

diato. Em se trat~ndo do desejo o individuo ~ o' imediato. Se-

ja o desejo sutil, refinado ou absurdo, o individuo encontrar--
~ 

se-a nele como imediato, colocando o gozo no instante e, qual--

quer que seja sua pluraridade a esse respeito, ~ sempre imedia-

to, porque se situa no instante. Viver para satisfazer seus de 

sejos tem sido o propósito do homem, mas as preocupações origi

nárias dos caminhos que ele segue na vida o impossibilitam ge-

ralmente realizá-los. Entretanto se nio fossem essas preocupa

ções ter-se-ia um espetáculo desagradável, pois ~ comum encon--

trarem-se pessoas que se consideram limitadas pela vida, uma 

vez que aspiram entregar-se a toda esp~cie de desregramentos 

a que o desejo pode levar'o homem. A fim de que tal concepçio 

possa realizar-se, o individuo deve reunir certas condições ex-

teriores. Raramente esta concipçio ~ alcançada. Encontram-se 

com freqUência pessoas que, por um momento, se realizam, mas d~ 

saparecidas as condições, põem-se a dizer que se tivessem o ne-
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cessário para realizá-las, alcançariam felicidade e prazer. 

A desgraça do homem nao advém do fato de nao dominar 

as condi,;ões externas; se ele pudesse fazê-lo seria profunda

mente infeliz, visto que seria levado à melancolia, que, para 

Kierkegaard, é a histeria do espírito, é o pecado "instar om-

nium" que não quer se aprofundar sinceramente. A melancolia -e 

algo de inexplicável. Um melancólico, se interrogado, não sabe 

explicar a origem de sua opressão. Isto é verdadeiro, pois, do 

momento em que ele descobre a procedência, a melancolia inexis

te, enquanto permanecem os sofrimentos. Ainda que os médicos a 

considerem um mal físico não sabem como curá-la. Só o espírito 

poderia fazê-lo, pois ela vive nele e quando ele se encontra a 

si mesmo desaparecem todos os desgostos e suas causas. Aquele 

que possui a si mesmo entra no mundo no devido tempo. 

A concepçao de vida, segundo a qual vive-se para sa

tisfazer o desejo, não pode ser realizada; um egoísmo refina

do compreende que, no gozo, se perde o essencial. Eis ai uma 

concepção de vida que ensina: o gozo da vida é, ao mesmo tempo, 

expresso no pensamento de si mesmo; deve-se gozar de si mesmo 

no gozo. Esta é uma reflexão superior, mas que não penetra na-

turalmente a personalidade que permanece em sua continuidade for 

tuita. A condição pa~a que se goze é aqui uma condição ~xterior 

que independe do indivíduo, pois, ainda que goze de si mesmo, só 

pode fazê-lo no gozo que, por sua vez, depende de uma condição 

externa. A diferença está em gozar de modo reflexivo e não ime 

diato. Esse epicurismo depende de uma condição que nao possui. 

Conseguindo-se, a razao sugere de imediato este recurso: goza 
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de si mesmo, recusando sempre as condições exteriores. Eviden

te 6 que aquele que goza de si mesmo, refutando as condições ex 

teriores, ~ dependente dessas tanto quanto o que as goza. 

No terreno da concepçao est6tica da vida, todos os 

seus momentos t~m um ponto em comum: o objetivo da vida 6 fa

zer de cada um o que 6 imediatamente, pois a reflexão nunca se 

eleva bastante alto para alimentar-se de algo que se encontia 

a16m de seu limite. 

Toda exist~ncia est6tica caminha para o desespero. E~ 

quanto que o desespero acredita que a desgraça existe fora dele 

na multiplicidade das coisas que passam e morrem, seu desespero 

6 est6ril. Ao contrário, 6 bom desesperar-se e, do fundo desse 

desespero, procurar seu valor eterno. Em verdad~, não se pode 

procurar senao o absoluto. 

E o que 6 o absoluto? n o pr6prio indivIduo em seu 

valor eterno, isto 6, a liberdade. Para se encontrar, o homem 

abandona a est~tica pela 6tica ou pelo geral. Esta expressa0 

geral'foi tomada de Hegel para caracterizar a moral do modo co

mo ela se apresenta na vida familiar, social e, sobretudo, no 

Estado. Kierkegaard dá, algumas vezes, um sentido duplo à pal~ 

vra geral. De um lado ele designa a generalidade da exigência 

6tica, a exigência de escolha em si mesmo em seu valor eterno , 

reconhecido universalmente, válido para todos os homens. Visto 

que a 6tica consiste em desesperar de si mesmo e nesse desespe

ro escolher um valor mais alto, compreende-se que a ~tica ou o 

geral são a mesma coisa. O geral 6 aquilo que 6 proclamado ma

nifesto~ O homem geral 6 aberto para consigo mesmo e manifesto 
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para com os outros. O indivíduo ético escolhe bem seu lugar e, 

ao encontrar-se frente a problemas contra os quais nao dispõe 

de recursos para venc~-los, nio se desc~ntrola, percebe de ime

diato o que deve fazer, procede coerentemente, nio perde o do

mínio que tem sobre si mesmo. O viver eticamente permite ao in 

divíduo encontrar sempre uma saída, mesmo quando tudo parece con 

trário, quando a escuridio e a tormenta desabam de tal maneira 

que outros nio a possam ver, mas ele nio se perde, pois há um 

ponto de apoio - ele mesmo. 

Em "Es tét ica y lhica" diz Kierkegaard: 

"El individuo .6e elige a .61 tni.6tno C.OtnO una c.onc.JLec.iôn 
deteJLminada de tnuc.ho.6 modo.6 lj, .6e elige, poJL lo tanto, 
.6eg~n .6U c.ontinuidad. E.6a c.onc.JLec.iôn e.6 la JLealidad 
dei individuo; peJLo c.omo la elige .6eg~n la libeJLdad, 
.6e puede tambien dec.iJL_que e.6 .6U eO.6ibilidad, o, paJLa 
no empleaJL una expJLe.6ion tan e.6tetic.a, que e.6 .6U 
taJL ea" (1 959, p. 1 31 ) . 

Daí aquele que vive esteticamente ver possibilidades 

em toda parte, enquanto o indivíduo ético só encontra tarefas. 

O indivíduo percebe essa concreçio como tarefa, como objetivo, 

como final. Dizer-se que o indivíduo v~ a possibilidade como 

sua tarefa será expressar exatamente o domínio do indivíduo so 

bre si mesmo, domínio que jamais será abandonado. Isto dá ao 

indivíduo ético uma segurança que nunca poderá ser alcançada 

pelo que vive esteticamente. 

O individuo ético sente-se tranquilo porque tem o de-

ver em si mesmo. ~ medida que a ética se torna cada vez mais o 

centro da vida do jndivíduo, maior será sua necessidade de fa-
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lar sobre seu dever e menos inseguro sentir-se-i. s6 a perfei

ta compreensão da ética conduz ã segurança. 

Kierkegaard define a ética como: 

"La "é.t-<.c.a e..6 .to que. hac.e. que. e..t hombJte. de.ve.nga .to que. 
de.v-<.e.ne.; pOJt .to tanto no hac.e. de..t hombJte. a.tgo d-<..6t-<.n-
to de. .6Z m-<..6mo; no an-<.qu-<..ta .to e..6t"é.t-<.c.o, .6inô .to 
tJtan.6ó-<.guJta. PaJta que. un hombJte. pue.da v-<.v-<.Jt e.t-<.c.ame.n 
te. e..6 ne.c.e..6aJt-<.o que. toJtne. c.onc.-<.e.nc.-<.a de. .6Z m-<..6mo tan
pJtodundame.nte. que. n-<.nguna c.ont-<.nge.nc.-<.a .6e. .te. e..6c.ape.. 
La e.t-<.c.a no boJtJta e..6ta c.onc.Jte.c.-<.ôn, .6-<.no que. ve. e.n e..t.ta 
.6u taJte.a, ve. .ta- mate.Jt-<.a c.on.ta c.ua.t de.be. óOJtmaJt y .to 
que. d e. b e. ó o fLm aJt " (1 9 5 9, P • 1 3 4 ) • 

~ no estigio ético, no pr6prio ato de escolher, que o 

indivIduo estabelece os polos morais do bem e do mal. Nesse mo

mento surge o dever; opção entre o estigio estético e ético. O 

curioso é que ao falar-se de dever surja a idéia de algo exter

no, ainda que a própria palavra indique o contrário. O dever 

nao é uma ordem mas algo de que somos incumbidos. Se o dever 
.-. 
e 

considerado pelo individuo dessa maneira, demonstra que ele to-

mou posição no que se refere a si mesmo. Conclui-se então que 

o dever para ele-não se desmembrará em diversas disposições pa!. 

ticulares indicadoras de que o individuo s6 iri encontrá-lo a-

través de uma relação externa. Orientado em si mesmo, o indivi 

duoaprofunda o ético e nao sentiri desalento, quando empenhar-

se em cumprir seus deveres. Quanto mais o individuo aprofunda 

sua vida na ética mais necessidade terá de falar sobre seu de-

ver e menos inql1ieto sentir-se-â em saber se o cumpriu. Se o in 

dividuo compreende perfeitamente a ética, ele está seguro de si 

mesmo; caso contrário, sofre e torna-se inseguro. 

Ao considerar a ética fora da personalidade e se seu 
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relacionamento com ela for externo, tudo será desespero. A esté 

tica como tal é o desespero; o ético é o abstrato, e como tal 

é impotente para produzir qualquer coisa. Se a ética é Q ge

ral, é o abstrato. Em sua completa abstração a ética assinala 

sempre proibições, exercendo o papel da lei. 

A ética é considera por Kierkegaard antes um estágio 

de vida do que uma teoria. Viver o estágio ético é ser coeren

te com'a continuidade da exist~ncia, assumir as responsabilid~ 

des que lhe são próprias como as que se referem a seus semelhan 

teso Assim como os estóicos o ético é um homem livre face aos 

acontecimentos. Pela vontade vence todas as vicissitudes e 

conquista a própria liberdade. A vantagem de querer as coisas 

incontestadas é transformá-las em coisas livres .. Desse modo en 

contrar-se-á solução para as piores calamidades, passando o in

divíduo ético a desfrutar de uma força que nada poderá destruí

la. Esta força é sua vontade e sua energia que lhe permitem 

observar as condições de vida em que se encontra, e pode trans

formá-las em algo que represente sua decisão. Ele serão livre 

na medida em que seja capaz de querer aquilo alcançado. Viver 

o estágio ético é renunciar a uma vida de incontin~ncia. 

o que o homem perde em extensão ganha em profundidade. 

~ no estágio ético que se encontra o herói, segundo Kierkegaard, 

mas não é aquele que realizou uma brilhante açao. Ele é o ho

mem honesto que tem a coragem de·levar a termo, sem desãnimo 

sua tarefa até onde lhe foi determjnada. Posteriormente, Kier

kegaard diria que o homem extraordinário é, em verdade, o homem 

comum. 
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Para aquele que se encontra no estigio ~tico o impor-

- -tante nao e ser capaz de enunciar gradativamente seus deveres , 

mas senti-los profundamente, de maneira. que sua consciência es-

teja certa da eterna validez de seu ser. Nessa ordem de id~ias 

~ basilar o papel que tem o·sentimento na reflexão kierkegaar-

diana da escolha ~tica. A Kierkegaard parecia tão destacada a 

intensidade do sentimento que ele julgava a paixão como aluo . b 

de que mais carecia a sua ~poca. Em "Ou bien ... Ou bien" o 

cotejo entre a est~tica e a ~tica ~ apresentado nas figuras de 

um jovem e um velho, que representam opostos, levando o leitor 

a uma decisão. Para Kierkegaard as duas opções não possuem en-

tre si crit~rio objetivo que conduza a uma decisão. Contudo 

revelam preferêrtcia pelo estigio ~tico e demonstram ser ele su

periot ao est~tico, defendendo o primeiro. Aindi que as exig~n-

cias da ~tica conscientizem o homem de seus erros nao conseguem 

propiciar-lhe a exist~ncia pela qual anseia. 

Hi quem considere o estigio ~tico como representante 

ideal da perfeição, por~m, Kierkegaard sucessivamente ressaltou 

seus limites e falhas em relação ao estigio religioso. O que o 

levou a essa desvalorização foi sua -preocupaçao em salvar o in 

dividuo do singular. Se o estigio est~tico leva ã anarquia e 

insatisfação, gerando o desespero, o estigio ~tico permite a 

constincia e conformidade e que, por sua vez, se instala no ge-

ral, a ~tica, mas torna-se incapaz de proteger a inclinação pe~ 

soaI de cada um, a vocação que provem daquele que habita as prQ 

fundezas do eu. 

Destacando seu próprio caso, Kierkegaard reporta-se 
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ao rompimento do noivado com Regina. Para a ética e de acordo 

com a opinião pública não deveria fazê-lo, enquanto que sua cons 

ciência lhe dizia de seu despreparo, da. ausência de vocaçao pa

ra a vida matrimonial. Percebe que a vida é um jogo que impõe 

a cada um responsabilidade de seus atos e de seus erros, impe--

lindo o homem a escolher entre as exigências racionais e éticas 

e a ordem divina, entre a transgressão e a obediência. 

o indivíduo se possui a si mesmo como tarefa, e nao 

como possibilidade, nem corno joguete para seu capricho, quando 

se elege eticamente. Ele nio pode eleger-se eticamente senao 

elegendo-se na continuidade e, desse modo, se possui a si mesmo 

como tarefa diversamente d~terminada. Essa diversidade é ele 

mesmo e s6 ao arrepender-se, absorvendo-se nela,. pode reconhe--

cer a si mesmo, pois não supõe que o mundo comece com ele, e 

nem que ele se crie de modo pr6prio. 

Ao colocar, lado a lado, o indivíduo ético e o estéti 

co, percebe-se que a principal diferença é que o ético é trans-

parente a sj mesmo, não vive nas nuvens, como faz o estético. 

Esta diferença tudo esclarece. Aquele que vive eticamente vê--

se a si mesmo, tem a consciência penetrada . - -por sua crlaçao,nao 

admitindo aceitar idéias imprecisas e nem permitindo que po~ 

sibilidades sedutoras o distraiam. Ele se conhece a si mesmo. 

o conhecer-se, no indivíduo ético, não é uma simples contempla

ção, é, antes, uma reflexãb sobre si mesmo e que, ao mesmo tem-

po, é urna ação, daí não ter Kierkegaard utilizado a expressa0 

"eleger-se a si mesmo". Daí o fato de que o indivíduo ao co--

nhecer-se, não terminar; ao contr~rio, esse conhecimento é ex-
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tremamente fecundo e dele nasce o verdadeiro individuo. Em 

suas relações consigo mesmo o indivíduo se fecunda e dá nasci

mento a si mesmo. O "eu" que ele conhece ê, por sua vez, o ve!. 

dadeiro "eu", o "eu"·ideal, que possui fora de si mesmo como a 

imagem sobre a qual deve formar-se, 'e que, sem dfivida, possui 

também em si mesmo, visto que é ele mesmo. 

O objetivo, no sentido do qual o indivíduo deve diri

gir suas forças, não está mais nele e sim fora dele. Todavia, 

se o indivíduo pensa que o homem geral está fora dele está deso 

rientado, alimenta idéia abstrata, e seu método redundará sem

pre em um aniquilamento abstrato do "eu" original. Só em si 

mesmo o indivíduo pode informar-se a seu respeito. A vida éti 

ca encerra essa dualidade: o individuo se possui fora e dentro 

de si mesmo. O "eu" típico é, sem dfivida, o "eu" imperfeito.n~ 

da mais sendo do que uma profecia, e nao o "eu" verdadeiro. En

tretanto, acompanha-o sempre; porém, quanto mais o realiza, 

mais desaparece dentro de si, até que finalmente, em vez de es

tar frente a ele, encontra-Sé atrás dele, como uma possibilida

de passada. Estri imagem é como a sombra do indivíduo. Quando 

este se conhece e se elege a Sl mesmo, está-se realizando; con

tudo, como deve realizar-se livremente precisa saber o que quer 

realizar. O que o indivíduo almeja realizar está realmente ne

le, contudo é seu "eu" ideal que ele não encontra em nenhum lu

gar fora de si mesmo. Todos os esforços e pensamentos tornam-

se abstratos, quando não se reconhece que o indivíduo possui o 

"eu" 'ideal em si mesmo. 

Kierkegaard, faz em relação ao indivíduo ético a se-
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guinte comparaçao: 

"Se. pue.de.. de..c.-i.Jt de..i -i.nd<.vZduo e.:t-i.c.o que. e..6 c.om e.i 
ma.6 -i.nmõve.i que. :t-i.e.ne.. gJtau pJto6und-i.dad, m-i.e..n:tJta.6 que. 
e.i que. v-i.ve. e..6:te..:t-i.c.ame.n:te. .6010 e...6:t~ ag-i.ndo e.n ia .6u
pe.Jt 6 -i.c.-i. e.. " (1 9 59, p. 1 37) . 

o estágio ético é o da reafirmação do dever e da fid~ 

lidade do indivíduo a si mesmo, da opção pela responsabilidade 

por si próprio. O indivíduo, no estágio ético, se realiza como 

personalidade individual no interior de um conjunto geral, his

tórico e social. Entretanto, as exig~ncias da ética conscienti 

zam o indivíduo das suas faltas, sem proporcionar-lhe nova exi~ 

t~ncia, enquanto que o estágio religioso parte da própria reall 

dade da vida nova, resultado da fé. O estágio ético aprofunda 

a consci~ncia do conflito real entre o universal e a interiori-

dade da subjetividade em preparação para o estágio religioso. 

Só no estágio religioso encontra o indivíduo o verdadeiro desen 

volvimento existencial. 

No estágio religioso o homem age, e sem precisar de 

justificativas de ordem racional. 

A obsessão do pecado é o problema central e absorven

te nao só do teólogo, mas, sobretudo, do homem Kierkegaard. To-

mando como base o sentimento, ou antes, a subjetividade da alma, 

o homem é visto como um ser desalentado, que encontra na ci~n-

cia resposta para seus problemas. A preocupação dominante em 

Kierkegaard é a procura do sentido da vida e da união do homem 

com Deus. Ele não está interessado no comportamento profano 

dos indivíduos e nem nas justificativas para os seus rituais. 
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Kierkegaard analisa o problema do salto do estágio é-

tico para o religioso em seu livro "Temor e Tremor", mediante 

estudo da história de Abraão. Na Introdução do livro acima men

cionado, diz Antônio Ferreira; 

"Exi~tindo, o homem ~ e~pl~ito que ~e eumpke em obedi 
êneia ao ab~oluto; o exi~ti~ ~o gua~da algum ~entido 
enquanto nele ~ub~i~te a p~e~ença divida. Tal p~e6en 
ça, pon~m, não ~e o6eneee eom a ela~idade de um dia 
de ~ol. O~ de~lgnio.ó da p~ovidê.neia mantê.m-~e ~ee~e
to~ e a mani6e~ta~ão ~ ainda um enigma que ~e não ~e
~olve pela ~e6Iexao" (1959, p. ~/nQ). 

A exist~ncia envolve um relac onamento dramático en-

tre o homem e a divindade, cujos planos são desconhecidos e cu

ja expressão é ignorada e não pode ser encontrada pelo raciocí

nio. O problema da pessoa humana é sempre visto por Kierkega

ard corno um problema religioio, centralizado no pecado, cuja r~ 

denção está na dor e nao pela dor. O cristianismo é considera

do uma cura radic~l, uma experi~ncia que melhor ser~ não retar-

dar; é amor .. porém, também "temor e tremor"; sendo uma alegre 

notfcia para os melancólicos e não para os superficiais. Só a 

religião pode garantir a singularidade do existente. Indivíduo 

e ~ristianismo se identificam. Ao afirmar-se que para Kierke

gaard s6 o homem religioso vive em autenticidade, nao se pode 

esquecer seu conceito de vida cristão. Para ele o cristianismo 

é a aceitação do Cristo, que é Paradoxo, Escindal0, Loucura. O 

absurdo e o escindalo salvam a fé e com a fé a exist~ncia de 

Deus. Pretender provar a Deus racionalmente será perd~-lo. A-

preende-se Deus, mas em outro plano oposto ao da razão. A "ignorincia" 

é a lei da fé, o'saber ê a lei da razao; o justo vive na fé,daí 

dizer-se que a relação homem-Deus é um inexplicável paradoxo. O 
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caminho do homem para Deus faz-se, portanto, num "salto" desen

cadeado pela fé e o homem pecador só a encontrará através do 

dom de Deus. Para Xierkegaard o oposto,do pecado n~o é a vir

tude, mas a fé. Ela opera a invers~o radical: diante de Deus, 

pelo pecado, se revela a liberdade e o raio da graça, que pene-

tra e dissipa as trevas da agonia. O positivo implica o negatl 

vo. Só pelas portas do Inferno se alcança o Paraíso, já o a

firmara Lutero. 

A fé é, pois, a categoria absoluta. Só ela salva o 

homem. Como o pecado é a ca,tegoria existencial por excelência, 

isto é, ele coloca o indivíduo como indivíduo, assim a fé é a 

saúde do indivíduo. O pecado entrou no mundo com Ad~o; n~o e

xiste estado de pecado, mas "salto" do estado de inocência para 

o do pecado. Ad~o quis conhecer apesar da proibiç~o de Deus, e 

perdeu-se; o homem se perde pelo saber. O salto da inocência 

para o pecado é inexplicável, e absurdo para a raz~o. Ad~o ino-

-cente, frente a possibilidade absoluta de poder fazer, prova a 

angústia do "Nada". Ad~o caído vive a angústia de sua miséria 

e de todas as coisas. A angústia está presente em todas as cai 

sas e desnuda todas as ilus6es, contudo, tem servido ao homem, 

no sentido de colocá-lo frente a Deus. 

O indivíduo só se salva, como indivíduo, pela fê; -50 

o milagre da fê realiza a emancipaç~o total, visto que a razao 

n~o pode resolver os conflitos que o homem enfrenta em sua exis 

tência. 

Kierkcgaard considera cada momento da existência como 

uma decis~o, uma resoluç~o, uma alternativa, ou liberdade ou es 
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cravidão. Esta ~ a decisão entre o domínio de Deus, ou seja do 

absoluto, ou o domínio do determinismo, portanto, do ser do es

píri to. Conclui-se que na "confissão" esta a eleição ent:~e o 

Senhor e as próprias.limitações do ser, seja na autonomia apa-

rente do espírito ou na do instinto. Assim, para Kierkegaard a 

responsabilidade e a liberdade nada mais são do que a entrega 

de si mesmo ã vontade do Pai, ou seja "Faça-se a sua vontade". 

Mas, n~ momento em que o existencialismo falou da liberdade e 

decisão de um homem j a autônomo, escolheu a soluç.ão: "Faça-se a 

minha vontade". O paradoxo cristão do Deus martir só sera com-

preendido pela fé. Abraão deu o testemunho e Kierkegaard em 

"Temor e Tremor" realizá um grande esforço no sentido de tornar 

compreensível o paradoxo da fé. Torna-se necessário a compree~ 

são de que o paradoxo se transforma pela fé em um ato compreen

sível e possível, desde que se aceite alcançar o irrealizávei 
\ 

pela incongru~ncia da esperança. A fé só se realizara peJa to

tal submissão. Abraão é, sem dGvida, o representante da fé. Ao 

longo de sua longa exist~ncia ele crê e testemunha, de maneira 

inabalável, a sua fé em Deus. Jamais perguntou ou discutiu. A-

penas aceitou e cumpriu o que lhe foi determinado. A grandeza 

da fé de Abraão esta em ter a~eitado com resignação o paradoxo. 

Quando lhe foi dito por Deus -

"Toma o .teu 6ilho, o teu Úl1ic.o óilho, aquele que ama.ó, 
I.óaac.; leva-o ao paZ.ó de Mo~ija e, ali, o6e~ec.e-o em 
holoc.au.ó.to .óobl1.e uma da..ó mon.tanha.ó que il1dic.aJte;"" (Ge 
n. e.ó i.ó, 2 2 , 2) • 

Abraão que nao era um pensador, que não era sabia, mas que des~ 

java ir além da f~, ao receber a ordem, deixou a casa com Isaac, 
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desceu pelo vale, caminhou em silêncio por vários dias em dire-

çao ao local aonde deveria cumprir a ordem do Senhor. Em chega~ 

do, co lo':ou a mão sobre a cabeça do fi lho, abençoou-o, falou-

lhe da vontade de Deus, e sem atender às súplicas do filho, pr~ 

parou-se para executar o que lhe tinha sido ordenado exclamando 

"Ve.U.6 do céu dou-te. gJtaça.6. Vale. mai.6 que. me. julgue. 
um mon.6tJto do que. pe.Jt~a a 6é e.m ti" (Ge.ne..6i.6, 22, 8). 

Abraão sabia ser Deus ilimitado e eterno, nao poden

do ser compreendido pelos processos lógicos comuns~ ele nao pr~ 

tendia ir além de sua fé. 

A única. abordagem de vida para o homem no pensamento 

kierkegaardiano é o conhecimento pela fé e nao o raciocínio ob

jetivo dos fil6sofos. A obra de Deus está acima dos limites da 

compreensão, e, Ele pode parecer tão absurdo como quando da sua 

ordem a Abraão para que matasse o pr6prio filho. Abraão abando 

nou o estágio ético e saltou para a fé, aceitando o absurdo da 

exigência divina. Frente a situações críticas, o homem escolhe, 

sem levar em consideração critérios racionais. Contudo, Kierk~ 

ga~rd admite existir algumas experiências, à margem do ético e 

do religioso, como o desespero e a ansiedade, que podem valer 

como indicação. O desespero, no pensamento kierkegaardiano, e! 

tabelece o fato do homem confrontar-se com o vazio que nao pode 

ser suprido pelos prazeres estéticos ou obrigações éticas. Ao 

escrever em 1843 "A Repetição" afirma Kierkegaard que o homem 

não repete suas experiências nem éticas nem estéticas, preten-

dendo gozar um prazer passado. A repetição será possível no 
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plano do futuro pela aceitação da vida como um reinício, que 

possibilita alcançar o sentimento do divino. Daí poder-se di

zer que a repetição só é alcançaja pel~ submissão religiosa ao 

incógnito, ficando no próprio absurdo de sua impraticabilidade 

como recomposição de vivências estéticas e comportamentos éti

cos do passado. Todo o pensamento de Kierkegaard preocupa-se 

com o fato de ser cristão. Para ele a experiência mais verda

deira do cristianismo está na experiência da fé. ~ uma certeza 

peculiar visto corresponder a urna incerteza objetiva, daí cons

tituindo paradoxo e absurdo. A veracidade da subjetividade, en 

volvida na fé, se comporia de algo finito, contudo, subordina

do a uma infinitude imprescindível que 'é a infinitude de Deus. 

o grande paradoxo do cristianis~o é a conciliação das 

duas. Afrontar esse paradoxo é para Kierkegaard abandonar o é

tico,é voltar-se inteiramente para o religioso. Esta entrega 

não significa tranquilidade, porém, conflito, uma vez que ae

ternidade e a infinitude de Deus são reais e incompreensíveis , 

por isso, concluiu que se torna impossível falar de Deus ou 

construir uma teologia. O homem deve modificar sua linguagem , 

sendo a razão abandonada e substituída pela súplica e pela im-

precaçao. 

Kierkegaard gostava de chamar-se pensador subjetivo, 

usando linguagem controversa. O nível de compreensão de Deus, 

será tanto menor quanto mais concreto e objetivo formos ao fa

lar dele. A comunicação lógica ou direta não se adapta i reli 

gião, visto que esta existe em imbito espiritual e interior. O 

fato de Jesus pregar em parabolas, relaciona-se com o que acima 
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foi explicitado, pois a parábola é um método que permite inter 

pretações diversas. Considerou Kierkegaard a existência da na

tureza humana corno flutuante, donde ser sua formulação ~6gica 

propensa a ser inautêntica, concreta e estática. Acresce ainda 

o fato de que a incerteza é a substância da existência humana , 

o reino no qual a fé terá que viver para tornar-se significati

va. Daí ser a sugestão indireta, no que se refere à verdade, o 

único veículo para o seu caráter misterioso. Até na área dos 

afetos humanos, as expressões mais próprias são indiretas e sim 

b6licas. A psicanálise consiatou tal fato não só quanto aos so 

nhos como na área de sugestões subconscientes ou involuntárias. 

Em seus diários, Kierkegaard expressa seus pensamen-

tos mais íntimos, s~a solidão, sua procura do absoluto, sua re-

volta. Para ele a tragédia do cristianismo é não representar 

mais urna minoria militante que sofre e protesta; não há mais 

contradição entre a natureza polêmica quantitativa: "O estado 

paga para destruir o cristianismo". 

Toda a vida de Kierkegaard resultou em profunda expe-

riência da contraposição entre o que reputava ser o cristianis-

mo em seu significado mais extenso e a maneira como se apresen-

tava o luteranismo de seu tempo. Ao afirmar que a vida humana 

é um processo contínuo de desenvolvimento, não se refere ao 

crescimento psicológico o~ biológico. A evolução do homem -e 

feita de lutas e pressões morais~ daí não poder ser considerado 

cristão, mas apenas tentar sê-lo. O sofrimento é o único ele-

-mento no qual aquilo que e religioso começa a respirar, sendo, 

portanto, o sofrimento o começo de tudo. Parte desse sofrimen-
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to é a consciência do sentimento de culpa que deseja reconcilia 

ção com Deus. Sendo o homem o campo propício às exigências di

vinas, t,~rã choques com o mundo. Kierkegaard revelou o novo p~ 

radoxo na incessante busca, ~ homem não de~e fazer-se valer. 

Crescer diante de Deus é ser perseguido e desprezado, tornar-se 

simples como uma criança. o homem, acreditando ter encontrado 

Deus, perceberá, em seguida, a distância em relação a Ele, por

que se apercebe que diante de Deus é um pecador. Só através do 

salto na fé perceberá o homem a existência de Deus. A preocupa

ção de ~ierkegaard com a Igreja e o encontro com Deus transfor

mou-se, em seus filtimos anos: de vida, em paixão absorvente. Sen 

tia-se incapaz de vivenciar na Igreja contemporânea a comunida

de de espírito do Cristo; segundo ele, a verdadeira comunidade 

seria encontrada apenas na Igreja eterna, indivisível. 
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5. CONCLUSÃO 

A posição de Kierkegaari ress~lta a existência enqua~ 

to momento dramitico, fusão entre o universal e o particu-

lar, elemento que representa o "pathos" e a diversidade que 

é a tensão entre o racional e o irracional, entre a liberda 

de e o determinismo, entre a individualidade e as exigências 

da coletividade, entre a obrigação moral e a falta de res

ponsabilidade, entre a explicação abstrata e o mistério in-

dividual. 

o pensamento existencial de Kierkegaard consiste na 

anilise do estado que Hegel chama "conscience malhi.ueuse" , 

onde o homem é inteiramente dilacerado, porque se reconhece 

finito, face a um Deus transcendental. Segundo Roger Ver-

neaux: 

"s e.ulem e 11;(: , pOUfl Hegel, c.e l1'e.6;(: la qu'un momel1;(: du 
pflogfl~.6 dlalec.;(:lque, une 6a.6e de ;(:fldn.6l;(:olfle. de I' 
~duc.a;(:lon humalne, UI1 .6;(:ade d~pa.6.6~ pafl 1'~volu;(:lol1 
ne.c.e..6.6alfle de l'E.6pfll;(:; le malheufl de la c.ol1.6c.lanc.e 
dl.6paflai;(: avec. .6on lndlvlduall;(:~ c.ol1;(:ll1gel1;(:e Quand 
elle paflvlen:t ã .6'ldel1;(:l6lefl ã l'ab.6olu" (1964, p.39J. 

Kierkegaard considera a Filosofia como expressa0 da 

vida e do meio de que nos servimos para vivê-la, de maneira que 

não pode ser apenas um sistema objetivo e abstrato que se obser 

va de fora, mas urna realidade pessoal, que aprecia, no seuexa 

to valor, os homens concretos, virtuosos, velhacos, pusilânimes 

ou heróis, visto que a realidade existencial é constituída des-

ses elementos. Outro ponto enfocado por Kierkegaard é a luta 
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do homem consigo mesmo, para a conquista da existência que re-

presenta para ele a conquista do próprio "eu" em sua individua-

lidade. 

Na perspectiva kierkegaardiana a Filosofia nao ê vis-

ta corno urna atividade da razão, sistematizadora de sistemas e 

jamais pretendeu reduzir o universo a urna harmoniosa concatena 

ção de conceitos, a um sistema abstrato. E nesse sentido que a 

posição de Kierkegaard atende àqueles a quem urna Filosofia se

parada da existência não satisfaz. 

o pensamento de Kierkegaard encerri a necessidade de 

valores mais fortes do que os simplesmente racionais,. e de en--

contrar, na Filosofia, em vez de sistemas de perfeita organiza

çao, a luta do homem em busca da verdade. Propõe, tamb~m, res-

ponder aos anseios do homem moderno e que não ê só religioso, 

mas de aprofundamento do drama essencial da verdadeira Filoso 

fia, do drama da existência de todos os "corno" e "porquê". 

A preocupaçao maior de Kierkegaard centraliza-se no 

significado e nas complexas implicações do fato de ser cristão. 

Sua vida constitui intensa experiência da contraposição entre & 
- -

quilo que considerava ser o cristianismo em seu significado mais 

profundo e as roupagens exteriores com que se revestia a Igreja 

Luterana de seu tempo. 

Toda a vida de Kierkegaard foi um drama sem interrup-

çoes exigindo de si próprio a harmonia de seus atos com seus pe!!. 

sarnentos. A oposição a Hegel representa a reação a urna Filoso

fia que se desenvolve à margem da vida, sem considerar a verda-
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de interior. 

Ao estudar a obra de Kierkegaard verifica-se que suas 

id~ias não ~ão teses precisas; são grandes temas humanos, mo-

rais e tamb~m religiosos, orquestrados de várias maneiras e com 

infinitas· variações. Afirma ainda Roger Vernaux: 

"po uJt e.n 6 a-tJLe. j utLi..Jt une. phito.6 o phie. e.xi.6 te.ntie.tte. 
it a 6attu te.lLJt impo.6e. une. 6oJtme. phito.6ophique.. Non 
pa.6 e.vide.mme.nt du de.hoJt.6 e.t paJt un ~oup de. 6oJt~e. 
aJtbitJtaiJte., mai.6 du de.dan.6, e.n te..6 Jte.pe.n.6ant .6e.ton 
te..6 e.xige.n~e..6 d'une. t~~hnique. inte.tte.~tuatte. Jtigou
Jte.u.6e.. L'in.6tJtume.nt de. ~e.tte. tJtan.66oJtmation, de. 
c.e.tte. in6oJtmation, ptutôt, ~'e..6t ta phe.nome.notogie." 
(1964, p. 39). 

Pode-se.afirmar que o existencialismo seria a expres-

são de uma experi~ncia singular, individual, um pensamento ori

undo de uma situação especifica, sendo impossIvel dissociar o 

posicionamento de Kierkegaard das vicissitudes que sofreu no de 

correr da vida, assim como das angústias e inquietações laten-

-tes em sua epoca. 
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CAPITULO 11 

O PENSAMENTO DE CARL ROGERS 

A psicoterapia tem sido tema de interesse e discussão 

de alguns dos mais destacados estudiosos das 'relações humanas 

e das ~ondições que devem torná-las mais sadias e fecundas. Co

mo resultado surgiram vários enfoques doutrinários, muitos dos 

quais parecem incompatíveis, ou, na melhor das hipóteses, difí

ceis de se relacionarem entre si. 

Em 1942, ao publicar o. livro "Counseling and Psycho

therapy", Carl Rogers questiona a terapia consagrada, apresen-

tando perspectivas revolucionárias. Sua abordagem tem como su

porte a experi~ncia clínica, resultante de seu trabalho como t~ 

rapeuta, que lhe proporcionou um desenvolvimento conceptual ali 

cerçado no m~todo científico e culminando com suas propostas. 

Se de um lado a experi~ncia clínica fornece os primeiros cleme~ 

tos que facultam elaborar as hipóteses iniciais, de outro lado, 

estas experi~ncias são verificadas em sua forma rudimentar par

tindo posteriormente, para progressivo grau de refinamento, on

de hipóteses e escalas serão confrontadas a novas experi~ncias 

clínicas que, por sua vez, motivarão novas hipóteses, permitin

do a inferência do concei t·o que para Rogers tem caráter essen

cialmente temporário. Rogcrs sugere novas t~cnicas em oposição 

is terapias fundamentadas no diagnóstico, no conselho autoritá

rio e na psicanálise da interpretação. Não interferir no que 

foi estabelecido pelo cliente e refletir, com fidelidade, sua 
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expressa0 verbal domina o posicionamento de toda a terapia rog~ 

riana. Estas técnicas foram chamadas de não diretivas, desenca 

dea~do pol~micas entre os terapeutas, dividindo-os em dir~tivos 

e não diretivos. 

Em 1945, ao transferir-se para a Universidade de Chi

cago, Rogers encontrou ambiente favorável às suas idéias, o que 

lhe permitiu continuar as experi~ncias terapeuticas, destacando

se esse período pelo lançamento do livro "Client-Centered The-

rapy" . 

Ainda que a terapia seja seu intere~se maior, preocu

pa-se também, com a educ"ação, relações interpessoais e confli

tos de grupos. A grande caracteifstica rogeriana.é a constante 

evolução, a insaciável curiosidade aberta às novas hipóteses que 

melhor classifiquem suas reflexões. Investigador e pioneiro as 

socia-se à corrente da psicoterapia existencial da psicologia ~ 

mericana, ressaltando, frente a verdade cientffica, o evoluir de 

seu pensamento. No dizer de Gondra: 

"Lo que. e.n un c.ol11J..e.nzo no e.fl..a má.6 que. una hJ..põ.te..6J...6 
.6e.nc.J..lla ac.e.fl..c.a de. la p.6J..c.o.te.fl..apJ..a, C.OM. e.l pa.6o de. 
lo.6 a~o.6 .6e. c.OM.ve.fl...tJ..fl..á e.n una .te.Ofl..J..a de. la te.fl..apJ..a 
de. honda fl..aJ..gafl..ubfl..e. 6e.nome.nolõgJ..c.a y pfl..06undame.n.te. 
ane..e.ada e.n la pe.fl...6ona de.l c.lJ..e.n.te." 11975, p. 16). 

o pensamento rogeriano não se detém e torna-se cada 

vez mais existencial, abandonando o intelectualismo dos primei-

ros anos não diretivos, partindo para os aspectos intersubjeti-

vos do relacionamento cliente-terapeuta. Rogers passa a inte--

ressar-se especificamente pelo trato interpessoal, isto é, a re 
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lação terapêutica cliente-terapeuta. A partir deste estâgio,que 

coincide com a investigação sobre esquizofrênicos, voltará sua 

atenção para outros estudos que nao a terapia individual, 

A preocupaçao em dar à terapia um respaldo científico 

predomina em toda a trajet6ria da abordagem rogeriana, em sua 

contínua revisão e busca de novaship6teses. Como humanista,Ro 

gers tem pela autodeterminação da pessoa um profundo respeito. 

Apesar 'das críticas, não há d~vida quanto à honesta e persisten 

te tentativa em ajustar o metodo empírico aos domínios da tera-

pia. Afirma Gondra que: 

"rnã.ó que. eJ..e.I1:.tZ6J..eo, e..I1 e..t .ó e.11:.tJ..do e..ó:.tJtJ..:.to de..t :.te.JtmJ..-
110, e..ó UI1 ob.óe.JtvadoJt l1a:.tuJta.tJ...ó:.ta de. .ta ~xpe.JtJ..~l1eJ..a , 
que. J..11:.te.I1:.ta eapJ..:.taJt e..t oJtde.11 e..óeol1dJ..do e.11 e..t 6e.I1~me.l1o 
paJta de..ópue..ó e.l1ul1eJ..ah.to e01160Jtme. a .to.ó eãl1ol1e..ó de. 
.ta eJ..ê.l1eia. Ve. ahJ...óu e.rtlpÚío pOJt 6oJtl11u.taJt hJ..p~::te.6e..ó 
o b j e.:.tJ.. v a.ó, y p o lL v e.JtJ.. 6 J.. e a.ta.ó e.m pDtJ.. e am e.l1:.t e. " (1 9 7 5 , 
p. 17). 

o humanismo de um lado e o científico de outro desen-

cadearam em Rogers forte tensão, uma vez que inevitável seria o 

choque entre a r~lação pessoal subjetiva e emocional com o obj~ 

tivismo científico. Na última etapa do pensamento rogeriano,on 

de mais se acentua o elemento subjetivo e pessoal da terapia, 

destaca-se sobremodo este choque. O pensamento rogeriano, no 

que tange à psicoterapia, organiza-se em torno da filosofia e 

da ci ência. Es ta e a or ig'em de toda a sua formação e, ao inic i 

ar-se nos estudos, revelará interesse pela tecnica terapêutica 

e pela investigação empírica, o que, com o decorrer dos anos, 

será atenuado pelo humanismo subjetivista característico do Ro-

gers terapeuta. 
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A terapia rogeriana tornar-se-i cada vez mais subjeti 

va, atendendo menos ao plano t6cnico e cientifico, sem que ve-

nha a abandona-lo de todo. A ciência continuari sendo centro 

de sua atenção, por6m, Rogers revela preocupação filosófica a 

respeito da natureza da ciência. Abandona a teoria da psicote

rapia pelo humanismo da ciência e do homem, dedicando-se, sobre 

tudo, ao problema da natureza e da conduta. 

Segundo Marian Kinget, a psicoterapia de Rogers 6 fun 

damentalmente a psicoterapia da liberdade. Contudo, não 6 pos

sivel esquecer que a verdadeira liberdade deve f~ndamentar-se 

no conhecimento das condições biológicas e sociais da própria 

liberdade, para que se possa domini-Ias e transcendê-las. 

A proposta do trabalho 6 analisar a si~ilaridade en--

tre o pensamento do Kierkegaard e Rogers, sobretudo 

"pela ~n6a~e na bu~~a da autenti~idade ~omo objetivo 
6inal da vida plena" (S~hee66eJz., 1973, p. 43). 
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1 . O ROMaI E A OBRA 

Nascido em I11inois, em 1902, Estados Unidos, d~scen

de Car1 R. Rogers de numerosa e bem estruturada família pu

ritana. Aos 12 anos, revela interesse pela ciência aplica

da, dedicando-se a experiências na área da agricultura. Já 

na juventude, atraido pelos estudos humatiisticos, sobretudo, 

hi~t6ria, religião e psicologia, matricula-se na Union 

Theo10gical Seminary de New York. O espirito liberal, com 

que eram examinados os assuntos naquela instituição, desper 

tou-lhe a atenção para a pesquisa sistemática e racional do 

método cientifico em detrimento da vocação religiosa. 

Em 1922, viajou para a China como participante da In

ternacional Conference of World Student Christian Federation, 

iniciando-se ai o afastamento das convicç6es religiosas de 

seus pais que até então professara. Desliga-se do seminá-

rio e passa a freqUentar os cursos de Psicologia Clinica do 

Teachers College of Columbia University, em New York. 

Sua formação clinica foi, de inicio, influenciada pe

lo reconhecimento dos aspe.ctos inconscientes e complexidade 

emocional do ser humano, evidenciados nas obras de Freud e 

seus seguidores. Seu posicionamento expressa as idéias de

mocráticas da sociedade americana na qual quase todas as 

barreiras para a ascensão dO'indivíduo foram praticamente 

suprimidos e onde esta ascensão constitui exatamente um dos 

mandamentos do credo nacional. 

No evoluir de seu pensamento, Rogers foi influenciado 
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pelo funcionalismo de Dewey, destacanuo acentuada ênfase ao as 

pecto livre e ativo da aprendizagem. Esta aceitação é compree~ 

sivel, considerando-se a psicologia como uma aprendizagem livre 

de novas formas de adaptação, conceito que se encontra presente 

na orientação psicoterápica rogeriana. 

Como interno do Institute of Child Guidance, clínica 

dedicada à orientação de jovens, encontra condições de atuar li 

vremente. Algum tempo depois, transfere-se para um Instituto 

Pedagógico em Rochester, onde permanece durante 12 anos como psi 

cólogo clínico. Distante dos centros metropolitanos e dos psi-

canalistas pode desenvolver-se ao abrigo de influências. Nes-

sa oportunidade, observando e debatendo com os colegas, conclui 

que as teorias dominantes não atendiam à realidade de suas re-

flexões. Estes anos são bastante proveitosos e os conceitos so 

bre psicoterapia e diagnóstico psicológico resultantes dessa ex 

periência conflitam com as técnicas aprendidas, levando-o a 

questionar quanto à sua validade. 

-A proposta rogeriana e facilitar a pessoa a"tornar-se 

pessoa". Para ele a solução é a interioridade que permita a ca 

da uma assumir o que é em verdade e faculte, ao mesmo tempo, a

ceitar as outras como sao. A noção de pessoa é a base da prop~ 

sição rogeriana. O importante é a din~mica vivencial que o in

divíduo estabelece consigo e com o outro. O que predomina no 

ser humano é a subjetividade. Para ser compreendido, o homem 

tem que ser observado em seu mundo objetivo e pessoal. Rogers 

considera o homem livre para tomar consciência de seus sentimen 

tos, assim como ~ara vivê-los subjetivamente. 
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A Terapia Relacional de Otto Rank, que foi discipulo 

de Freud, levou Rogers a conceber os dois conceitos de sua ori

entação psicoterápica: a importância do "tipo do relacionamen

to terapêutico" e o critério de que "só o cliente sabe o que o 

traumatiza, que direção seguir, que problemas fundamentais e 

que vivências foram reprimidas". 

Seu primeiro livro, "The ClinicaI Treatment of the 

Problem Child", foi publicado em 1939. 

Quando professor de Psicologia na Clínica, na Ohio Unive!. 

sity, expoe,suas idéias sobre a técnica de "counseling" e perc~ 

be haver desenvolvido algo original sobre o assunto, ao mesmo 

tempo que aquilo que lhe parecia claro e evidente podia ser con 

siderado como ameaçador aos outros. Sente que e5tá criando no

vas concepçoes e, em 1942, publica sua segunda obra "Counseling 

and Psychoterapy". Este livro, pela sua originalidade, revolu

cionou o papel dos participantes da relação psicoterápica, dan

do ao paciente autonomia e capacidade para discernir seus pro:".

blemas e para transformar o terapêuta de dirigente em cataliza

dor que facilite o progresso terapêutico. Surge ai o nome nao

diretivo em oposição dos processos utilizados que Rogers consi

derava diretivos, tirando do indivíduo o direito de ser pessoa. 

Em 1951, surge "Client Centered Psychotherapy", onde 

Rogers expoe a sua nova técnica que, sem dúvida, é urna das mais 

importantes contribuições não só na área da psicoterapia, corno 

na do relacionamento humano. Neste livro está explicita a con

cepção de cliente e terapêuta, o relacionamento entre ambos e a 

dinâmic~ do processo terapêutico. 
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Surge, em 1961~ "On Becoming a Person", obra que en

cerra uma coletânea de trabalhos escritos entre 1931 e 1961, ex 

plicitanio suas id~ias e pesquisas sobre o desenvolvimento de 

uma personalidade livre e bem estruturada. Em colaboração com 

a psicoterapeuta belga Marian Kinget, surge, em 1966, "Psycho

therapy and Human Re1ations", enfocando tanto a parte psicoterá 

'pica como a teoria sobre personalidade. Esta obra evidencia que 

seu posicionamento transcende do psicoterâpico, refletindo-se 

posi tivamente em qualquer tipo de re1acion3J11ento }l1.lll1ano. "Rogers on the 

Encounter Groups" é publicado em 1970 e reflete uma experiên-

cia social, cuja repercussão tem atingido outros países, a1~m 

dos Estados Unidos. 

Rogers foi influenciado pelas idéias de Horney, Sul

livan, French, Lewin, os psic610gos da corrente gestaltista co

mo Wertheirmer, e Koffka, al~m de Fromm e os representantes do 

pensamento existencial como Kierkegaard, Binswanger, Maslow e 

Gendling. 

Rogers e Kierkegaard procuram retratar o que é direta 

mente experimentado pelos seres humanos em crise. Para eles os 

problemas que afligem o homem não encontram solução nas mira-

gens do progresso e nem nos recursos exteriores e, sim, na int~ 

rioridade que induza cada um a assumir o que ~ em verdade e peE 

mita, ao mesmo tempo, aceitar os outros como eles são. O tor

nar-se pessoa para Rogers é a oportunidade que o indivíduo tem 

de atualizar suas forças, observar as situaç5es vividas e simbo 

lizar suas experiências. A pessoa não é construída fora, mas a 

partir dos recursos internos, daí o fato dela estar situada aei 
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ma de qualquer ess~ncia definida, de qualquer lei, dogma ou tra 

dição. 

Rogers introduziu no processo'psicoterap~utico a es-

pontaneidade inexistente entre cliente e terapeuta. Desencadeia 

profunda mudança em direção'a uma experi~ncia humana, e não ap~ 

nas no que se refere à terapia, mas também, à investigação em 

toda a área do relacionamento interpessoal. Enquadra suas pro

posições teóricas no cawpo da investigação experimental na bus

ca de uma fundamentação objetiva, que confira às suas idéias va 

lor universal. 

Como seus contemporineos, Rogers também foi envolvido 

pela psican~lise de Freud. Todavia, não se deixa dominar e de

dica-se a estudos e reflexões sobre o homem, a ci~ncia do home~ 

sua personalidade e possibilidades de desenvolvimento. Surge des 

tes estudos um método ou técnica terap~utica, que questiona as 

terapias então em voga~influenciadas pelo pensamento freudiano. 

A terapia rogeriana não resulta de súbita intuição,mas 

de longos anos de estudo, observação e prática. Em suas técni

cas, Rogers propõe que o terapeuta abstenha-se de qualquer in-

terferência, assim corno rejeita a coisificação, a objetivação, 

que é imposta ao cliente pela psicanálise. Ao estabelecer con 

tato com o cliente, o terapeuta rogeriano se põe em relação di

reta com ele que não é mais manipulado e tratado corno um objeto. 

Rogers descobre e leva o cliente a descobrir que entre eles se 

estabeleceu urna ligação direta, sendo isto o que realmente im~ 

porta no processo terap~utico. A terapia é para ele, sobretudo, 

interaç~o entre duas pessoas, o terapeuta e o cliente, ou entre 
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o terapeuta e um grupo de pessoas. 

Rogers distancia-se da psicanilise, quando atribui 

aos processos inconscientes pouca relevância e quando apr~senta 

o eu como uma entidade menos diferençada do que o aparelho men 

tal dos psicanalistas. Ele esti mais interessado na mudança de 

personalidade do que na pr6pria personalida~e. 

A teoria rogeriana nao é estitica ou dogmitica, é e 

seri indutiva. Em seu posicionamento, adota atitude semelhante 

à de Snygg e Combs e sustenta que o mundo experimentado, tal 

como é acessIvel à consci~ncia do indivIduo, 'desempenha papel 

preponderante na determínação de seu comportamento. Acompanha , 

também, Allport e outros na tarefa de conter a maré dos psican! 

listas, que hoje corre com menos força para as profundezas do 

inconsciente. 

Ao contririo da psicanilise de Freud, a terapia 

Rogers não destaca a importância da influ~ncia do passado; 

de 

-nao 

atribui exagerado papel à reconstrução racional dos fenômenos 

mentais pelo cliente e pelo terapeuta; não é diretiva, nem in-

dica ao cliente o que ele deve pensar de si mesmo. Na terapia 

freudiana o cliente é, no fundo, considerado passivo com rela-

çaoa sua cura, pois nela o t~rapeuta estima que o cliente não 

sabe qual é seu verdadeiro problema sendo incapaz de descobrí

lo. Enquanto Freud foi pessimista em relação ao homem, Rogers 

é essencialmente otimista, pois acredita que, ao lhe fornecer

mos um clima propício, tenderá a evoluir em sentido positivo. 

A psicanálise coloca em relevo a açao sobre o homernde 
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processos patogênicos e destrutivos, diferentemente da terapia 

rogeriana que acentua as forças construtivas de crescimento. Es 

sa capac~dade construtiva da pessoa humana juntamente com a li 

berdade constituem característica destacada na terapia de Ro-

gers. 

A terapia rogeriana - -nao julga, nao interroga, nao 

interpreta, mas participa da experiência imediata do cliente. A 

companha-Ihe o pensamento, tentando retomá-lo, na medida do po~ 

sível, de forma equivalente ou reconhecível com a sua. Isto sig 

nifica refletir a idéia ou expressão do outro, para que se esta 

beleça a relação. A terapia rogeriana é a terapia da liberdade 

e da comunicação entre duas pessoas que estabelecem um relacio

namento empático. 

Entre os psicoterapeutas modernos Rogers é, sem d~vi-

da, uma das personalidades mais fecundas e originais. Sua obra 

tem influenciado todas as disciplinas que se reportam ao homem 

e, especialmente, as que envolvem seu relacionamento consigo e 

com os outros. 
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2. AS FASES DO PENSAMENTO ROGERIANO 

Ao fazer-se uma revisão do movimento iniciado por Ro-

gers na década de 1950, pode-se estabelecer um quadro hist~ 

rico de sua terapia, admitindo-se estar em terceira fase. A 

primeira destas fases, a da "Psicoterapia não-diretiva", eg 

tre 1940 a 1950, teve por objetivo o "insight" do cliente, 

quanto a si mesmo e a sua situação. A aceitação e a clari-

-ficação, numa atmosfera permissiva, constituem, nesta epoca, 

os instrumentos reconhecidos do terapeuta. A segunda fase, 

de 1950 a 1957, a "Terapia centrada no cliente" é, sobretu 

do, reflexiva, sendo função do terapeuta evitar, na relação, 

que o cliente se sinta ameaçado. Procura principalmente, ~ 

través da reflexão de sentimentos, ajudar o cliente a obter 

maior congruência, entre seu conceito do eu e seu campo fe-

nomenológico. A uartir de 1957, desenvolve-se a terceira 

fase que alguns autores chamam de "Terapia Experiencial",c~ 

jo objetivo é ajudar o cliente a utilizar mais plenamente 

sua experiência direta como processo de vida inter e intra-

pessoal. Nesta fase a variação dos comportamentos do tera-

peuta aumenta, sempre com o objetivo de explicitar certas a 

titudes básicas. 

Percebe-se que, através destas mudanças de ênfase e 

atuações, prevalece a 'hiuótese fundamental que propõe ser 

suficiente a existência, contínua no tempo, de algumas ca-

racterÍsticas na relação cliente-terapeuta, para assegurar 

a ocorrência de mudanças construtivas da personalidade. 
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Pode-se resumir todas as atitudes rogerianas (em psi

coterapia, em educação, em relações humanas em geral) em uma uni 

ca fórmu'.a, esta seria a de serem relações de ajuda "centradas 

no cliente", e todas as técnicas rogerianas poderiam ser sinte

tizadas como constituindo um método "não diretivo", 

As fases do pensamento rogeriano geraram a publicação 

de livros: em 1942 "Psicoterapia e 'consulta Psicológica", em 

1951 "Psicoterapia Centrada no Cliente", e em 1961 "Tornar-se 

Pessoa". 

As caracterfsticas principais de cada uma das fases, 

serao enfatizadas a fim de que se possa compreender a evolução 

do pensamento rogeriano. 

A proposta cientffica do posicionamento de Rogers cul 

mina com as teorias da terapia e da personalidade, sendo o cen-

tro da terapia constituido pela pessoa do cliente e seu 

fenomenológico. 

campo 

A crftica ~ terapia rogeriana da primeira fase refere

se a excessiva preocupação com as técnicas e a atitude do tera-

peuta. Entretanto, "não direção" não significa ausência de di-

reçao. O conceito "não diretivo" refere-se ao fato de nao im-

por-se ao cliente objetivos que lhe são alheios, assim como os 

pontos de vista do terapeuta. Não dirigir significa evitar uma 

aceleração prematura do cliente, seguir o curso de seus s en timen tos, da 

maneira como são apresentados no evoluir do processo. Não di ri 

gir é levar o cliente ao encontro consigo mesmo e, com os 

prios sentimentos. Dar não ser aceit~vel a idéia de ausência 
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total "da participação do terapeuta não-diretivo. 

Ao examinar-se as respos tas não-di reti vas propostas por 

Rogers, ver~se-â com clareza que elas obedecem a direção deter-

minada. O terapeuta não diretivo facilita o desabafo emocionál 

do client~, promove "insight" espontâneos e ajuda-o a clarifi-

car suas açoes. Pode-se dizer que ele dirige a entrevista e 0-

bedece a metas e objetivos; conduz o cliente frente aos -pro-

prios sentimentos "e, neste sentido, conduz a entrevista frente 

ao nficleo conflitivo emocional. Nãofaz~-lo seria tolice. A 

pr6pria concepçao do processo encerra em si o sentido de dire-

çao. Certo é que o termo "não diretivo" facilita equívocos e 

não revela a ess~ncia da terauia rogeriana. 

O conceito de nao direção como o entende Rogers, ins

pira-se em atitude incondicionalmente positiva. Não dirigir não 

é não interferir "e, sobretudo, não é "laisser faire", que reduz-

se, em ess~ncia, i indiferença. Em uma relação cuja base 
~ 

e o 

respeito, a compreensão, e o calor humano, a atitude "laisser-

faire" é ofensiva. Referindo-se ao terapeuta não diretivo diz" 

Kinget: 

"t veJr..dade que o papel do .tvrapeuta nã.o dD1.e:tÁ .. vo e 
de~~Jr..ito ~om 6Jr..equ~n~ia ~omo inativo. Contudo ~onv~m 
entendeJr.. e~te teJr..mo num ~entido de ~eJr..ta 6oJr..ma oJr..ien
tal, i~.to ~, ~lgni6i~ando nã.o a au~~n~ia de a.tivida-
de, ma~ a au~êl1~ia de atividade il1teJr..ven~iol1"üta. Na 
veJr..dade, o teJr..apeuta Jr..ogeJtiano "inativo 1/ e~tâ. in.ten~a 
me.nte ç .. mpenhado 110 pJr..oc.e~~o de teJr..apia m~ evita ~ui:: 
dado~amente peJr..tuJr..baJr.. o ~eu de~envolvimento ineJr..ente, 
e~6oJr..çal1do, ao me~mo tempo, poJr.. 6a~ilit~-~o. PoJr.. i~t~ 
e..~ta tefLapia pode .. ~aJr..a~te..JÚzaJr..-~e ~om ~ata.e.L!le em opo 
-6içã.o a allâ..e.i~e" (1975, p. 34). -
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A contradição assinalada pelos críticos rogerianos re 

fere-se ao fato de encontrarem de um lado a manipulação disfar 

çad~ e, de outro, o prop6sito de não interferir. 

Não direção é em essência a abstenção de juizos de va 

lores e, em outro sentido, não dire~ão não existe. Cumpre dis-

tinguir entre "diretivas" e "direção". Enquanto o termo "dire-

tivas" implica conselhos, sugestões, ordens, o termo "direção" 

sugere:a id€ia de significação. Precaver-se contra o conceito 

de que tudo o que for realizado sob o r6tulo não diretivo é pu-

io, f imprescindível; pois, ainda que hibil, o terapeuta -apos 

virias entrevistas confrontaii, inexoravelmente. o cliente com 

seu posicionamento e valores. Tal fato € comum, poré~ a dispo-o 

sição para dirigir sobrepor-se-i i intenção quando envolve pes

soas incapazes de perceber o que é evidente a qualquer observa

dor. A neutralidade em psicoterapia é impossível, considerando-o 

se a estrutura, pois, evidente esti, que ela orienta-se em uma 

direção. O teraneuta ao relacionar-se com o cliente não tem 

condições de neutralidade, assim como não consegue atender a tu 

do quanto lhe € comunicado. Selecionari dentre sentimentos e 

idéias apresentadas. Ainda que selecionar envolva direção esta 

seleção não pode ser considerada mal necessário. A escolha -e 

feita em obedi~ncia a princípios que regem a abordagem terap~u-

tica conferindo-lhe identidade. A direção existe independente 

da interação. Sabe-se que. a simples presença de uma pessoa po

de exercer influ6ncia sobre outr~, sem que haja interesse em fa 

z~-lo. O que, realmente, importa é o estado emocional da pes--

soa sobre quem recai a influ~ncia. 

Tudo quanto o indivíduo percebe tem significação, até 



73. 

mesmo as situações ffsicas. Toda situaçio humana envolve dire

çao e quanto mais significativa for esta situação para o indivi 

duo, maior será seu potencial diretivo, o que perm:te concluir 

que toda situaçio ps~coterápica, tem implícita em si a id~ia da 

significaçio orientada. 

Portanto, a expressa0 "nio diretiva", nao significa 

aus~ncia de participação do terapeuta, mas a tomada de posição 

não impositiva, nio coisificante na maneira de conduzir o pro

cesso terap~uti~o, comum em outras t~cnicas. 

A atitude de Rogers ~ uma recusa a terapia tradicio

nal que tem o diagnóstico e a história clínica como base. Sua 

proposta de substituir as t€cnicas clissicis, por outras novas, 

que facilitem estudar o processo terap~utico conforme os méto

dos da ci~ncia, ~ válida. Na fase não diretiva a ~nfase se faz 

sobre as técnicas e as entrevistas. A proposta fundamental da 

terapia não diretiva € uma posição antropológica. Rogers pro

poe o crescimento da pessoa e desenvolve as forças construtivas 

que lhe são inerentes. 

A psicoterapia rogeriana ~ a psicoterapia da liberda

de, da evolução da pessoa do cliente, sem que lhe sej am impos

tas normas ou padrões. Pode-se discordar da expressão "não-di

retiva" utilizada por Rogers, entretanto ~ preciso convir da im 

port~ncia que representa para a psicoterapia esta atitude, não 

de eicídio para com as correntes "dominantes mas como uma 

proposta na área da psicoterapia. 

nova 

Além da preocupaçao com as t~cnicas psicoterápicas,e~ 
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penha-se Rogers em descobrir a ess~ncia do processo teTap~utico 

e descrev~-lo em termos cientrfic~s. procurando universalizar a 

psicoter~pia. Enfatiza a gravaçao das entrevistas, com os clf-

entes, e oferece pela vez primeira base segura para a investig~ 

çio dos processos terap~utic6s, do ensino e aperfeiçoamento das 

técnicas de terapia. -Rogers nao considera a terapia corno urna 

habilidade vaga e intuiti~a, ela deve ser um processo baseado 

em princípios conhecidos e verificados através de técnicas com-

provadas e que implementem os referidos princfpios. A atenção 

dispensada a t~cnica permitir~ a Rogeis, descobrir diversos mé

todos concretos capazes de dar significaçio cientffica aos pri~ 

cípios da teoria de Rank qrie, sobre ele teve acentuada influ~n-

cia. 

Rogers t~m, no decorrer de seus estudos demonstrado 

sis temâti ca dedi cação na procura de evi d~ncias empf ricas para 

seu discurso com o objetivo de assegurar-lhe caráter cientffi-

co. 

Toda a evolução do pensamento rogeriano, no campo da 

terapia, acompanha .de par os prop:ressos da metodologia utiliza-

da em pesquisa. Ainda que siga posição fenomenológica e subje-

ti~a, no fluir da posição rogeriana sobressai o desenvolvimento 

da metodologia de pesquisa, enquanto que, na estrutura da teo-
. 

ria destaca-se o conjunto de hipóteses a ser verificado. Rogers 

afirma que jamais deve-se esquecer que qualquer teoria ou mes

mo o enunciado de uma teoria não € cientificamente Gtil se nao 

puder comprovar-se. ~ indispensável o controle e comprovação~ 

todo elemento constitutivo de nossas hip6teses e, a Gnica manei 
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ra correta de que dispomos para distinguir entre o conhecimento 

da verdade e o das inclinações pessoais, ~ a investigação obje

ti va. 

A posição ro,geriana, ~ distinguida por dois pontos de 

vista; 'u~ clínico e outro estatístico que ele procura concili

ar. Este dualismo sobressai na tese de doutorado onde combina

se o rigor da metodologia estatística e o m6todo do diagnóst'ico 

com problemas oriundos da inadaptação psicológica. 

Apesar de ter afirmado, anteriormente, situar-se no 

campo dos metodos ou t~cnicas terapêuticas, em vez de nas form~ 

lidades teóricas das virias 'correntes do pensamento. Rogers qua~ 

do se propõe destacar às divergências entre um metodo e outro a 

bandona o campo concreto da t~cnica e passa à consideração dos 

valores superiores. O debate centra-se na filosofia implícita 

no metodo, e nas características bisicas da nova psicoterapia 

que passam a considerar-se a partir deste ingulo superior. As 

t6cnicas porem sE aparecem na descrição do processo terapêutico 

e sio consideradas como marginais. 

Estabelecer ordem entre os acontecimentos da terapia 

sempre preocupou Rogers. Falta-lhe, entretanto, a estrutura te 

órica que lhe faculte formular e explicar o que se passa na te

rapia, atendo-se a relatar os fatos que ocorrem no decurso do 

processo. Na prática, pouca atenção será dedicada por Rogers 

no sentido de tornar científica a psicoterapia. concentrando-se 

sobretudo nos problemas técnicos. 

Fazer ciência nara Rogers € medir os fatos, analisar 
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o processo terapêutico de acordo com os princípios científicos, 

pesar resultados e criar técnicas acessíveis no método empíri-

co. 

No livro "Counseling and Psychotherapy" está manifes

ta a conf~ança na possibilidade da construção de uma ciência psi 

coterápica. Neste livro é proclamada a convicção de que o con

selho psicológico pode ser um processo capaz de ser verificado, 

comprovado, melhorado e que conduzirá conselheiros e terapeutas 

no campo prático, como no do ensino, a empreender uI teriores in 

vestigações teóricas que permitam aprofundar e aperfeiçoar os 

conhecimentos e métodós, capacitando os indivíduos a desenvol

ver adaptação satisfatória. Todavia, a terapia "não-diretiva" 

apresenta-se como uma hipótese científica; em uma relação per

missiva e estruturada de forma definida que faculta ao paciente 

alcançar compreensão de si mesmo em grau que o capacita progre

dir à luz da nova orientação. Esta hipótese encerra outra gra~ 

de intuição rogeriana, a convicção da possibilidade de construir 

uma terapia científica. Em verdade a hipótese atende ao modelo 

teórico "se então". o processo chamado terapia desenvolve-se es 

pontaneamente quando lhe são oferecidas condições favoráveis. 

Pode-se estudá-lo através de análise e investigação científica 

mas em verdade, é a crença na capacidade do indivíduo e na pos

sibilidade de uma terapia científica, a base do pensamento rog~ 

riano. Sem respaldo teórico o que predomina no processo tera

pêutico que Rogers tanto se esforça e tornar científico, é o in 

telectualismo e o verbalismo. 

A posição rogeriana e, sobretudo, os excessos de al

guns de-seus colaboradores tem propiciado críticas severas de 
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seus opositores, quase sempre da escolha clássica da psicologia. 

Sempre preocupado em busca de soluç6es para o problema da tera

pia~ Rogers inicia investigaç6es que conduzi-Io-ão a nova hipó

tese, passando a adotar aspecto mais teórico comprometido com a 

idéia de uma teoria científica da terapia. Surge a "terapia ce~ 

trada no cliente't e a responsabilidade do processo transfere-se 

para a capacidade do cliente. 

A terapia "centrada no cliente" tem como essência a 

fé na positividade da natureza humana e seu valor. Uma concep

çao tão otimista e ingênua é criticada e relacionada a filoso

fia de Jean Jacque Rousseau. Entretanto seria precipitado afi!. 

mar-se que Rogers esqueceu-se das limitaç6es humanas,· admitindo 

uma sociedade corrompida e uma natureza humana perfeita. Rogers 

revela um otimismo simplório e pouco crítico arriscando-se a 

abstrair as deficiências e dualismo que constituem o homem. ~ 

provável que esteja neste posicionamento, a origem da ausência 

nos escri tos rogerianos, referências a lutas intrapsíquicas e 

angGstia. Nesta área grande é o nGmero de omiss6es, como o 

dos impulsos destruti vos, perversos ou contraditórios. Contudo, 

a crítica maior que "Dode ser imputada a Rogers é simplificação 

excessiva da natureza do homem· e o esquecimento da dialética da 

existência humana. Esta simplicidade pode converter-se em con

vicçãopes soaI indemons trâvel, suas explicaç.6es psi cológi cas ,que 

só é válida quando fundamentada em fatos concretos. Todavia, no 

momerito em que a psicologia era influenciada por filosofias pe~ 

simistas, a atitude de Rogers a favor da espontaneidade e POSl

tividade da nat~reza humaria, tem o mérito de ser antítodo das 

psicoterapias contemporâneas. Sua contribuição destaca-se na 
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polarização do pensamentci dos psic6logos. Deve-se-lhe, tamb€m, 

haver em psicologia uma "terceira força" tão factível quanto o 

condutisno e a psicanalise. Sua posição € conciliatória, recu

sando no condutismo apenas a negação da subjetividade interior 

e a liberdade e esnontaneidade humana. Rogers recusa nas conceE. 

ções determinista a redução da pessoa a um organismo vazio a 

uma molécula dentro de uma equação; e aceita a sequência de 

condutas de causa como valida na ciência psicológica, e, isto 

é comprovado em suas hipóteses referentes a causalidade da mu

dança ocorrida no processo terapêutico. Todavia, o problema r~ 

geriano é pessoal e não apenas uma divergência de métodos, nem 

de grupos profissionais. E o conflito entre correntes diverge~ 

tes enfrentado por todo terapeuta individual e que torna-se mais 

intenso quando estabelece contato com Kierkegaard. Sua ati tude re 

fletira a oposição entre o neopositivismo e o existencialismo, 

isto €, confronto entre a ciência e a existência. Mas Rogers não 

abandona a posição de investigador científico: é um existencia 

lista, um terapeuta imerso na experiência terapêutica. Critica

do pelos terapeutas da linha existencial como demasiado objeti-

vo e pouco espontâneo e criticado pelos seguidores da linha con 
. - -

dutista que não aceitam como ciência aquilo que lhes propõe. 

Não se pode dizer que os esforços foram perdidos, porém os opo-

sitores não lhe poupam críticas. 

A admiração que Rogers dispensa a ciência e ao método 

científico não lhe permite aceitar com facilidade a negaçao de 

um dos elementos do seu dilema - a inclinação pela subjetivid~ 

de em prejuizo do interesse da ciência. A ciência para Rogers 

deve estar a serviço dÇl pessoa humana e, opondo-se a Skinner não 
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aceita que o poder da ciência seja utilizada por poucos para con 
- -

trolar a maioria. Toda a discussão do controle do ser humano p~ 

las ciências da conduta deve antes preocupar-se com as me~as ele 

gidas subjetivamente.e as quais serve ou instrumentaliza a apll 

caça0 concreta da ciência. 

Rogers subordina a ciência ao prima~o da ética, con

cluindo que os objetivos científicos pertencem a hunanidade, nao 

sendo admissível aceitá-los em mãos de algumas pessoas apenas. 

O ponto de vista rogeriano é de que o poder da ciência será titi 

lizado para produzir pessoas livres e autocontroladas, e o mo

delo social de controle proposto é a "terapia centrada no clien 

te". Rogers eleva a posição de modelo universal de ciência,sua 

própria terapia, elegendo os valores da mesma em valores univer 

saIS de cultura e ciência. Seu pr6t6tipo de homem individuali~ 

ta e realizado parece constituir o objetivo final da ciência hu 

mana. 

A filosofia revelada por Rogers é típica da tradição 

humanista americana, corno a de John Dewey, que concorda perfei-

tamente com a exaltação da pessoa individual. Esta concepçao r~ 

geriana é, sem dGvida, uma conçepção fenomenol6gica da ciência 

que 'evoluirá para uma poslçao existencial expressa de maneira 

mais explíci ta. 

O método científico, na posição rogeriana, s6 tem sen 

tido quando a serviço de uma intuição criadora. Propõe-se à ve

rificação e a validade das hip6tescs subjetivas. Percebe-se as-

sim, existir uma subordinação do objetivo ao subjetivo, concor

dando com as idéias de Rogers sobre subjetividade. 
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Ao examinar-se a obra rogeriana encontrar-se-á sempre 

a mesma preocupação em dar enfoque científico a sua proposta psi 

coterápica. Na chamada segunda fase da terapia encontra-se a 

marca da teoria fenomenol5gica. Consequentemente seu conceito 

de ci~ncia terá base na fen~menologia, colocando-se em oposição, 

em geral," a toda concepção da ci~ncia positivista empírica. Fa

ce a isto, critica a psicologia experimental limitada a traba

lhos de laborat6rio. Fazer ci~ncia, para ele, 6 o mesmo que pre 

julgar os fatos, os fenômenos nrocurando descobrir sua ordem sub 

jacente. A ci~ncia nasce da observação e a teroia 6 a descri

ção objetiva e exata desta o~dem fenomeno16gica. A teoria roge

riana não esta preocupada em explicar o fenômeno mas em descre

v~-lo. 

Não há como negar a preocupaçao permanente de Rogers 

em apresentar suas teoTias em linguagem consentânea e das ciên

cias positivas "e, formular observaç5es como hip6teses que na re 

alidade procuram uma confirmação empírica. Mesmo quando se po

siciona em oposição ao ponto de vista objetivo da ciência seus 

traba~hos de investigação procuram solidificar o contexto empí

rico da asseveraç5es. A oposição ao diagnóstico e a perspecti

va extrinseca e objetiva da ci~ncia, nao parecem adaptar-se a 

nrática científica de Roger-s. Ele não nega o posicionamento o~ 

jetivo, mas considera-o como instrumento a serviço do enfoque 

fenomenol6gico. 

Rogers não ve separaçao essencial entre ciência e te

rapia pois elas resultam de uma pessoa concreta, subjetiva e e~ 

tusiasta. i\mbas são oriundas da atividade de uma pessoa aberta 

à sua experi~I1cia dedicando à sua tarefa todas as forças. A ci-
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~ncia €, sem dfivida, o produto de uma pessoa profunda e existen 

cialmente comprometida. Afirmará Rogers: 

"Se..ie.ne.e. L6 not a.n .impe.uona.l .6ome.th.ing, but .6.impfy 
a. pe.n.6on l.iv.ing .6ubje.e.t.ive.ly a.nothe.n pha..6e. 06 h.im.6e.f6. 
A de.e.pe.n unde.n.6ta.~d.ing 06 the.na.py (on 06 a.ny óthe.n 

.pnoble.m) ma.y e.ome. 6nom f.iv.ing .it, on 6nom ob.6e.nv.ing 
.it .in de.e.onda.ne.e. w.ith the. nule..6 06 .6e..ie.ne.e., on 6nom 
the. e.ommun.ie.a.t.ion within the. .6e.l6 be.twe.e.n the. two 
type..6 06 e.xpe.h.ie.ne.e.J/ (Roge.n.6, 1961, p. 223). 

o caminho das preocupaçoes rogerianas abre-se quando 

da sua afirmação de que torna-se necessário uma nova concepçao 

existencial da ciência. Rogers revela-se contrário a uma ci~n

cia totalmente objetiva. Aevoluç~o de seu pensamento conduzi-

lo-á primeiro a· insistir na conex~o existente entre a ciência e 

pessoa do cientista que realiia, evoluindo para integrar suas 

intuiç6es em uma teoria existencial do conhecimento, como dirá 

em "Research in Psychotherapy, Person or Science". 

"s e.i e.n e. e. e. XL6 t o ni!. y in p e. o p.t e.. E a. e. h. .6 e.i e.nt-<. 6i c. pno j e. te., 
ha..6 it.6 e.ne.a.t.ive. .ine.e.ption, it.6 pnoe.e..6.6, and .it.6 
te.nta.t.ive. e.one.i!.u.6-<.on, .in a. pe.n.6on on pe.n.6on.6. Knouie.dge 
- e.ve.n .6e.ie.nti6.ie. Iznowle.dge. - .i.6 tha.t whie.h i.6 .6ubje.e.
tive.i!.y a.e.e.e.ptabi!.e.. Se.ie.nt.i6ie. Iznowi!.e.dge. c.an be. e.om-
m uni e. a.t e. d o ni!.y tho.6 e. lA..'h o a.ne. .6 u b j e. c.t.i v ei!.y ne. a. dy to 
ne.e.e..ive. .it.6 e.ommun.ie.a.t.ion. The utii!..iza.tlon 06 .6e..ie.ne.e. 
a.lho oe.e.un.6 onlythnough pe.opi!.e. who ane. in pun.6u.it 
06 va.tue..6 wh.ie.h ha.ve me.a.ning 60n the.m" {Roge.nJ." 1961, 
p. 216). 

o existencialismo oferece a Rogers soluç~o aos seus 

problemas pois procura compreender o homem eliminando o dualis-

mo entre sujeito e objeto que, desde o renascimento tem domina-

do o pensamento e a ci~ncia humana. O existencialismo prop6e-

se colocar a ciência em contexto mais amplo da filosofia huma-
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nista, onde o homem ê centro enquanto pessoa emergente. O pens~ 

mento de Rogers, neste ponto, ajusta-se perfeitamente ao exis

tencialismo, do mesmo modo que a psicologia americana que consi 

dera como vilido o positivismo l6gico. 
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2.1. Primeira fase- a Terapia nao Diretiva 

A psicoterapia de Carl Rogers, segundo Gondra: 

"Nace en el campo de lo~ m~todo~ de tnatamlento como 
un gnlto de pnote~to 6nente a la~ lmpllcaclone~ állo 
~õ6lca~ de la~ demã~ t~cnlca~, y e~ 6nuto de una pno 
6unda lntulclõn antnopolõglca" (19~5, p. 19). -

Ela resulta da experiência clínica vivida e da forte convicção 

da ineficácia das técnicas até então utilizadas. ~ uma tomada 

de posição contra o ponto de vista do diagn6stico tradicional 

estabelecido na superio~idade autoritária do terapeuta e das 

práticas dominantes na psicotera,pia americana. 

Na formação psico16gica de Rogers existem dois pontos 

contrastantes: o clínico e o estatístico, o que, sem dGvida, in 

fluenciol1, de modo indelével, o seu posicionamento. Esse dua-

lismo se faz presente em sua tese de doutorado, onde estão 

reunidos a mais rigorosa metodologia estatistica e o método do 

diagn6stico. 

No início de suas atividades na área de terapia, rea-

liza consideráveis experiências práticas, relativas a métodos 

de tratamento infantil. Ainda não questiona, com rigor, a pos! 

ção que fundamenta a terapia na capacidade do terapeuta e nao 

na do cliente. Aproxima-~e de um grupo de assistentes sociais, 

preocupados com o tratamento terapêutico de menores difíceis,con 

duzidos pelas idéias de Otto Rank e conhecidos como "grupo de 

Piladélfia" ou da "Terapia da Relação". Rogers encontrou aí o 

ponto de partida para sua psicoterapia. Este método, ainda que 
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baseado na técnica da interpretação, insiste na independênciado 

indivfduo e valoriza, sobretudo, a relação terapêutica e o cari 

ter da pc~ssoa, como fator decisivo na construção do próprio des 

tino. 

A terapia da relação esti intimamente ligada ãtera

pia não-diretiva no que diz respeito ao cariter livre e volunti 

rio, ã eficácia das relações cliente-terapêuta, à vinculação e

mocional controlada, ã criação de uma atmosfera de liberdade, a 

clarificação de sentimentos e pensamentos e ã própria aceitação 

e confiança do cliente. Esta terapia constitui-se em aprendiz~ 

gem que ensina ao indivíduo viver em relação. Dirá Rogers, re-

ferindo-se à terapia da relação: 

"/ ••• / e..6te. pUYlto de. vJ...6ta de..ta te.no.pJ..a de..ta ne..ta-
cJ..6Yl pane.ce. maJ...6 ne.a.tJ...6ta y .6e. pnopoYle. e..t obje.tJ..vo 
m~.6 cOYl6ontable. de. ne..6taunan e..t 6uYlcJ..oYlamJ..e.Ylto Ylonmal 
de..t J..ndJ..vZduo co.toc~Yldo.te. e.Yl UYl pe..tda~o .6upenJ..on de. 
cne.cJ..mJ..e.Ylto y capacJ..t~Yldo.te. pana que. a.t me.YlO.6 e.Yl e..t 
mome.Ylto pne..6 e.Ylte. pue.da ne..6 o.tv e.n .6 U.6 pno b.te.ma.6" 
(Apud, Gondna, 1975, p. 241. 

A identificação rogeriana com esta terapia leva-Io-á a declarar 

o quanto a terapia da relação lhe foi de utilidade ao sugerir 

que o indivíduo, quando se encontra em dificuldade, está mais 

capacitado para determinar o caminho a seguir. 

Rogers aceita as idéias de Otto Rank visto elas endos 

sarem sua própria experiência clfnica, que o levou a confiar ca 

da vez mais na capacidade de seus clientes para resolver probl~ 

mas. Além disso a terapia não-diretiva e a da relação têm como 

elementos básico~ a confiança nas forças da autonomia da pessoa 
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e a ênfase no valor do relacionamento afetivoemo~ional. Apesar 

de confessar o impacto sofrido pelo pensamento de Rank, Rogers 

não aceita, na sua totaliaade, a nova escola psicoterápica, on-

de encontra algo que se opõe às suas aspirações interiores. 

Talvez a resposta esteja na~ pretensões extracientíficas e no 

misticismo peculiar i terapia da relação, pretensões nao acei~ 

tas por Rogers. Educado dentro de rigorosos padrões ci~lltífi--

cos e extraordinário observador, Rogers crê na ciência e procu 

ra, face ao subjetivismo da terapia da relação, construir técni 

cas que possam ser aplicadas por todos os terapeutas, encontrar 

uma ordem constante no processo da terapia e poder medir os re-

sultados obtidos. 

Todo o esforço de Rogers será adantar sua formação ci 

entífica à terapia, começando a ascensão intelectual pelo cami

nho da ciência. Ao reagir contra o misticismo da terapia ran

kiana, sua pretensão é uma análise científica do processo da te 

rapia, criando técnicas canazes de abranger a ação terapêutica 

e as idéias propugnadas pelos rankianos. -Ele nao recusa o pla-. 

no da· terapia da relação, pois ela atende suas convicções mais 

profundas frente às terapias manipulativas, mas também não acei 

ta os excessos intelectualistas. 

Insatisfeito com a situação da psicologia científica 

e com a falta de contato com a subjetividade humana, esforçar--. 

se por aproximar a ciência experimental da vida. Analisa,ã luz 

da ciência, o processo da psicoterapia, mede os resultado~,pro-

curando desenvolver técnicas acessíveis ao método empírico. Ain 

da nio havia surgido a terapia não-diretiva, porém, os traços 



87. 

que a caracterizam já se fazem notar. 

Em 1940, surge o primeiro artigo direcionado no sentj 

do de uma análise científica da terapia~ Nele afirma Rogers que 

as entrevistas terapêuticas de ajuda podem submeter-se à rigor~ 

sa investigação. Inicia-se a abordagem rogeriana. No referido 

artigo está experssa a intenção de superar a terapia da relação, 

restando a Rogers longa caminhada a percorrer ate desenvolver um 

processo descritivo em termos operativos e capaz de ser verifi

cado empiricamente. A partir daí, seu pensamento será dominado 

pela preocupação de investigar a terapia, atraves dos metodos 

da ciência. Empenha-se em descobrir a essência do processo da 

terapia e descrevê-la em t~rmos técnicos, isto porque as tecni-

cas permitiriam universalizar a terapia, tornando seu estudo a

cessível ao método empírico. 

A expressa0 não-diretiva surgir~ pela primeira vez em 

um artigo sobre entrevistas gravadas com o objetivo de melhorar 

as técnicas psicoter~picas. Ainda no mesmo artigo, considera 

Rogers a importãncia das gravações, como base para uma investi

gação dos processos terapêuticos e aperfeiçoamento das técnicas 

da terapia. 

A nova terapia rogeriana nasce quando ele consegue in 

tegrar todos os elementos, descohrir as técnicas capazes de a

daptar-se aos princípios abstratos da autodestinação e indepen

dência do cliente e descrever a terapia, de acordo com um mode-

10 cjentífico. A originalidade de Rogers está na crítica -as 

técnicas em uso e no apoio à atuação do terapeuta em princ~ios 

não-diretivos. Pode-se concluir daí que a psicoterapia rogeri~ 
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na consiste,fundamentalmente, em um ponto de vista original no 

que se refere ã pessoa do cliente - respeito e não interferên

cia, que é chamado de não-diretivo, e técnicas concretas (~ue per 

mitam instrumentalizá-lo. O primeiro elemento representa a fi-

lo sofia da terapia rogeriana, enquanto que o segundo, ou seja a 

técnica, representa o científico. Em sua autobiografia diz Ro-

gers: 

"Fue. ai tentafl. en.6úiafl. a e.6tud-i..ante.6 gfl.aduado.6 de .ta 
un-i..vefl..6-i..dad de.t E.6tado de Oh-i..o aque.t.to que yo hab-i..a a 
pfl.end-i..do aeefl.ea de.t tfl.atam-i..ento y de.t eOn.6ejol quando 
eomenee. a fl.eeonoeefl. pOfl..ta pfl.-i..mefl.a vez que qu-i..z~ ha 
v-i..a e.tabofl.ado un punto de v-i...6ta pfl.6pfl.-i..o e eafl.aetefl.l.6~ 
t-i.. e o " (1 9 6 7 1 P. • 3 6 1 I . 

No capítulo rr de "Counseling and Psychotherapy" en-

contra-se o desenvolvimento das novas linhas do pensamento rog~ 

riano, severamente criticado por muitos e aceito por alguns. 

Tais críticas levaram Rogers a questionar suas convicç6es, ape-

sar de sentir que havia refletido sobre algo que modificaria as 

novas técnicas terapêuticas. 

Quando da primeira exposição, Rogers deixa perceber 

forte ênfase filos6fica, envolvendo as técnicas por ele utiliza 

das e resultando daí a insistência em seus valores fundamentais 

e as diferenças com os demais métodos. 

Quando, pela primeira vez, descreve o processo tera-

pêutico, ap6s enunciar as condiç6es, Rogers estabelece uma or-

dem de seqUências e modos de conduta, que se repetem invariavel 

mente em todas as pessoas. Para ele o que conta nao são as eta 

pas em si, visto que se modificam em quase todas as f6rmulas pos 
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teriores, mas o fato ~e se repetirem, obedecendo a uma ordem in 

variivel. Afirma ser sua intençio situar-se no campo dos m~to

dos e t~cnicas terapêuticas e não nas formulações teóricas das 

diversas escolas do pensamento, entretanto, quando surgem di

vergências entre os outros m~todos e o seu, ele abandona a t~c-

nica e volta-se para a consideração de valores superiores. A 

discussão passa a ter como centro a filosofia implícita no m~to 

do, resultando daí que as características bisicas da nova tera

pia serio consideradas a partir desta perspectiva superior. 

Em "Counseling and Psychotherapy", Rogers ressalta o 

direito da pessoa à independência, ao desenvolvimento e auto-r~ 

alização. O interesse maior é o indivíduo e não o problema. O 

indivíduo constitui o objetivo da nova psicoterapia, ~ o centro 

de toda a atenção. Não se pretende resolver um problema parti-

cular, mas ajudar o indivíduo a crescer, de modo a enfrentar o 

presente e tudo mais que possa advir, da maneira mais integra

da possível. 

A terapia rogeriana patenteia alguns valores gerais , 

que influem durante as virias fases de seu desenvolvimento, es-

tabelecendo uma filosofia humanista da pessoa e das relações h~ 

manas. Nota-se aí semelhança com a terapia da relação. Esses 

valores gerais sio qu~tro e Rogers assim os apresenta: l~ o im-

pulso ao crescimento; 2~ maior ênfase ao afetivo do que ao in-

telectual; 3~ importincia do presente; 49 ) a relação terapêu-

tica como experiência de crescimento (1942, p. 21). 

o impulso ao crescimento apoia-se mais no impulso individual ~ 
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-crescimento, da saúde e da adaptação. A terapia nao propoe 

transformar o indivíduo em outro, ou persuadí-Io a fazer algo 

por si mesmo, mas libertá-lo para que cresça normalmente, ven-

cendo obstáculos. Esta é a unica característica não baseada na 

terapia da relação. 

Maior ênfase ao afetivo do que ao intelectual apoia-se essa ca 

racterística mais nos elementos emocionais e aspectos sentimen-

tais da situação do que nos intelectuais. A nova proposta, em 

oposição ã psicanálise, é trabalhar mais a área do sentimento 

e da emoção do que tentar a reorganização emocional, através de 

um enfoque intelectual. 

Import~ncia do presente assim como a anterior, esta caracteris 

tica está calcada na terapia da relação e opõe-se ã psicanálise. 

A preocupação volta-se para o presente e não para o passado 

indivíduo, valorizando-se os modelos que são significativos 

do 

economia psíquica, considerando se sao evidentes tanto na a-

daptação presente, como em relação ao passado. Neste caso a en 

fase dada ao passado é pouco acentuada. 

A relação terapêutica como experiência de crescimento surge da 

import~ncia da relação terapêutica como fator relevante na exp~ 

riência de crescimento. Dirá Rogers: 

" Em to do .6 i o .6 o tJt o .6 e. 11 iÍ o que. I.> In VI c.,.[ o J1 a d 0.6, .6 e. e..6 p e.Jr. a 
que. e.l ,.[nd,.[vZduo c.Jtezc.a, c.amb,.[e y tome. de.c.,.[.6,.[ol1e..6 me. 
jOJte.6 de..6pue.6 de de.jaJt la hOJta de la entJtev,.[.6ta. E~ 
la pJt~t,.[c.a ma.6 nueva, el ml.6mo c.ontac.to teJtap~utlc.o 
e.6 una expeJtl~nc.la de c.Jte.c.lmlenta. Clehtamlente e.6te 
tlpo de teJtapla no e.6 una pJtepaJtac.l6n ai c.amblo, I.>lno 
que. ella m,.[.6ma .6e eambl6 (1942, p. 35). 
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Rogers defende sobretudo a independ~ncia do cliente 

frente ao intelectualismo escravizante, polemiza com as demais 

terapias da época em crítica ã interpretação psicanalíticél., que 

supõe a superioridade do aconselhador em oposição ã liberdade do 

aconselhando. A compreensão de tais diferenças facilitara per

ceber, em ess~ncia, o que não é direção. A diferença fundamen

tal entre a terapia diretiva e abordagem não~diretiva esta na-

quele ~ quem cabe a responsabilidade de conduzir o processo te

rapeuta. O aconselhamento pressupõe o direito do cliente de es 

colher seu modo de vida, ainda que ele se oponha a do seu tera 

peuta, visto que tem de si e de seus problem~s um mínimo de 

percepção, cabendo-lhe o direito de ser independente e de man

ter sua integridade psicol6gica. Daí conduzir o ~erapeuta nao

diretivo seus esforços para a pessoa do indivíduo, contrapondo

se ã preocupação com o problema concreto do cliente como o ~a-

zem os seguidores da terapia diretiva. Diz Rogers: 

"SÁ.- e.t c..tÁ.-eVlte" gJtac.Á.-a.6 a.ta expeJtÁ.-ê.Vlc.Á.-a de.t c.oVl.óejo, 
C.oVl.6Á.-gue UVl "..LVl.6Á.-gh.:t" .6UnÁ.-c.Á.-ente c.omo paJta c.ompJtee.n-
deJt .6U.6 Jte.tac.Á.-oVle.6 c.on .ta .6Á.-tuaç~o Jtea.t, eVltoVlc.e.6 pue 
de e.6c.ogeJt e.t método de adaptac.Á.-õn a .ta Jtea.tÁ.-dad que 
teVlga m~.6 va.toJt paJta é.t. TambÁ.-éVl .6eJt~ muc.ho m~.6 c.a
paz de ennJtentaJt.6e C.OVl .tO.6 pJtob.tema.6 que puedan .6uJt-
gÁ.-Jt eVl e.t nutuJto, gJtac.Á.-a.6 a e.6ta mayoJt c.ompJteeVl.6Á.-õVl y 
a e.6ta expeJtÁ.-ê.Vlc.Á.-a de Á.-VldepeVldê.Vlc.Á.-a eVl .ta Jte.6o.tUc.Á.-ÕVl 
d e pJt o b.t em a.6 " (1 9 4 Z, P • 1 Z 8 J • 

A característica dominante da primeira fase é a nao

diretividade, que embora criticada, por muitos, não é tão incon 

siliavel com outros métodos. 

Rogers, que de início, esteve absorvido por técnicas 

de dialogo na entrevista, evolui face aos dados colhidos por e-
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le e seus seguidores, para uma nova fase, o da terapia reflexi-

va, a terapia centrada no cliente. 

2.2. A Segunda fase: a Terapia Centrada no Cliente 

A segunda fase da terapia rogeriana, denominada "centrada 

no cli~nte", resulta do amadurecimento das perspectivas não-di-

retivas e está estabelecida em ligação com a moderna compreen-

são da psicologia do eu. Abandona o interesse pelo diagnóstico 

e volta-se para a capacidade do cliente, cons'iderando como uma 

reação essencialmente ecipática a postura do terapeuta~ Renuncia 

a preocupaçao com certos valores profissionais, com diagnósti--

cos exatos e, abstém-se de dirigir o indivíduo, oferecer aceita 

ção e compreensão das atitudes conscientes do cliente, abandona 

a excessiva estruturação e a fraca interação humana da fase an

terior, sedimentando o relacionamento empático entre duas pes

soas em diálogo. ~ a fase da empatia, propriamente dita. Em 

seu livro "Liberdade para aprender" diz Rogers: 

"Quando .óomo.ó c.apaze.,6 de. llbe.Jt:taJt o lVldlvlduo de. .óua.ó 
de.6 e..ó a.ó, de. modo que. e.f.e. .ó e. abJta ã ampla. vaf1.le.dade. da..ó 
e.X.pe.Jtlê.Vlc.la.ó amble.l1:tal.ó e. .óoc.lai.ó, pode.-.ó e. c.oVl6laf1. e.m 
que. .óua.ó f1.e.aç~e..ó po.ól:tlva.ó .óe.Jt~o vol:tada.ó paJta o 6u:tu 
Jto, c..oVl.ó:tf1.u:tlva.ó" (197'2, p. '268). -

A terapia "centrada no'cljente" coloca como força im-

pulsora do processo a ação facilitadora e receptiva do terapeu

ta, exalta a capacidade do indivíduo e sua tend~ncia ~ atualiza 

çao que objetiva desenvolver suas potencialidades, assegurando 
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conservaçao e enriquecimento. 

o que realmente importa para a terapia "centrada no 

cliente" não é a ausência de diretivas, mas a presença no tera-

peuta de certas atitudes face ao cliente e da determinada con-

cepçao das relações humanas. O rendimento do processo terapêu

tico é função da experiência do cliente e não de teorias e 

princípios estranhos a essa experiência. Rogers fundamenta sua 

terapia sobre o princípio da existência de impulsos positivos. 

O cliente é o centro da terapia não apenas no sentido de que d~ 

la se beneficia, mas em um sentido mais intrínseco. A tornada 

de consciência da experiência do cliente deve orientar o proce~ 

so de reorganização de suas atitudes assim corno à conduta de 

sua vida ulterior. Daí o termo centrado no cliente ser indica-

tivo do caráter ideocrático do processo, isto é, de seu enrai--

zamento na experiência vivida do cliente. O indivíduo é capaz 

de crescer por si só, graças à tendência ã atualização, assim 

corno é capaz de dirigir seu processo terapêutico graças a essa 

tendência. Rogers, entretanto, reconhece que o indivíduo -nao 

pode explorar suas próprias atitudes e sentimentos, inclusive ~ 

queles negados pela consciência, até urna profundidade necessâ-

ria a alcançar adaptação satisfatória. O que o indivíduo pos--

-sui e a capacidade e a força para que, mesmo sem ajuda, possa 

conseguir relacionamento mais maduro com sua realidade. Esta 

crença na capacidade do individuo tem carreado severas críticas 

à abordagem rogeriana. Em verdade, há interpretação inadequada 

quanto a "mesmo sem ajuda". 

Ao usar tal expressão, Rogers refere-se à ajuda impo~ 
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ta, diretiva. Tendo como suporte a experiência clínica, acredi 

ta que se for permitido ao cliente utilizar seus próprios recu~ 

sos, quando em uma relação, ele terá c~ndições para enfrentar 

seus problemas sem i~terferência externa. Isto n~o significa ~ 

miss~o do terapeuta, mas façilitar a capacidade de agir do cli

ente que ~ t~o f6rte que terapeuta e aç~o da terapia a ela se 

subordinam. N~o há como negar que, após o relaxamento emocio--

nal do cliente, momento em que libera seus sentimentos negati--

vos, se percebe o surgimento de impulsos positivos no sentido 

de crescimento, cabendo ao terapeuta sensibilidade a fim de pr~ 

piciar condições favoráveis de express~o. Para Ruth Scheeffer: 

I, 
O papel do acon~elhadon áol ne6onmulado e elabonado 
no ~entldo de atnlbuln mal~ ~n6a~e ~ ~ua ~en~lblllda
de em tenmo~ de ne~po~ta~. A~~lm a n~6lex~o do~ ~en
tlmento~ ou da~ vlv~ncla~ emoclonal~ ~ub~tltuem a~ 
ne~po~ta~ de neltenaç~o que canactenlzam o acon~elha
don no penlodo ante.nlon" (1976, p. 44). 

Quando Rogérsfala da capacidade do indivíduo refere-

-se as forças de crescimento encontradas em toda pessoa e expli-

cativas da capacidade de reorganização e orientação que consti-

tu em uma das bases de sua terapia. 

Kinget afirma: 

"O f., en humano tem a capJ..cldade, R.atente ou manl6 e~ta 1 

de compneenden-~ e a ~l me~m o e de ne~ olven ~ eu~ pno-
blema~ de modo ~uálclente pana alcançan a ~atl~6aç~o 
e e6lcãcla nece-6~anla~ ao 6unclonamen:to adequado" 
(1975, p. 39). 

Em "Counseling and Psychotherapy" encontra-se refe-
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rência a uma capacidade para atuar de modo eficaz com respeito 

e,de uma capacidade para eleger as metas adequadas. Ainda que 

em determinado momento (ná primeira fase) Rogers tenha achado 

que nem todas as pessoas possuem a referida capacidade, exclui~ 

do-as, portanto, dos benefícios da terapia, posteriormente reco 

nheceu a universalidade do conceito, admitindo que existem for-

ças de crescimento em todos os indivíduos, afirmando assim, a 

abrangência da sua psicoterapia. Quando ele se refere ã capaci 

dade do indivíduo para solucionar seus problemas, não se trata 

de soluções perfeitas e definitivas, mas de soluções para desen 

volver o constante processo de crescer para a maturidade. Deve-

se notar que capacidade aqui significa funcionamento adequado, 

construtivo, realiz~vel, quaisquer que sejam as contingências~ 

meio, desde que estas contingências não violentem, de maneira ma 

nifesta, as condições da vida humana. 

Segundo Kinget: 

"0 exeJtc.Zc.lo de.óta c.apac.lda.de JtequeJt um c.ol1texto de 
Jtelaç~e.ó humana.ó po.óltlva.ó, 6avoJt~vel.ó ~ c.ol1.óeJtvaç~o 
e à va.e.oJtlzaç~o do "eu", l.óto e., JtequeJt Jtelaç~e.ó de.ó
pJtovlda.ó de ameaça ou de de.óa6lo ~ c.onc.epç~o que o 
úldlvZduo ft"az de.ól me.ól11o"(1975, p. 40). 

A fim de que o indivíduo possa utilizar sua capacida-

de, quando em um processo terapêutico, torna-se imprescindível 

que lhe sejam dadas condições de comunicar-se e de relacionar--

se de maneira coerente, oferecendo-lhe um mínimo de receptivid~ 

de e reação emocionais. A capacidade nada tem de especial, sen 

do apenas um modo de funcionar característico da pessoa que tem 

como base a capacidade do conhecimento reflexivo, ou seja, a 
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capacidade de saber e de saber que sabe. O conhecimento refle

xivo permite a auto-avaliação e o autocorreção que são opera~s 

fundamentais do referido conhecin'ento. Pode-se afirmar que a 

capacidade do indivíduo é a expressão psicológica do que se cha 

ma de tendência à atualizaç~o do organismo. Ela dirige o exer 

cício das funções físicas e experienciais, com o objetivo de d~ 

senvolver o potencial do indivíduo, assegurando-lhe sua conser

vação e enriquecimento, atendendo as possibilidades e limitações 

do meio. O termo enriquecimento refere-se a tudo aquilo que fa 

vorece a evolução integral do indivíduo pelo crescimento, deven 

do também ser entendido no sentido fenomenológico. A tendência 

atualizante se propõe alcançar aquilo que o indivíduo percebe 

como enriquecedor. Já o termo "organismo", no caso presente,não 

se limita aos ditos aspectos corporais. A pesqUisa revela que 

há uma interpenetração entre os aspectos físicos e psíquicos do 

organismo. Os conflitos psicossomáticos fornecem exemplos das 

íntimas relações existentes entre a experiência e a bioquímica 

do organismo. Estes termos nao exprimem mais distinção rígida 

entre "corporal" e "psíquico"; seria desejável substituí-los 

por um termo que abrangesse todo o conjunto das funções consti

tutivas do homem. O termo "organismo", em verdade, não satis-

faz ao que se pretende, face à sua significação tradicional es

tabelecida, para que seja adotado em psicologia para indicar a 

estrutura da experiência e sua manifestação no comportamento, e~ 

tretanto, ser~ usado nesta acepção global, psicofísica, centra

da no comportamento e na experiência. Ainda que o ponto de pa~ 

tida da tendência atualizante não esteja no desenvolvimento fi 

sico do organismo, compreende-se melhor quando é estabelecido un 
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paralelo entre esse desenvolvimento e o da personalidade. Sabe

se que o desenvolvimento morfológico e o funcionamento fisioló

gico do organismo se realizam em obediência a leis genéticas que 

são próprias a cada espécie, e que, se rião surgirem elementos 

perturbadores graves, o desenvolvimento se fará em um sentido a 

dulto e são. Isto é uma realidade e não uma hipótese. E o que 

se propoe a hipótese referente i tendência i ~tualização do or

ganismo. A hipótese nos sugere que o processo de organização 

da experiência é comparável, em sua orientação, ao processo de 

desenvolvimento físico. Esta organização se efetuará no senti

do da maturidade, de um comportamento racional, subjetivamente 

satisfatório e objetiva~ente eficaz, se a experiência" for orga

nizada sem a presença de fatores perturbadores graves. 

Por certo que esta concepçao parecerá por demais oti

mista, se for levada em consideração a crescente patologia, tan 

to psicológica como social, da humanidade. E preciso não esque

cer o que se refere a um clima humano próprio relativo i eficá

cia e atualização desta capacidade. Torna-se indispensável le~ 

brar o fato de q~e este clima humano é de ordem fenomenológica, 

portanto subjetiva. Tanto o indivíduo como sua tendência i a

tualização e sua reação do "eu" fazem parte de um mundo fenome 

nológico. Daí não importar o caráter intrinsecamente positivo 

das condições e a percepção delas pelo indivíduo, do mesmo modo 

que nao se trata do "eu", "tal como existe na realidade, mas do 

"eu", como o indivíduo o percebe. O terapeuta não assume ares 

ponsabilidade pelo processo que ê do cliente, pois do contrário 

seria centrado no terapeuta. Mas também não é passivo, como a 

neutralidade marcante da primeira fase. A discussão das funções 
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do terapeuta preocupam Rogers que, então, sistematiza as atitu 

des terapeuticas através das condições facilitadoras, que deno

mina necessárias e suficientes para o estabelecimento da rela

ção com o cliente. são elas: empatia, congruência e aceitação 

positiva incondicional. 

A empatia substitui as técnicas de fase anterior, le-

vando o terapeuta a assumir, na medida em que for capaz, o qua

dro de referência interior do cliente. 

A empatia não é uma técnica, mas uma atitude, refere-

se a um sentir e não a um exibir de compreensão. Relaciona-se 

com a congruência, ou seja, a capacidade de autenticidade do te 

rapeuta. 

A aceitação positiva incondicional decorre da autenti 

-cidade, na medida em que o compromisso para com o outro so se 

evidencia se o terapeuta o tem antes consigo proprio. 

A denominação "centrada no cliente", que esta fase 

assume, deve-se à estreita conexão entre as atitudes básicas,ne 

cessárias e suficientes do terapeuta com o pressuposto da ten

dência atualizante. 

No seu afã de aprimorar, cada vez mais, a sua pro--

posta psicoterapêutica, Rogers aceita as críticas que lhe sao 

feitas pelos seus discípulos e incorpora algumas sugestões de 

Eugene T. Gendlin, especialmente a noção de "experiencing". 
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2.3. Terceira fase: a Terapia Experiencial 

Rogers, em artigo publicado em 1960, reconhece que i con

cei to "experiencing". tem preponderância em sua nova concepção do 

processo terapêutico. 

Este conceito, formulado em 1955 por Eugene T. Gen-

d1in, propõe solucionar o problema da medida da congruência, a

valiando o modo de experienciar-se a si mesmo, isto ~, concebe 

a congruência não como uma equaçao entre conteúdos do organismo 

e da consciência, mas como uma maneira de experienciar-se amp1~ 

mente a si mesmo. Gendlin ao formular sua teoria, procura esta 

be1ecer uma ligação entre a filosofia e a psicoterapia de Car1 

Rogers. Acentua o cariter filosófico e propõe-se" a superar tan 

to os excessos do existencialismo como do positivismo 1ógicocom 

uma teoria filosófica que seja existencial e operativa. 

"Experiencing", ou fluxo de experiências, ~ o constru 

to bisico da teoria, que pertence a uma ordem distinta da lógi

ca, mas que não lhe ~ contririo, como poderiam supor alguns e

xistencialistas. Antecede à lógica, ~ fonte dos significados , 

que surgem de uma interação eptre as experiências e os proces

sos simbólicos. A preocupação de Gend1in volta-se, principal-

mente, para a ordem da existência e suas relações com a lógica 

e com a ordem das operações. A existência constitui a origem 

dos significados lógicos, pertencendo pois a urna ordem pr~-lógi 

ca, anterior à lógica. O "experiencing" situa-se nesta ordem. 

Sendo um conceito anterior à lógica e de natureza existencial a 

ela não se opõe, antes com ela interatua, sendo a fonte dos sig 
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nificados pessoais tão importantes ou mais que os da ordem ·lógl 

ca ou objetiva. Diz Gendlin: 

"Ha.6:ta ahoJta .6e. a.6.6umiõ o que. e.l .6igni6ic.ado Jte..6ide. 
e.n e.l "e.xpe.Jtie.nc.ing" .6e.n:tido lj que. la lõgic.a no hac.ia 
mi.6 que. di.6:toJt.6ionaJtlo, o que. ~.6:te. Jte..6ide. e.n la lõgi
c.a, lj e.l .6e.n:timie.n:to, pOJt :tan:to, no e..6 ma.6 que. un c.ao.6 
que. halj que. e.vi:taJt. E.6:to no e..6 c.ie.Jt:to. El .6igni6ic.ado 
.6e. 60Jtma de. la in:te.Jtac.c.iõn e.n:tJte. e.l "e.xpe.Jtie.nc.ing" lj 
algo que. 6unc.iona c.omo .6Zmbolo (Ge.ndlin, apud GondJta, 
1975, p. 271). 

o "experiencing", assim como a "existênciall , nao po-:-

de ser codificado. Seria uma espécie da aplicação psicológica 

do termo existência. A melhor maneira de nos aproximarmos dele 

será observando-nos. Apesar de estar sempre presente em nós, é 

extremamente difícil definí-Io. 'Gendlin toma como tarefa con-

ceitualizá-lo de modo teórico, utilizando-se para isso de diver 

sas definições. Servindo-se da simbolização chamada "referên-

cia diretall(l),dirá que "experiencing" seria 

"e.l da:to .6e.n:tido de. una Jte.6eJte.nc.ia diJte.:to.. de. la pe.JL60 

na e.n .6 u c.o nc.ie.nc.ia 6 e.nom e.nic.a" (G endlil1 apud Go ndJta.-; 
1975, p. 274). . 

Não é um conceito lógico, porém algo de existencial e pré-lógi-

co. Para acentuar seu caráter processual torna-se indispensá-

vel utilizar outras pálavras, podendo definir-se "experie'ncingll 

como wn processo orgânico mutável, espaço-temporal, uma corren

te contínua de sentimentos e alguns conte~dos explícitos. Entr~ 

tanto, face ao caráter multiforme e pré-lógico do contexto, tor 

na-se muito difícil encontrar uma definição exata. 

( 1) Ge.ndt.Ln den.ombz.a "Jte.6eÁê.nuo.. d-ÚLe.:ta1l ao pIt0C.e..660 YJe.lo qual a pe..6.6oa 
vencia d-iA e.:tam ente. um dado .6e.n:túi.o in.:tvuzamel'rte. (I1M.x" TOll1üYl..6on., 
VJJte.c.tiOYl..6 in CLi..e.n.:t Cen.:teJ1.ed The/Laplj. N.Y. Hou.6Mon Mi66ün., 1970, 
158) . 

v.{.
Ne.w 
p. 
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Gendlin opoe-se a Rogers ao recusar a hipótese de que 

a simples percepção das atitudes terapêuticas é condição neces-

saria e suficiente para a terapia. Sua. concepção da terapia 
~ 

e 

essencialmente existencial, e atribui ao terapeuta maior inter-

venção no dialogo terapêutico do que é admitido pela terapia ro 

geriana. 

Não ha registro de que Rogers tenha considerado as 

críticas de Gendlin, entretanto, referências ha quanto à inter

pretação da resposta terapêutica. Na teoria gendliniana o "ex

periencing" é o centro do interesse e da ação do terapeuta. A 

resposta ótima não é só aquela que atende às exigências técni-

cas da terapia centrada no cliente, mas aquela que impulsiona o 

o processo terapêutico ao referir-se diretamente ao "experien-

cing". De um modo geral, a resposta direta ao "experiencing" 

reporta-se aos significados do mesmo, e que foram emitidos pelo 

cliente. Neste sentido a resposta terapêutica nem é neutra nem 

impessoal, mas uma simbolização do "experiencing" implícito do 

cliente. O que a resposta terapêutica ótima pretende, na rea

lidade, ê conduzir a relação, ajudando o cliente a referir-se 

diretamente às suas experiências, auxiliando-o a experimenta-las 

de modo pleno e imediato, possibilitando conceitualizar os siK 

nificados inseridos em seu "experiencing". 

Encontra-se na filtima fase da obra rogcriana este trí 

plice objetivo, através do qual compreende-se, a partir de uma 

perspectiva teórica, a evolução das condutas terapêuticas. 

Rogers reconhece a importãncia da teoria de Ge~lin no 

que se refere à interpretação do conceito de congruência, que, 
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na teoria fenomenológica da personalidade, era origem de sérias 

dificuldades. Ao definir a congruência, utilizando-se do cons

truto "experiencing", Gendlin não a considera corno uma consci

ência das próprias e~peTiências mas corno a consciência de seu 

próprio "experiencing". Para ele este "experiencing" subjeti

vo encerra em si todas as experiências do indivíduo, sendo que 

a consciência desse referente subjetivo constitui a congruência. 

A congruência passa a ser interpretada como consciência plena 

do "experiencing", corno uma nova maneira de vivenciar-se a si 

mesmo. Não é urna consciência intelectual do conhecimento, mas 

algo subjetivo e vivencial. O que importa é 'a vivência plenado 

"experiencing". Rogers 'dá menor ênfase à mudança na maneira 

de vivenciar. O que para ele te'm maior relevância' é a assimila 

ção dos novos contefidos contidos na experiência. Corno nesse vi 

venciar estão contidos todos os significados, desnecessário se 

torna considerar a congruência como autoconsciência explícitade 

todo o "experiencing". 

Esta nova teoria existencial reflete-se na interpret~ 

çao da teoria rogeriana dos valores da pessoa madura. Toda pes

soa que se abre à sua experiência retira de seu organismo todos 

os valores e experiências, se~ que prescinda dos valores e sig

nificados sociais, visto que eles estão implícitos nela. A pes

soa que organiza seu "experiencing" no centro e fontes de seus 

valores nao pode excl,uir os valores da sociedade, urna vez que 

estes estão inseridos no mesmo. 

A pessoa amadurecida deixa-se conduzir pelos valores 

que se fundamentam em seu "experiencing". Rogers, ao apoiar es 
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ta nova interpretação do amadurecimento, considera que o indiví 

duo ao orientar sua conduta o faz pelos significados que encon

tra no processo imediato dos sentimentos fluentes no eu. A es

se processo imediato·e presente nos sentimentos Gendlin chama 

de "experiencing" e ressalta como pode o indivíduo retornar a 

este "experiencing", descobrindo nele significados ulteriores. 

Esta teoria também apresenta nova interpretação à con 

gruência do terapêuta. A conceituação da experiência nao é tão 

necessária. O que importa é o modo como é vivenciada essa ex

periência. Ao terapeuta congruente importa sentir todas as suas 

experiências conseqUent~s da relação e, uma vez sentidas e vi

venciadas, conceitualizá-las no cliente com o objetivo de pros

seguir na terapia. Para essa nova concepção existencial a con

gruência é um conceito essencialmente dinâmico e processual .. E 

um novo modo de existência, caracterizado pela abertura sem res 

triç6es, sendo, ao mesmo tempo, capaz de ser objetivado e mensu 

rado por instrumetnos. A congruência está fundamentada no "ex 

periencing" e graças a isto pode ser verificada empiricamente. 

Ao conceber-se a congruência em função do "experiencing", pre

tende-se eliminar certas dificuldades propostas na teoria roge

riana de valores. 

Rogers, referindo-se ã teoria do "experiencing", alu

de ã alteração que as idéi:as de Gendlin estabeleceram no concel 

to da consciência e inconsciência. 

Para Gendlin o inconsciente nada mais ê do que o "ex

periencing" bloqueado, um "processo incompleto". O inconsciente 

seria o "experiencing" indiferente presente em nós, vagamente 
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percebido em conseqUência da nao interação com os fatos. Esta 

concepçao de Gendlin não só se opõe ã posição tradicional como 

reformula a teoria anterior do inconsciente rogeriano. As expe-

riências que atingem a consciência possuem uma maneira de exis-

tir em nada semelhante a id~ias conscientes. Segundo Gendlin: 

UCle~tamente exl~te algo pe~o no la~ expe~lencla~ .tal 
como exl~tl~lan ~l e~tuvle~an ôluyendo de modo ôptlmo. 
Ma~ blen, lo que exl~te e~ una condlclon ~entlda y ô~ 
~lologlca p~oduclda po~ la detenclon, en alguno~ de 
~u~ a~pecto~, del p~oce~~o de lnte~aclôn co~pô~ea 
e~· decl~ - p~oducto de la au,5encla de lnte~aclôn" 
(Gendlln, apud Gond~a, 1975, p. 283). 

Como lhe falta uma simbolização adequada, esse "experiencing" 

indiferenciado ·e incompleto é intelectualmente desconhecido,do~ 

de, em sentido amplo, poder-se consider~-lo co~o consciente. 

Rogers admite a reformulação do conceito sem contudo tomar uma 

atitude definitiva. A inconsciência é para Rogers como que um 

"experiencing", um sentimento vago e indiferenciado das experi-

ências corpóreas, um sentimento existencial e anterior ao conhe 

cimento lógico. Ela nada mais seria do que o "experiencing" di 

ferenciado e explicito, graças ã interação dos sImbolos. Dar 

ser a consciência simbólica a simbolização de determinado aspe~ 

to do sentimento. Este tipo de consciência é exclusivo da esp~ 

cie humana e fonte de enriquecimento próprio. Só o homem tem 

capacidade para simbolizar o que est~ acontecendo em sua experi 

ência, ou tenha acontecido no passado. 

A consciência simbólica não pode ser concebida como 

simples avaliação intelectual nem se separa do "experiencing". 

-Pode-se.dizer que e como o reflexo do "experiencing". Neste po~ 
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to Rogers acorda com a filosofia existencial, referindo-se -a 

transformação sofrida pelo "self" durante o processo terapêuti. 

co. Nesta fase da terapia ha uma tendência para que o "self" 

desapareça como objeto concreto, passando a ser um sentimento 

concreto. O "self" existe, subjetivamente, no momento existen-

cial. Assim sendo, conclui-se que a consciência é mais do que 

um simples conhecimento intelectual, ou a simbolização concei--

tual de conteúdos de experiência. Se o indivíduo vive integral-

mente seu "experiencing", a consciência passa a ser o reflexo de 

le. Rogers assegura que, se a pessoa funciona de maneira satis 

fat6ria, sua consciência inclina-se reflexiva. Pode-se concluir 

pela recusa de Rogers em aceitar a existência de consciente e 

inconsciente. A pessoa humana é, na realidade, um fluxo de ex-

periências em permanente transformação. Se as experiências fo-

rem bloqueadas e não interatuarem com os símbolos, poder-se a di 

zer que são inconsciéntes; -porem, quando o "experiencing" -e 

adequadamente simbolizado, isto é, quando entra em interação com 

os símbolos passa a constituir parte da consciência, seus signi. 

ficados tornam-se explícitos e a pessoa é capaz de simbolizar. 

Contudo, continua sendo "experiencing", portanto sentimentos. 

Sendo, pois, a consciência o reflexo do "experiencing" ela -nao 

pode ser concebida independente dele. 

Nesta terceíra fase, Rogers revela pouco interesse p~ 

la sua teoria da personalidade, como pode ser constatado atra-

vés de seus artigos que registram acentuadas mudanças em seu pe~ 

sarnento. Registra-se, contudo, mudança de vocabulario, sendo 

que a palavra "experiencinp-" aparece com frequência, entretanto, 

o pensamento existencial de Gendlin não tem sobre ele influên---
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cia determinante. Prossegtie. atribuindo destacado valor -a 

"conscientização de novos conteúdos de experiência, quando ex-

plica mu,lança terapêutica e refere-se, também, ao mecanismo de 

subcepção (2) que é severamente criticado por Gendlin. Ainda 

que permita supor não ter assimilado a teoria existencial a ní

vel profundo, o pensamento de Rogers é menos objetivo e muito 

mais dinâmico do que na fase anterior. O "self", por exemplo, 

passa a ser a simples consciência subj eti va e reflexo do "expe-

riencing", em vez de ser concebido como objeto do campo percep

tual do "experiencing". O "conceito de si mesmo" também é con-

cebido como um reflexo do "experiencing" ou do processo imedia-

to de experiências. O sentimento de si mesmo passa a ser ornes 

mo que o "self". Assim como sucede com a pessoa ótima, este sen 

timento e.pleno e nada se lhe opõe; aí o "self" se identifica 

com o "experiencing". O "self" é a referência que administra 

o "feedback'l, com o qual o organi smo orienta sua conduta. O 

"conceito de si mesmo tl é decisivo na economia psíquica de pes

soa ótima. 

Não há dúvida que o concei to de "experiencing" dinami. 

za e proporciona novos horizontes i teoria da personalidade de 

Rogers, porém, não desencadeia uma mudança substancial, mesmo 

porque as modificações técnicas introduzidas são aplicações da 

teoria existencial, incidindo sobre a teoria da terapia.> Elas 

explicam a última formulação do processo terapêutico. 

(2) Subeepçao ~ um mecani~mo de de6e~a em nIvel de expeni~neia 
vi~eenal Que o indivIduo u~a pana evitan e~tlmulo~ ameaçado 
ne~, ftepftimindo-o~ ou di~to~eendo-o~. -
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·Em verdade Rogers mantêm sua identidade e independên

cia, adotando alguns elementos de outras posições teóricas que 

estejam acordes com suas idéias. Visto. que a teoria do "expe-

riencing" facilita transmitir, de maneira adequada, o dinamis

mo de sua última concepção, . fornecendo-lhe sólida base teórica 

para a verificação empírica da teoria da congruência, Rogers e~ 

tabelece suas fundamentações, utilizando esses novos conceitos, 

mas não se dispõe a reformular sua teoria em· termos dos pressu

postos básicos. 

Para compreender o pensamento de Rogers é imprescindí - -

vel que se tenha sempre presente os fundamentos da sua teoria da 

personalidade. 
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2.4. A PROPOSTA CIENTfFICA DE ROGERS 

A posição rogeriana e a sínte~e original de diversas 

tendências da psicoterapia contemporânea. Seu entusiasmo 

nao desalenta, se aquela metodologia que faculta falar de 

uma ciência ~a pessoa não foi encontrada, continua dispen-

sando i investigação grande empenho. Admite que o meto~o 

científico, quando aplicado i psicoterapia, não prove os r~ 

sultados esperados, porem, não o abandona de todo; insiste 

em seus estudos, ainda que apenas na condição de filósofo 

da ciência. 

Apesar das críticas, Rogers detem o mérito de ser o 

primeiro a introduzir o método empírico nos domínios da te

rapia. Mais do que cientista, no sentido estrito da pala-

vra, ele é um observador naturalista da experiência, que 

procura captar a ordem escondida no fenômeno para enunciá--· 

10 depois, conforme os canônes da ciência. Daí seu empenho 

em formular hip6teses objetivas para verificá-las empirica-. 

mente. Esta dupla postura de humanista e cientista dá ori

gem i forte tensão, da qual Rogers não consegue subtrair-se. 

A relação pessoal subjetiva e emocional conflita-se com o 

objetivismo de rigor científico, e toda a trajet6ria ~o pe~ 

sarnento rogeriano, no que tange i terapia, organizar-se-á em 

torno desta dupla pluralidade: filosofia e ciência. Segue 

debatendo-se entre a subjetividade e a objetividade, preoc~ 

pado com o enigma da existência humana e sua realização co

rno pessoa. 
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No artigo "Pessoa ou Ciência? Um problema de filoso-

fia", faz uma retrospectiva de seu posicionamento, afirmando: 

"T~atava-h~ d~ uma pOhição ~nt~~ o pOhitivihmo lógico 
~m qu~ ~u 6o~a ~ducado ~ p~lo qual tinha um p~o6undo 
~~hp~ito ~ um p~n~am~nto ~xiht~ncial o~i~ntado hubj~
tivam~nt~ qu~ c~~hc~a ~m m~m po~qu~ m~ pa~~c~a ad~
qua~-hi p~~6~itam~nt~ ~ minha ~xp~~i~ncia t~~ap~utica" 
(1970, p. 177). 

o posicionamento científico rogcriano culmina com as 

teorias da terapia e da personalidade. A pessoa do indivíduo 

e seu campo fenomenológico constituem o centro da terapia. 

A crítica ã terapia rogeriana da primeira fase refere

se ã excessivapreocupaçao com as técnicas e atitudes do tera--

peuta; de um lado, a manipulação disfarçada e do outro, o pro

pósito de não interferir. A neutralidade em psicoterapia é im

possivel e o terapeuta ao relacionar-se com o cliente, não tenl 

condições para manter-se neutro. 

A atitude de Rogers é uma recusa ã terapia tradicio--. 

nal, que tem o diagnóstico e a história clínica como base. Sua 

proposta para substituir as técnicas clissicas por outras novas 

que facilitem estudar o processo terapêutico, conforme os méto-

dos da ciência, é vilida. 

Além da preocupaçao com as técnicas psicoteripicas, e~ 

penha-se Rogers em descobrir a essência do processo terapêutico 

e descrevê-lo em termos científicos, procurando universalizar a 

psicoterapia. 

Enfatiza a gravaçao das entrevistas com os clientes , 
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e oferece, pela vez primeira, base segura para a investigação 

dos processos terapêuticos do ensino e aperfeiçoamento das téc-

nicas de terapia. Rogers nao considera a terapia como uma habi 

lidade vaga e intuitiva; ele a vê como um processo baseado em 

princípios conhecidos e verificados, através de técnicas compro 

vadas e que implementem os referidos princípios. A atenção di~ 

pensada à técnica permitiu a Rogers descobrir diversos métodos 

concretos, capazes de dar significação científica aos princípios 

da teoria de Rank, que teve acentuada influência sobre ele. 

Rogers tem, no decorrer de seus estudos, demonstrado 

sistemática dedicação na procura de evidências empíricas para 

seu discurso, com o objetivo de assegurar-se lhe caráter cientí 

fico. 

Toda a evolução do pensamento rogeriano, no campo da 

terapia, acompanha a par os progressos da metodologia utiliza 
. -

da em pesquisa. Ainda que adote uma posição fenomenológica e 

subjetiva, no fluir do seu pensamento sobressai a evolução da 

metodologia de pesquisa, enquanto que na estrutura da teoria d~s 

taca-se o conjunto de hipóteses a ser verificado. Rogers afir-

ma que jamais se deve esquecer que qualquer teoria ou mesmo o 

enunciado de uma teoria não é cientificamente útil, se não pu

der comprovar-se. Considera indispensável o controle e compro

vaçao de todo elemento constitutivo de suas hipóteses e conclui 

que a única maneira correta disponível para distinguir entre o 

conhecimento da verdade e o das inclinações pessoais é a inves-

tigação objetiva. 

A posição rogeriana destaca-se por dois enfoques: wn 
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clínico e outro estatístico, os quais se esforça por conciliar. 

Este dualismo se observa na sua tese de doutorado, onde combi--

na o rigor da metodologia estatística e o m~todo do diagn~stico 

com problemas oriundos da investigação psicológica. 

Apesar de ter afirmado, anteriormente, situar-se no 

campo dos m~todos ou t~cnicas terapêuticas, ~m vez de nas form~ 

lidades teóricas das várias correntes do pensamento, Rogers,qu~ 

do se propõe destacar as divergências entre um m~todo e outro, 

abandona o campo concreto da t~cnica e passa ã consideração dos 

valores superiores. O debate centra-se na filosofia implícita 

no m~todo, e as caracte~ísticas básicas da nova psicoterapia,pa~ 

sam a considerar-se a partir des.te ~ngulo superi~r. As t~cnica~ 

por~m, só aparecem na descrição do processo terapêutico e -sao 

considerados marginais. 

Estabelecer ordem entre os eventos da terapia sempre 

preocupou Rogers. Fal ta-lhe, entretanto, a est"rutura teórica 

que faculta formular e explicar o que se passa na terapia, ateg 

do-se aos fatos que ocorrem no decurso do processo. Na prática, 

pouca atenção será dedicada por ele no sentido de tornar cientí 

fica a psicoterapia, concentrando-se, sobretudo, nos problemas 

técnicos. 

Em seu livro "Counseling and Psychotherapy" Rogers ma 

nifesta a confiança na possibilidade da construção de uma ciên

cia psicoterápica. Aí proclama a convicção de que o conselho 

psicológico pode ser um processo capaz de ser verificado, com-

provado, melhorado, e que conduzirá conselheiros e terapeutas , 

no campo prático como no do ensino, a empreender ulteriores in-
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vestipações teóricas, que permitam aprofundar e aperfeiçoar os 

conhecimentos e m~todos, propiciando aos individuos desenvolver 

adaptaçã,) satisfatória. Entretanto, os propósitos cientificos 

são relegados, concentrando-se, ainda uma vez, nos problemas téc

nicos. 

Examinando-se a "terapia centrada no cliente", que 

constitui o que se chama a segunda fase da terapia rogeriana,n~ 

tar-se-á que ela se apresenta como uma hipótese cientifica em uma 

relação permissiva, estruturando-se de forma definida, o que fa 

culta ao paciente alcançar compreensão de si mesmo, em grau que 

o capacita a progredir à luz da nova orientação. Esta hipótese 

encerra grande intuição rogeriana - a convicção da possibilida

de de constituir uma terapia cieritifica. Em verdade, a hipóte

se atende ao modelo teórico "se então". O processo chamado te

rapia, desenvolve-se espontaneamente, quando lhe são oferecidas 

condições favoráveis. Pode-se estudá-lo através de análise e 

investigação cientifica mas, em verdade, é a crença na capacid! 

de do indivíduo e na possibilidade de uma terapia cientifica a 

base do pensamento rogeriano. Sem respaldo teórico, o que pre-

domina no processo terapêutico, que Rogers tanto se esforça em 

apresentar como científico, é o verbalismo. 

A posição rogeriana e~ sobretudo, os excessos de al-

guns de seus colaboradores, têm provocado severas críticas de 

seus opositores que, além de exigirem apoio científico à sua psi 

coterapia, recusam a concepção otimista e a fé na positividade 

da natureza humana. Rogers revela, sem dGvida, um otimismo si~ 

plório e pouco critico, arriscando-s~ a abstrair as deficiências 
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e dualismo de que é constituido o homem. ~ provável que este-

ja neste posicionamento a origem da ausência, nos trabalhos ro

gerianos, de referências a lutas intrapsíquicas e angústia. Nes 

sa área grande é o número de omissões como os impulsos destruti 

vos, perversos ou contraditórios. Todavia, a crítica maior que 

pode ser imputada a Rogers é a simplificação excessiva da natu

reza do homem e o esquecimento da dialética da existência huma-

na. No momento em que apsicologia era influenciada por filosQ 

fias pessimistas, a atitude de Rogers, a favor da espontaneida

de e positividade da natureza humana, tem o mérito de ser o an

tídoto das psicoterapias contemporâneas. 

Rogers é um investigador pertinaz em desacordo com o 

enfoque da psicoterapia de sua época. Deve-se a ele, ainda, a 

contribuição para que surgisse a chamada "terceira força" tão 

factível quanto o condutismo e a psicanálise. Sua posição -e 

conciliatória, rejeitando no condutismo apenas a negação da sub 

jetividade interior, a liberdade e espontaneidade humana. Recu-

sa nas concepções deterministas a redução da pessoa a um orga-

nismo vazio. Ad~ite a sequência de condutas de causa como váli 

da na ciência psicológica e isto o comprova nas hipóteses refe

rentes à causalidade da mudança ocorrida no processo terapêuti

co. Todavia o problema rogeriano é pessoal e não apenas uma di 

vergência de métodos, nem de grupos profissionais; é o confli-

to entre correntes diverg~ntes, enfrentado por todo terapeuta 

individual, e que se torna mais intenso quando do contato com o 

existencialismo de Kierkegaard. Sua atitude reflete a oposição 

entre o neopositivismo e o existencialismo, o confronto entre 

ciência e existência. Mas Rogers não negligencia a posição de 
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investigador científico. Ele é um existencialista, um terapeu

ta imerso na experiência terapêutica. ~ criticado pelos adep-

tos da c(!rrente existencial como demasiado objetivo e carente ~ 

espontaneidade, e também pelos condutistas que não admitem como 

científicas suas propostas. 

o apreço dispensado por Rogers à ciência e ao método 

científico não admite aceitar a recusa de um dos elementos de 

seu dilema - a inclinação pela subjetividade em detrimento pelo 

interesse da ciência. Para ele a ciência deve estar a serviço 

da pessoa e, opondo-se a Skinner, não aceita que o poder da ci

ência seja utilizado por poucos no controle da maioria. Rogers 

considera que a discuss~o do controle humano pelas ciências da 

conduta deve antes preocupar-se com as metas elegidas subjetiv~ 

mente, que servem ou instrumentalizam a aplicação concreta da 

ciência. A ciência, segundo Rogers, subordina-se ao primado 

da ética e os objetivos científicos pertencem à humanidade, não 

se admitindo aceitá-los apenas em poder de alguns. O poder da 

ciência será utilizado na construção de pessoas livres e auto-

controladas e o modelo social de controle proposto é a "terapia 

centrada no cliente". Eleva assim, ~ posição de modelo univer

sal da ciência sua própria terania, elegendo seus valores em p~ 

drões universais de cultura e ciência. Seu protótipo de homem 

individualista é realizado e paiece constituir o objetivo' final 

da ciência humana. 

A filosofia rogeriana, como a de John Dewey, reflete 

a típica tradição americana, defende a exaltação do indivíduo. 

Seu conceito de ciência tem como base a fenomenologia e evolui-
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ri nara atitude existencial mais explfcita, e daf a crftica 
... 
a 

concepçao de ciência positivista empfrica. Fazer ciência para 

Rogers, 8 como prejulgar os fatos, os fenômenos a fim de desco-

brir sua ordem subjacente. A ciência nasce da observação, -e a 

teoria, é o relato objetivo e exato desta ordem fenomenológica. 

A teoria rogeriana nao se preocupa em explicar o fenômeno mas 

em descrevê-lo. 

Não hi como negar o interesse de Rogers em apresentar 

suas teorias em linguagem consentânea a da ciência e formularob 

servações assim como hipóteses que procuram uma ·confirmação em-
~ . 

plrlca. Mesmo quando se posiciona contra o ponto de vista obj~ 

tivo da ciência, seus trabalhos de investigação procuram solidi 

ficar o contexto empfrico das afirmativas. 

Rogers considera que todo e qualquer tipo de conheci-

mento é aquele que é aceito subjetivamente; e o conhecimento 

cientIfico para ser transmitido exige que os que vão adquirf-Io 

estejam subjetivamente predispostos. Reportando-se ao conceito 

rogeriano de ciência assegura Gondra: 

ULa concepcl6n ~oge~lana de la clencla ~e pa~ece mu
cho a la de la 6enomenologla eu~opea. Pon otna pante, 
e~tã muy. de acuendo con la mâ~ ~ana t~adlcl6n tenapêu 
tlca. Son mucho.6 l06te6nlco~ de la p~lcote~apia que 
han 6undado ~u~ conoclmlento~ en la ob~envaclõn de 
lo.6 hecho.6, y no en lo~ dato~ de la e~tat1~tlca o del 
labonatõ~lo. Peno Rogen~, ademã~, ~e há e~60~zado en 
p~e..6 entan .6 ~ teonla.6 co nó onrn e el lengu.a.j e y CáVLO ne.6 
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de la6 ciencia6 ma6 p06ltiva6. En e6to e6 tIpicamente 
am eJticano " (1 975, p. 324). 

Após insistir pela liga;ão indispensável entre a pes-

soa do cientista e a própria ciência, Rogers passará a apreseg 

tar sua concepçao dentro do enfoque existencial do conhecimento 

que será bem mais extenso do que a teoria fenomenológica. 

Ao procurar seguir a evolução do pensamento de Rogers, 

percebe-se que sua primeira intuição existencial é destacar a 

relação existente entre a ciência e o cientista. Entretanto ao 

expor o seu ponto de vista afirma: 

"GfLadually I have come to believe that the m06t ba6ic 
efLfLOfL in the ofLig ina-f 6 ofLmulatio n wa6 in the, duCfLiption 
06 6c.ience. I J.Jhould lirze, in thi6 6<Lc.tion to a.t-
tempt that efLfLOfL, and in the 6ollowing 6ec.tion to 
fLeconc.ile the fL~vi6ed point6 06 view. The majofL 
6hofLtcominp waJ.J, I believe, in viewing J.Jcience a6 
60methinÇ! "out thefLe", J.Jomething 6pelle_d with a 
capita.f..6, a "body 06 12.Vl.Owledge" exi6ting .60meWhefLe 
i6 6pac.e and time" (RogefL6, 1961, p. 215). 

o que em sintese pretende o existencialismo é dar -a 

ciência contesto mais humanista, colocando o homem como o cen--

tro. Este ponto é aceito por Rogers, da mesma maneira que o 

aceita a psicologia existencial americana, que reconhece a vali 

dade do positivismo lógico no âmbito do "Unwelt". Rogers defen 

de a necessidade do conhecimento objetivo que facultará o exame 

das intuições pessoais; também defende a existência de um co-

nhecimento empático. Admite que o universo interno pessoal, ag 

terior ã ciência, é a espécie de experiência que será mais apr~ 

priada ao conhecimento existencial. 
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A partir deste momento, a ciência para Rogers, a fim 

de atingir a pessoa humana em toda complexidade, assimilará as 

vantagens do positivismo, ultrapassando-as e intregando-as de 

modo mais abrangente. Incluirá não s6 o ponto de vista extenso 

do observador, como também o do objeto da observação. Deste mo

do a ciência será aberta, estendendo a preocupação científica à 

ampli tu de do "experiencing" humano. Rogers, 'no entanto, não in 

forma onde chegará a ciência que ele pressupoe, mas apenas, que 

este e o caminho pelo qual marchará a psicologia do futuro. 

E fora de dúvida que o problema da ciência e seu eti-

mo filos6fico, e Rogers ao expressar suas idéias, em relação 

natureza da ciência e do conhecimento, revela insatisfação 

-a 

no 

que concerne ao modelo adotado pelas ciências da conduta. Entre 

tanto, ao se lerem os artigos que escreveu sobre a filosofia da 

ciência, nada há que indique modificaç6es consideráveis. Ele 

tem, como ponto de partida, a proposta de Polanyi, isto é, a 

distinção terminol6gica entre conhecimento e ciência, sem, con-

tudo, propor novo modelo. Quando fala a respeito do conhecime~ 

to, Rogers exprime-se de acordo com a teoria experiencial da t~ 

rapia. Afirma que a maneira de adquirir-se conhecimento é ini

ciado a nível de "experiencing·". Afirma que, à medida que se 

aprofunda no estudo da questão, admite que o conhecimento está 

no subjetivo. Reafirma que: se eu tenho experiências, neste 

experienciar eu existo, e 'existindo conheço de certa maneira, e 

passo a ter um sentimento de segurança. Concluindo, vai admi--

tir que todo conhecimento, inclusive o científico, e uma pirâmi 

de, cujo vértice foi invertido e que repousa sobre sua pequena 

base pessoal e subjetiva. Com estas palavras, Rogers prop6e-se 
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exprimir sua concepção existencial do conhecimento, ressaltando 

esta espécie de conhecimento experiencial que antecedia a lógi

ca e lhe servia de base. Todos os significados estavam implic! 

tos no "experiencing'!, admitindo-se, como seu ponto mais desta-

cado, a consciência. Após essas considerações surgirão -va-' 

rias perguntas que poderiam ser feitas a respeito da ciência, do 

conhecimento da verdade etc... Has o que se 'pretende conside-

rar é ~ preocupação dominante em Rogers em dar embasamento cien 

tifico ã sua proposta. 

Referindo-se ã ciência em sua essência, dirá que duas 

sao as fases principais, uma existencial e outra empírica. Qua~ 

do o cientista penetra em seu prpprio "experiencing", aí tem 0-

rigem a ciência. Ele crê no conhecimento existencial que é ori 

undo da própria experiência, e admi te que des te envolvimento pr~ 

fundo com os fen6menos surgirão v~rias ocorrências. 

Rogers reconhece que seu pensamento consciente está. 

saturado de construtos rígidos que podem interferir em sua per-

cepçao. o fundamento mais importante da ciência para Rogers -e 

a intuição criadora, o ato criador que dispensa o conhecimento 

prévio e rígido. Este tem sido o procedimento dos grandes cien 

tistas. Rogers conclui e reconhece que toda riência tem como 

base um reconhecimentu pré-lógico, intuitivo que abrange todas 

as capacidades do organismo. Este modelo parece dar significa

ção aos fen6menos desconectados. Quanto maior for a captação 

total da configuração, quanto mais livre esteja de valores cul-

turais e científicos do passado, tanto mais adequada será, so-

bretudo, mais se alicerça nas vias seJlsoriais e nas intuições 
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cognitivas. Esta concepçao é um tanto paradoxal pelo fato de 

atribuir elevado peso ao que supunha pertencer ao domínio de ou 

tras disciplinas completamente distintas da ci~ncia. Face a ela, 

o segundo elemento do conhecimento científico, o método, tem re 

duzida sua importância. 

o método científico é uma criação ~o cientista e nao 

um dogma; daí sua fal ibi lidade. Rogers declara respeito ao m_~ 

todo científico, entretanto, dele se afasta, baseando suas inves

tigações em informações verbais conscientes do cliente, o que 

lhe tem valido acerbadas críticas, acusando-o de pouco científi 

co. 

A atituderogeriana, ao tentar a relativização da me

todologia científica, e~rime seu protesto contra alguns aspec

tos da sociedade americana, e desacordo com o caminho seguido 

pela psicologia oficial de seu país. Critica severamente seus 

conterrâneos, sobretudo, no que se refere ~ falta de criativid~ 

de e iniciativa. Revolta-s~ contra o excessivo tecnicismo da 

psicologia, mas nao sugere m6todos novos e a filosofia da ci~n 

cia por ele proposta não apresenta novidade, estando a função do 

m6todo científico subordinada ~ intuição existencial. 

Em verdade, Rogers nada mais pode entrever, a16m dos 

caminhos que percorreri o novo modelo da ci~ncia. Deverã ser 

uma ci~ncia que valoriza ciais a pessoa e menos a metodologia, e 

que afaste o medo ~ preocupação subjetiva. Diri ele que as ci

~ncias do comportamento seriam mais saudiveis se reconhecessem 

que aquilo que descobre e proporciona novos conhecimentos 6 a 

procura pessoal e integrada de um indivíduo aberto, e não hã la 



120. 

boratório ou método estatístico capaz de consegui-lo. Conclui

rá afirmando: 

"Y quiz~ le que e~ m~~ impo~tante, mantend~ia al ~uje 
to de la inve~tigaQiõn de la~ QienQia~ de la QonduQta 
en la imagem de un ~e~ humano ~ubjetivo, no ~lmple~-
mento una máquina ni una ~imple~ ~eQuenQia de Qau~a y 
e6eQto" (Apud, Gond~a, 1975, p. 332). 

Rogers pensa que a tarefa do momento é a construção de 

um novo modelo científico o que impõe intuição e criatividade. 

Reconhece que, apesar de seus esforços, não consegue resolver o 

problema da ciência da pessoa humana. Sua proposta aproxima-se 

do pensamento existenci~l, e não há dGvida que traz em si ele-

mentos como a necessidade de uma revisão na filosofia da ciên--

cia atual e a necessidade de considerar-se a intuição criadora 

e a curiosidade científica. Falta-lhe, entretanto, um modelo ci 

entífico. Apesar de fazer propostas, não diz como pô-las em e

xecuçao. Rogers percebe que haverá mudanças que ultrapassarão 

os limites experimentais da ciência pelas intuições do home~mas 

não consegue especificar suas características metodológicas. 

Decepcionou-se com a terapia individual e com a cons

trução de teorias, passando a preocupar-se com a busca de um no 

vo modelo científico que permita uma visão unitária da pessoa e 

da ciência. 

Prossegue sem desânimo; aceitando sugestões e críti-

cas, mas, sobretudo, criticando-se corajosamente, continua na 

investigação. 

Ao concluir essas considerações nada mais oportuno do 
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que encerrá-las com as próprias palavras de Rogers: 

"/ •.• / embolta a c.iê.nc.ia nunc.a pO.6.6a óazeJt :teJtapeuta.6, 
ela pode .6eJt ~:til na teJtapia;" emboJta a c.onc.lu.6ao c.i
entZóic.a .6eja óJtia e ab~tJtata pode ajudaJt-no.6 a li-
beJttaJt óoJtça.6 que .6aO c.aloJto.6a.6, pe.6.6oai.6 e c.omplexa~; 
emboJta a c.iê.nc.ia .6eja lenta e de.6ajei:tada, ela JtepJte-

. .6en:ta o melhoJt c.aminho que c.onhec.emo.6 paJta a veJtdade, 
me.6mo numa zona tao delic.adamente intJtinc.ada c.omo o 
da.6 Jtelaçõ e.6 . humana.6" (1974, p. 1 61 • 
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2.5. A TEORIA DA PERSONALIDADE 

A teoria da personalidade de Rogers se caracter5.za, so 

bretudo, pela íntima relação com a experiência clínica. Fun 

damenta-se no empirismo e na observação do fenômeno. ~ uma 

teoria eminentemente prática e dinâmica, voltada para o de-

senvolvimento da personalidade, relegand6 estruturas fixas 

e estatísticas. Descritiva, esclarece pouco quanto às mu-

danças apresentadas pelo cliente como resultantes de um a

conselhamento bem sucedido. Não é bem aceita pela psicolo

gia da época, visto adotar extremada posição fenomenológica. 

Segundo Gondra a teoria da personaldiade de Rogers: 

"En plL.,únelL tuga.lL, .6e timita a ta expelLienc.ia de una 
.6ota telLapia: ta telLapia c.entlLada en et c.tiente. En 
.6egundo tugalL, no intenta de6inilL tO.6 lLa.6g0.6 e e.6tlLu
tulLa.6 6ija.6 de ta pelL.6onatidad humana, .6ino et 6enome 
no det c.am bio. POlLtanto, no plLetende .6 elL una teolLia 
c.ompteta yac.abada" (1975, p. 123). 

Apesar do esforço realizado no sentido de manter pos! 

çao rigorosamente científica, o que resulta é uma teo-ria subje-

tiva, em oposição a ciência. 

Rogers desenvolve seu pensamento segundo normas da ci 

ência empírica, tomando como referência a fenomenologia, e as 

teorias organicistas da personalidade. No livro 'Iterapia cen-

trada no cliente", no capítulo em que expõe seu pensamento 50-

bre "uma teoria da personalj dade e da conduta" afirma: 

"E.6te c.apZtuto plLetel1de aphe.6e.ntalL a nO.6.6a 60lLma de. 
pen.6alL atuat .60blLe o plLobte.ma e. e.6tabe.tec.e.lL uma 60lL
mulac~o de. ambito gelLat da dinamic.a da pe.lL.6onatidade 
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e da conduta: O no~~o tnabalho ê, em gnande pante, ne 
un.in ~.imple~mente a~ 6onmulaç.õe~ .teõn.tca~ con.t.tda~, ex 
pl.tc.ita ou .tmpl.tc.ttamente, em toda a~ expo~.tç.õe~ ace~ 
ca da tenap.ta e de ~ua~ con~equênc.ta~ pana a pen~ona~ 
lidade. E~penamo~ no entanto ~ue ~eja ~til uma con-
den~aç.~o e um tnatamento e~pec~6ico do~ elemento~ teõ 
nico~ da ba.5 e" ( 1974, p. 465). -

Paciente observador do real, Rogers descreve o objet! 

vo final do desenvolvimento da personalidade como uma congruen-

cia basica entre o campo fenomenológico e a estrutura conceptu-

aI do "self". Quando atingida esta situação, são liberadas as 

tens5ese ansiedades internas, o que representa.o grau máximo 

de uma adaptação realista e orientada. Isto significa estabele 

cer um sistema de valores particularizados, semelhante ao siste 

ma de valores de qualquer outro membro da comunidade humana, bem 

adaptado .. 

A hipótese do desenvolvimento é o fundamento da teo-

ria rogeriana da personalidade, o que pode ser observado desde 

as primeiras publicaç5es quando ele afirma que o individuo é ca 

paz de se dirigir e ter poder suficiente para tratar de maneira 

construtiva todos os aspectos de sua vida que possam chegar ao 

campo de sua consciência. Este poder esta na capacidade indiv~_ 

dual, e é por ele chamada de .tgrowth", que pode ser traduzida 

por desenvolvimento. 

Posteriormente, Rogers afirmara que o individuo é ca-

paz de experimentar de modo consciente os fatores de seu desa--

justamento psicológico, ou seja, as incompatibilidades entre o 

"conceito do eu" e a sua experiência. O indivíduo é capaz de re-

construir seu "conceito do eu", e torna-lo mais congruente com 
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toda sua experi~ncia, partindo de urna posição de desajustamento 

psicológico para um ajustamento. 

o desenvolvimento é constituido de dois elementos: u

rna disposição para divisar os aspectos ocultos da experiência 

e outra capaz de reconstituir a personalidade tornando-a coe-

xistível com a experiência em sua totalidade. 

A hipótese do desenvolvimento em sua forma mais gené

rica é dupla; pretende ser urna tendência atualizante do orga-

nismo, admitindo que ele inclina-se a alcançar fins que lhe 

sao próprios, e também ter a capacidade de re"gular o organism o 

por ele mesmo, o que lh~ permite alterar sua estrutura interna 

para atingir seus ~bjetivos. 

Há urna Íntima ligação entre as noçoes de organismo e 

tendências atualizantes. Rogers concebe o organismo como urna 

totalidade que intcragc corno um todo com o meio. Não é possí~~ 

vel decompô-lo em entidades estabelecidas, das quais seria a r~ 

sultante, quer se trate de instintos, de reflexos, de necessida 

des. Não se pretende dizer que não esteja discrimado, que nao 

seja possível reconhecer aí estruturas demarcadas, algumas das 

quais equivalentes a motivações, que estimulem uma energia e 

possam, parecer autônomas. Entretanto, nenhuma delas tem auto

nomia. Para Rogers só há uma motivação polimorfa à altura do 

organismo total: "a tendên"cia atualizante". 

No capítulo "Urna teoria da terapia da personalidade 

e das relações interpessoais tais corno foram desenvolvidas no 

quadro da terapia centrada no cliente" diz Rogers: 
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"Veve-~e nota~que e~ta ~end~ncia atualizant~'de ba~e 
é a única motivaç.ão po~tulada ne~te ~i~tema teõJtico. 
Veve-~e notaJt, também, que é o o~gani~mo como totali
dade, e ~omente o oJtgani~mo como totalidade, que Jteve 
la e~ta tend~ncia. Não h~ "homunculi", outJta~ 6on-= 
te~ de eneJtgia e de aç.ão de ~i~tema" (1959, p. 196). 

Assim sendo,'~ tend~ncia atualizant~'engloba al~mdas 

chamadas "necessidades de carências" de Maslow, atividades mais 

generalizadas como o desenvolvimento de órgãos e funções dife--

renciadas, o desenvolvimento em termos de crescimento etc. Tra 

ta-se de um desenvolvimento no sentido da autonomia e distante 

da heteronomia, ou do domínio de forças externas. 

o desenvolvimento na concepçao rogeriana constitui um 

conjunto de dois sistemas, sendo um motivacional unificado, lia 

tendência- atualizant~~ e outro avaliador da experi~ncia, que a-

tua com regulador do primeiro sistema. Encontra-se ai a expli-

caça0 para fato de que o indivíduo tem o poder de dirigir-se, 

e de reorganizar sua concepção do "eu", caso esteja distanciada 

da experi~ncia total do organismo. 

Rogers afirma que a abstração que chamamos "eu" ~ um 

dos construtos centrais de sua teoria da personalidade. E uma 

noção eminentemente fenomenológica e ~, em suma, o conjunto de 

percepções e imagens relativas a nós mesmos. 

Segundo Rogers todo indivíduo existe em um mundo de 

experiências em contínua mudança, do qual ele ~ o centro. Chama 

do o campo fenomenal ou experiencial .. -e, as vezes, o mundo partl 

cular da experiência de cada indivíduo. Envolve o que ocorre 

com o organismo ~odendo atingir a consciência, ainda que diminu 
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ta parte das experiências do organismo seja consciente em deter 

minado momento. 

Com esta proposição Rogers destaca que só o próprio in 

dividuo conhece, em verdade, seu mundo de experiências. e poss! 

vel observar-se um individuo, medir suas reações e diversoses-

timulos, mas jamais se podera saber corno ele percebe cada situ~ 

ção. Muitas das preferências não são acessiveis à sua consciên 

cia e, nao pertencem a seu campo fenomenológico. Apenas em de-

terminadas condições o indivíduo se torna consciente delas. 

Rogers afirma que a reaçao do organismo ao campo se 

dá de modo corno o vivencia e percebe, e que este campo percep--

tual ~, para o indivíduo, a realidade. - . O comportamento e conSl 

derado, essencialmente, como uma tentativa do organismo para s~ 

tisfazer suas necessidades como vivenciadas, no campo corno ele 

o percebe. 

A intenção de Rogers ~ ressaltar que nao ha uma real i 

dade absoluta mas às nossas percepçoes dessa realjdade. A fim 

de se orientar de maneira confiavel, o indivíduo con~ara sempre 

suas percepçoes. Cada percepção ~ uma hipótese a ser comparada 

a outras percepções. Apesar de que as percepçoes do homem ten-

dem a tornar-se representações exatas da realidade, ao intera--

gir com o ambiente, inclinado a atender suas necessidades, mui-

tas nao sao confirmadas, ou o são em parte. Cumpre destacar que 

a realidade para qualquer indivíduo são suas percepções da rea

lidade, independendo de confirmações. 
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o quadro de refer~ncia interna. 

Um dos conceitos fenomenológicos utilizados pela teo

ria da personalidade de Rogers é o quadro de referência interna, 

e por ele definido como: 

"Todo o domZnio da e.xpe.Jtiênc.ia de. que. di.6põe. a c.on.6c.i 
ênc.ia do indivZduo e.m um de.te.Jtminado ponto, inc.tui to 
da a gama de. .6e.n.6aç.õe..6, pe.Jtc.e.pç.õe..6, .6e.ntido.6 e. me.mõ-=
Jtia.6 de. que. di.6põe. a c.on.6c.iê.nc.ia" (1959, p. 210). 

Este enfoque procura compreender o indivíduo através 

de seu ponto de vista. Procura observar as pessoas nao como se 

apresentam ante os outros, mas como aparecem frente a si mesmas. 

As pessoas não atuam unicamente devido às forças externas as 

quais estão expostas. Sua conduta decorre da maneira como ve as 

coisas. Afast~-mo-nos de um perigo se acreditamos em sua pre-

sença, e ignorarno=lo se o desconhecemos. 

Os quadros de referência interno e externo sao vistos 

por Rogers como dois modos diferentes de conhecer; . cada um pa-

ra sua utilidade. Sua terapia est~ fundamentada na compreensao 

do quadro de referência interno do cliente, e as hip6teses des

sa teoria para serem verificadas têm que adotar o quadro de re

ferência externo. Contudo, a compreensão de outra pessoa par-

tindo do quadro de referência externo é vê-la a partir de nosso 

próprio quadro de referência interno. Ainda que o quadro de re 

ferência interno do terapeuta seja mais aproximadamente objetl 

vo do que o do cliente, ainda é a percepção que o terapeuta tem 

da realidade objêtiva; essa percepção não considera a experiê~ 

cia subjetiva que o cliente tem da realidade. 
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o autoconceito 

Referindo-se ao autoconcei to Gondra assim se expressa: 

"E.t c.onc.epto dei .6-i. m-i..6mo el.l un c.onl.ltfl.uc.to 6enomeno.tõ 
g-i.c.o. No e.6 un "yo" agente - en I.lent-i.do pl.l-i.c.oanaLZtI 
c.o -. EI.l una pOfl.c.-i.ón dei c.ampo pefl.c.eptua.t que va 6o~ 
mândol.le a med-i.da que .ta pefl.l.lona -i.ntefl.atu..a c.on el me 
d-i.o amb-i.ente. EI.l la pfl.opfl.ia -i.magen 6enom~n-i.c.a dei I.l~ 
jeto. Cont-i.ene .tal.l pefl.c.epc.-i.one.6, va.tofl.el.l e -i.dea.tel.l 
dei -i.nd-i.v-i.duo, ofl.gan-i.za.tal.l en una c.onó-i.gufl.ac.-i.õn o 
gel.ltalt que tiene la pafl.t-i.c.ulafl.-i.dad de I.lefl. totalmente 
c. o nl.l c.-i. e nt e " (1 9 7 5, P • 1 71 ) • 

Na di~~mica da personalidade o autoconceito funciona 

como selecionador das percepçoes do indivíduo e como regulador 

da propria conduta. Para Rogers é um conceito gestáltico orga-

nizado. Tem por objeto a percepçao que o indivíduo tem de si 

mesmo quando sozinho, e no que se relaciona com as outras pes-

soas e objetos que participam de seu ambiente, assim como os 

valores atribuidos a essas percepçoes. Muitas vezes o conceito 

não está presente na consciência, mas existe sempre nela. Pela 

pr6pria definição o autoconceito elimina auto-atitudes inconsci 

entes que não estão ao alcance da consciência. O autoconceito é 

antes um processo do que uma entidade, mas em qualquer momento, 

urna entidade fixa. 

De maneira informal p6de-se definir o autoconceito co 

mo a figura que o indivíduo tem de si mesmo, e a avaliação que 

faz dessa figura, a qual pode atribuir valores positivos e ne-

gativos. 

O autotonceito é uma configuração de percepçoes cons-
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cientes de si mesmo, e elege-se, pouco a pouco, em critério da 

seleção perceptual e princípio regulador do indivíduo. 

Muito antes do desenvolviment6 de outras partes da 

teoria do aconselhamento Rogers destaca a importância do "eu" 

como regu{ador do comportamento, cabendo ao aconselhamento cen

trado no cliente o destaque ao "eu". As pesquisas evidenciaram 

que as atitudes em relação ao "eu" constituem destacado deter-

minante do comportamento. Porém as necessidades, podem de modo 

geral, ser satisfeitas de diversas maneiras e o comportamento s~ 

lecionado para atender uma necessidade, frequentemente, é con

sistente com o autoconceito. 

o desenvolvimento da crian~ 

Rogers chama de incongruência o fato do homem viverem 

constante luta consigo mesmo. Como exemplo pode-se citar o ca-

so do jovem que, conscientemente, deseja obter boas notas, mas 

que age sempre de modo oposto, afastando-se dos estudos e expo~ 

do-se a ser reprovado. 

Segundo o ponto de vista rogeriano, desenvolve-se uma 

incongruência entre o c:oncei to do indivíduo e sua experiência o!. 

ganísmica, visto que o amor dos pais, e de outras pessoas é con 

dicionado ã assimilação de certos construtos e valores como se 

fossem os pr6prios. Valores e construtos incorporados ao aut~ 

conceito da criança são, muitas vêzes, rígidos e impedem o de

senvolvimento normal quanto a avaliação de suas experiências. 

Em consequência, â criança desenvolve e tenta atualizar um "eu" 
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que ~ contradit6rio ou incongruente com os processos organIsmi-

cos, apoiado na "tendência atua1izanté",'. 

Avaliação organísmica 

A'tendência atua1izant~'permite a criança avaliar 

suas experiências. Ela valoriza e busca as ações que a auxili

em no objetivo de atingir a Ittendência atualizante" e avalia neg~ 

tivamente as atividades que dificultem alcançá-la. A essa manei 

ra de normalizar o comportamento chama-se de "processo de avali 

ação organísmica", que abrange mecanismo de "feedback" assegu--

rando que o comportamento da criança atenderá suas necessidades 

motivacionais. 

Necessidade de consideração positiva 

A medida que emerge na criança a consciência do "eu", 

tamb~m se desenvolve uma necessidade de consideração positiva 

que, de modo geral, ~ vista como a necessidade do amor materno. 

Esta necessidade ~ pertinente a todo o ser humano. A criança 

percebe pelos gestos, pela voz e por outros estímulos ambíguos 

de sua mãe se está recebe~do consideração. De certo modo, -e 

devido a essa ambiguidade que a criança desenvolve urna "gestalt" 

total sobre a maneira pela qual sua mae lhe dispensa considera-

çao e inclina-se a generalizar cada nova experiência de agrado 

ou desagrado no contexto de sua experiência total de ser amado 
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ou nao. Em consequência da necessidade de amar, a criança pode, 

às vezes, tornar-se mais sensível à aprovação da mãe do que a 

experiên~ias que atualizem seu organismo. ~ experiência de ser 

amado ou não associam-se a auto-experiência e o autoconcei to em 

desenvolvimento. Resulta daí o desenvolvimento de urna necessi

dade apreendida de autoconsideração positiva. 

A criança é preparada pelo desenvolvimento da necessi 

dade de consideração positiva para procurar experiências, visto 

que elas satisfazem a sua necessidade de amor materno. Caso se 

jam essas experiências auto-experiências, também satisfazem sua 

necess idade aprendida de autoconsideração posi ti va, que por sua 

vez se torna seletiva. 

- A necessidade de consideração positiva pode ser satis 

feita ou frustrada na falta de interação com a mãe ou com ou

tras pessoas que para a criança sejam significativas. Com o de 

correr do tempo a criança procura ou rejeita as auto-experiên-

cias, porque elas satisfazem ou frustram a necessidade de auto

consideração positiva. Segundo Rogers, se a criança procura. ou 

evita auto-experiência, está vivendo segundo valores introjeta

do~ dos outros. Assim, passa a existir um segundo sistema reg~ 

lador do comportamento que poderá conflitar com o processo de 

avaliação organísmico se o critério for a tendência atualizado

ra. 
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Incongruência entre o "eu" e a experiência 

Sempre que o autoconceito do indivíduo difere dêl exp~ 

riência real de seu ~rganismo existe um estado de incongruência 

ou inconsistência. 

As auto-experiências constituem o elemento do qual se 

origina o autoconceito. Consistentes com o processo de avalia-

ção organísmico e com as condições de valor, as auto-experiên

cias não apresentam problemas. São percebidas com clareza sim

boli zadas na consciência e se incorporam ao a.utoconcei to. Toda

via, as auto-experiênci<l;s que contestam as condições de valor, 

levariam (no caso de serem perc.ebidas exatamente e assimiladas), 

ã frustração ã necessidade que a criança tem de autoconsidera-

ção positiva. Desse modo, sao percebidas seletivamente e dis-

torcidas na consciência, ou ainda recusadas ã consciência, em 

um esforço para torn~-las consistentes com as condições de va-

101'. A criança age em termos de sua "tendência atual i zan te" e, 

ainda satisfaz a necessidade de auto-estima. As auto-experiên

cias não aceitas ou percebidas de maneira distorcida não podem 

ser incorporadas ao autoconceito em desenvolvimento. Assim sen 

do o autoconceito torna-se parcialmente incongruente com as ex

periências organísmicas baseadas na~tendência atualizante~. 

Considerações sobre o conflito psíquico 

Como carece de afeto, a criança recusa os comportame~ 

tos que possam desencadear desaprovação pois ela ve seu compor

tamento através de sua mãe, ainda que ausente. Assim sendo, e-
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la busca tipos de comportamento que do ponto de vista organism! 

co são insatisfatórios e, quando esses comportamentos sao ao 

mesmo tempo auto-experiências, podem fazer parte do autocon-

ceito em desenvolvimento. Com a intenção de manter o amor ma--

terno e sua própria auto-estima, outros comportamentos organis

micamente satisfatórios são deformados, procurando conservar a 

auto-estima e o amor materno. Como essas experiências não sao 

incorpqradas satisfatoriamente ao autoconceito em desenvolvimen 

to, resulta incongruência entre o eu e a experiência. 

Como o organismo propende para ajustar-se i tendência 

atualizadora, ao desenv~lver-se o autoconceito, esta mesma ca

racterística inerente é também expressa como uma tendência atua 

lizadora do "eu". A integração do homem depende da congruência 

entre o autoconceito e a experiência organísmica. O homem en--

trará em conflito se há incongruência entre o "eu" 
. ~ 

e a experle!!. 

cia, tornando-se vulnerável a desajustamentos psicológicos.- Ad-

vém uma pessoa dividida, entre a coerência com a tendência atua 

lizadora, e a coerência com seu autoconceito impreciso e suas 

condições de va16r incorporadas. 

Rogers considera que o homem resulta incoerente consi 

go mesmo, em consequência de acontecimentos do início da vida, 

resultantes de tipos especificos de aprendizagem social. Quando, 

o autoconceito do homem é uma "gestalt" em mudança e originária 

de sua experiência, ele pode evitar o conflito consigo mesmo . 
. 

Em vez de procurar um autoconcei to organizado, tendo como base 

os valores introjetados pelos outros, o homem deve, antes, a-

brir-se i sua experiência. A organização do "eu" deve ser li-
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vre, percebido como um processo de evolução contínuo. O autocon 

ceito não pode ser considerado como uma entidade estática, ele 

deve ser um processo contínuo de expansão e mudança ã laedida 

que a cada nova experiência há uma abertura pelo indivíduo. 

A personalidade e terapia são os principais interes--

ses de Rogers. Estes interesses têm como ce~tro o processo de 

alteração e evolução. Está aí o motivo da limitada expansão da 

teoria da personal idade de Rogers. Seu interesse dominante es tá voI 

tado no sentido da mudança e da evolução das pessoas. 

As crianças dispensam grande atenção ao mundo em que 

vivem, empregando todos os sentidos no exame dos objetos ã sua 

-volta, levando-os a boca para saber qual o seu sabor, etc. ela 

ro está que as mães reagirão negativas frente aos prováveis es-

tragos por elas provocados, repreendendo-as ou punindo-as. A 

experiência que de início fora gratificante associa-se a id6ia 

de perda de amor e redução de auto-estima. Essas situações sao 

comuns entre as crianças. O sentimento de perda de amor, nas 

diversas situações, em sua convivência com os pais 6 vivenciado 

com frequência pelas crianças, o que contribuirá no sentido de 

levá-las ã desenvolver um autoconceito incongruente com várias 

experiências organísmicas, tendo como base sua tendência atua-

lizadora. 

Se a criança nã6 tivesse a capacidade de discriminar 

algumas de suas auto·-experiências, como mais ou menos capazes 

de arilor do que quaisquer outra, a teoria da incongruência en-

tre o "eu" e a experiencia não se teria desenvolvido. Quando a 

mae valoriza de mais os seus objetos maior será a sua irritação 
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quando eles sao destruidos. A medida que essa irritação trans

gride a auto-imagem do que ela concebe com o ser boa mae, maior 

sera a possibilidade de, quando o filho comportar-se de mJdo in 

desejivel, expressar.a motivo de sua irritação. A mãe esti mais 

apta a assumir a irritação como sua, a medida que for receptiva 

em relação a sua experiência. A criança dispõe de um potencial 

para que possa distinguir as experiências suás e as de sua mãe. 

Ameaça e defesa 

Todo indivíduá incongruente é vulnerivel. Uma percep

çao acurada de sua experiência o"rganísmica ameaça.ria uma desin

tegração de seu autoconceito. Se ele tiver alguma consciência 

dessa ameaça sofrcri tensão e ansiedade, mesmo que ela nao seja 

percebida com clareza. Rogers usa o termo "subceived" que to

mou por emprestimo dos estudos experimentais da percepçao. O 

significado de "subceived" é ser diferençado a um nível infra

consciente. A reação do organismo revela ansiedade se existe 

discrepância entre autoconceito e a experiência. 

Ao defender-se da ameaça e da ansiedade o indivíduo ne 

ga a experiência, e assim consegue manter a consistência de es

trutura do "eu", reduzindo a consciência da ameaça e da ansieda

de. A ameaça não desaparsce mas o indivíduo se defendeu contra 

ela. Quando o individuo não consegue satisfazer ~s exigências 

do organismo podem ocorrer tipos de comportamentos em desacordo 

com o autoconceito. Assim, o indivíd~o rejeita o comportamento 

com expressoes, "estava fora de mim", "perdi o controle", etc. 
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Segundo Rogers qualquer experiência que seja incompa

tível com a organização ou estrutura da pessoa pode ser percebl 

da como uma ameaça, e quanto maicr for ~ número destas percep-

ções, mais rígida será a estrutura no sentido de preservar-se. 

Ele acredita que os comport~mentos defensivos podem ser ajusta

dos ao esquema de ameaça e defesa centrado no cliente. A defesa 

consiste em perceber de modo seletivo, negar ou distorcer a .ex

periência, a fim de manter o equilíbrio ótimo do meio. Esta de 

fesa paga um elevadíssimo preço ao acarretar uma rigidez percep 

tua1 e, consequentemente, comprometendo a visão objetiva da rea 

1idade e, assim, sua possibilidade harmônica com a mesma. 

o processo de rrnudança e a reorganização da pessoa 

Rogers concebe o processo terapêutico como a restaura 

çao do contato do indivíduo com o organismo. Isto só ocorrerá 

quando for superado os enganos ocorridos no decorrer do desen

volvimento. A medida que o autoconceito torna-se mais congrue~ 

te com as experiências organísmicas do indivíduos, haverá muda~ 

ças no processo de ameaça e defesa. Mas o indivíduo opõe-se às 

alterações da estrutura do "eu" preocupado em defender as condi 

ções de valor e a necessidade de autoconsideração positiva que 

podem ser atingidas por estas alterações. A mudança envolve a 

existência de condições onde haja menas ameaças e menor necessi 

dade de resistir. 

Se o que mant~m a rigidez do indivíduo ~ o sentir-se 

ameaçadp, a terapia centrada no cliente oferece ~la atmosferali 
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vre de ameaças, e dessa maneira sao desfeitas as defesas do cli 

ente. Face a essas condições o indivíduo terá capacidade para 

explorar sozinho seu campo perceptual, ~ ajudado pela compreen

são empática do terapeuta, reconhecerá como às suas experiên--

cias são recusadas. Desse modo, reorganiza o seu "eu", sai do 

estado de incongruência e inadaptação e passa a viver unido ao 

seu organismo. Como consequência, ter-se-á um indivíduo u~ifi 

cado, integrado, harmônico, congruente com todas as suas experl 

ências em termos de sua tendência atualizadora básica. Visto que 

as experiências do indivíduo, variam ã medida que ele enfrenta 

situações diferentes, as estrutura do "eu" torna-se uma "ges-

ta1t" fluida, sempre no processo de assimilar experiências no

vas. A pessoa ~lena ou a pessoa que funciona de modo 5timo pa~ 

sa a interessar a Rogers que a incluirá na teoria da personali~ 

dade no ano de 1959 corno fim de terapia. 

A teoria da personalidade de Rogers foi elaborada de 

uma série de proposições interligadas de 1951 a 1959. Também 

contribuiram para a teoria: Raimy ie 1934 a 1948 para a "teo-. 

ria do eu"; Snyg e Combs 1949 para a ênfase fenomeno16gica e 

Standal 1954 para a teoria do desenvolvimento infantil. 

Segundo Gondra: 

"L!> una 
hay que. 
m ió ma. 
que. .toó 

te.onia ai óe.nvl~io de. una pói~ote.napia y no 
buó~an e.n e.lla ninguma ~oóa otna aje.na a la 
SUó m~nitoó y óUó de.6e.~toó, óon loó miómoó 
de. la te.napia de. Canl Roge.nó" (1975, p. 172). 
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A ATITUDE DO TERAPEUTA ROGERIANO 

O terapeuta rogeriano, ao contrário dos seguidores de 

outras correntes, nao exerce uma ação direta sobre o pacie~ 

te, mas favorece o acordo ou congruência entre a "noção do 
",' 

eu" e o "organismo", como já dito, a eficácia profissional 

é determinada pela ausência de pressão, desejo de domínio , 

respeito pela pessoa, seu valor, sua dignidade. O terapeu

ta não é a autoridade científica que atua de forma diretiva 

sobre o cliente (o qual se adapta passivamente ao processo), 

mas um profissional que, além de utilizar certas técnicas , 

nao pode esquecer que elas estão a serviço de uma orienta--

çao atitudinal, fundamental. A concepção rogeriana do tera 

peuta. afasta-se, de maneira revolucionária e total, do enfo 

que psicoterápico, chamado tradicional. Ela abandona a 

"técnica coisificante", substituindo-a por uma "atitude". 

Por quê? Porque a "técnica" se aplica a "coisa" e atitude, 

a pessoas. O conflito psíquico resiste a ser manipulado, 

"modus operandi" de toda técnica. O que deve mudar é o in

divíduo como um todo, e isto só acontecerá se ele for enca-

rado como pessoa, através de certa atitude. Esta é a fun-

ção do terapeuta rogeriano. 

Partindo-se 'da concepçao rogeriana de conflito ,psíqu! 

co, conclui-se que o terapeuta tem como objetivo ajudar o 

paciente a superar as oposições entre a sua "noção do eu" e 

seu "organismo". A negação, bloqueio ou distorção que a "n~ 

çao do cu" faz das experiências organísmicas ameaçadoras d~ 

sencadeia angGstias, transtorno funcional, redução variável 
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da captação consciente da realidade. -Esta negaçao e um proces-

so de defesa, a fim de manter a "noção do eu", fonte de sua au-

tovalori~ação e estabilidade. Esta situação, al~m de consumir 

energia nervosa, bloqueia o desenvolvimento harmonioso da persQ 

nalidade e o processo de individualização. 

Para Rogers o papel do terapeuta ~ criar, na relação 

com o paciente, um clima de calor e segurança. A experiência 

desse clima pode modificar a "noção do eu" do cliente, enfraqu~ 

cendo a negação'e permitindo o "insight" crescente das experiê~ 

cias não conscientizadas ou simbolizadas. Isto resultaria em 

mudança fundamental nas relações entre "noção do eu" e "organi~ 

mo", refletindo-se no funcionamento, cada vez mais harmônico, da 

personalidade. 

o grupo rogeriano estudou que atitude e condições de-

ve o terapeuta possuir para alcançar tal clima psicológico, en

fatizando, sobretudo, a ausência de autoridade frente ao clien-

te, e a maneira de conduzir-se como algu~m que conhece t~cnica-

mente o problema que lhe ~ exposto. o terapeuta será aquele c~ 

ja presença desencadeará no cliente certos processos endógenos 

no sentido da recuperação, que Rogers considera existirem la

tentes no indivíduo. Esse desempenho não ê uma t~cnica friamen 

te adquirida; -e uma postura, uma atividade, baseada em ~ispos! 

çoes naturais, que foram aperfeiçoadas pela prática e pelo est~ 

do. Segundo Rogers a ciência não pode criar terapeutas, mas a-

judar a terapia. 

Essas considerações reportam-se ao respeito espontâ-

neo e apreciação natur~l de todo ser humano, que ~ considerado 
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como possuidor de dignidade pelo simples fato de pertencer 

esp6cie. Sendo o respeito e a valorizaç~o do cliente premissa 

básica d,} relação terapêutica, esclarece o porquê do fracasso 

... 
a 

da técnica, assim como o valor operacional da atitude adequada 

em psicoterapia. A técnica transforma o indivíduo em "coisa", e 

com "coisas" não há diálogo possível. Só há diálogo com pes-

soas e baseado no respeito. Aí está o cerne da psicoterapia ce~ 

trada no cliente. Esse respeito n~o pode ser aprendido ou imi

tado: ele nasce de uma disposição natural e genuína. 

Este respeito apoia-se em outro critério fundamental 

da terapia de Rogers: 6 o que ele chama de "hipótese", que se 

refere ã "tendência atualizante". O terapeuta além de respei--

tar e valorizar seu cliente como ser humano, tem uma confiança 

básica na "tendência atualizante", propicia clima psicológico, 

permitindo ao cliente conhecer-se a si mesmo e resolver seus 

problemas. Além disso, Rogers afirma que o cliente tem propen-

sao a exercer a referida capacidade, que lhe fornece a "hipóte-

se" básica. O terapeuta rogeriano propoe-se auxiliar o pacien-

te a superar a negação perceptiva, colaborando com a mobiliza--

ç~o de sua "tendência atualizante". 

Rogers considera condições indispensáveis a um tera-

peuta: 

1. Primazia d~~rsonalidade sobre a formação profissional 

Talvez seja Rogers o que defende, com maior empenho e 

firmeza, o critério de que o fator operativo no êxito psic~ 

terápico resulta mais das qualidades pessoais do terapeuta 
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do que de sua formação científica. Este critério foi comba

tido pelos que vêem na psicoterapia uma técnica, porém, Ro

gers defendeu-se, afirmando que seu ponto de vista emana da 

investigação científica, cabendo-lhe o mérito de haver intr~ 

duzido a investigação no, campo da psicoterapia. Todos os po~ 

'tulados teóricos em que se apóia a prática de sua terapia, têm 

sido verificado e com frequência modificados, quando necess! 

rio, pela experimentação científica. Não há dúvida de que é 

tun paradoxo comparar, cientificamente, tal primazia das qua

lidades pessoais sobre sua formação técnica. Estas qualida

des pessoais referem-se ã capacidade de estabelecer um tipo 

de relação "sui generis" com o paciente e sao de dois tipos: 

A primeira é a relação entre urna autoridade e wn subordinado 

(pais e filhos, mestre e alunos etc), e imp~de o desenvolvi 

mento da "tendência atualizante", bloqueando o processo te

rapêutico. Qualquer método que utilize uma relação autoritá 

ria gera conflito, urna vez que o terapeuta evàca em seu cli

ente uma ambival~ncia - sentimento de agradecimento pela aj~ 

da e sentimento de subordiriação pela autoridade emanada do 

terapeuta. Já no segundo tipo de relação, a adotada pelo te 

rapeuta rogeriano, o cliente vivencia que é tratado corno um 

igual pelo terapeuta permitindo-lhe a mobilização da "tendên 

cia atualizante". 

2. Empatia 

e a capacidade de colocar-se na situação do outro, em 

seu mundo subjetivo e perceber a realidade como o outro ave. 

Esta' é lllna capacidade que nem todos possuem, porém, podem 
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adquirí-la pela prática. A empatia significa para o terapeu 

ta rogeriano que seus interesses, valores e perspectivas pa~ 

sam para segundo plano, pois ~:ua preocupação fundamental -e 

compreender o cliente, sentindo o que ele sente, isto é, sen 

tir a experiência do out!o. Esta intenção difere daquela que 

caracteriza o terapeuta tradicional, que procura traduzir a 

experiência do cliente em termos racionais, objetivos para 

explicar, assim, a suposta psicodinâmica. Este último impli 

ca em amoldar a experiência do cliente a um marco de referên 

cia externo, enquanto o terapeuta rogeriano procura assumir 

o marco de referência interno do cliente. Rogers justifica 

esta atitude, afirmando que a captação empática do mundo sub 

jetivo do paciente, ao lhe ser devolvida, o provê de uma vi-

vência de valor psicoterápico essencial: ao sentir-se com-~ 

preendido, mobiliza a "tendência atualizante". Pode-se con-

cluir daí que a função do terapeuta rogeriano não é observar 

subjetivamente o cliente, nao a clássica atitude cientIfica 

de quem observa u211 objeto, mas de um ser humano que Vlve a 

experiência do outro. Não se trata de perceber com o clien-

te mas no cliente. Esta percepção empática, ainda que basea 

da em disposição natural, requer esforço para adquirI-la. 

3. Autenticidade 

Esta condição exprime o acordo interno ou congru~ncia 

entre a "noção do eu" e o "organismo" do terapeuta. Implica 

em estar aberto à própria experiência organísmica, de manei-

ra que a margem de defesa seja a menor possível. Ela permi

te uma auto e heteropercepção·que facilita a captação empáti 
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ca e fiel do mundo vivencial do paciente. Facilita o pro--

gresso terapêutico, exigindo constância nos sentimentos do 

terapputa frente ao cliente, dando-lhe segurança. Qualquers! 

mulação, por mais perfeita que seja, ser~ percebida, deteri~ 

rando a relação psicoter~pica. Se o objetivo da terapia 
... 
e 

',' 

dar ao cliente uma congruência crescente entre sua "noção do 

eu" e seu "organismot~ o terapeuta que não a possui não pode-

r~ desenvolver o processo. Provado est~ que o progresso te

rapêutico é a introjeção que o cliente faz das atitudes do 

terapeuta, atitudes que, para fins da terapia, devem ser au

tênticas e positivas. A autenticidade do terapeuta é um ele 

mento a ser introjetado pelo paciente, de valor essencial, a 

fim de que possa construir a pr6pria autenticidade que o li-

bertar~ de sua neurose. O conceito de "abertura à experiên

cia" implica carência de defesa neur6tica, expressa também 

nos termos de liberdade experiencial, isto é, a aptidão de 

reconhecer, simbolizar e conscientizar toda experiência tal 

como ocorre no organismo, sem bloqueios nem distorções nega-

tivas. 

4. Consideração positiva incondicional 

Trata-se. de sentimento positivo frente ao cliente e 

com ele relacionado que se chama de apreço, simpatia, respej 

to, aceitação. Ele expressa o calor com que o terapeuta a-

ceita o processo, quase sempre doloroso, de tomar consci6n--

cia ou "insight" e que ocorre durante a terapia. Esta condi 

çao s6 se verifica com o terapeuta, se existir uma relação 



145. 

com o cliente. O grau mínimo dessa relação na abordagem roge

riana é chamada de contato, ocorrendo quando duas pessoas estão 

uma frente a outra, afetando reciprocam~nte as respectivas expe 

riências de modo consciente. Esta consideração positiva se ele 

va i incondicional, quando tudo o que foi expresso pelo clien

te é vivido com aceitação e respeito pelo terapeuta. Aceitação 

não significa aprovação, alguns sentimentos, impulsos e idéias 

particulares do cliente podem ser aceitas pelo terapeuta, a a-

ceitação permanece inalterável. Pode-se dizer, concluindo, que 

aceitação é, sobretudo, da pessoa, e nao de um ato particular. 

Rogers concebe a experiência terapêutica como uma re-

lação profunda e significativa, em que o cliente exprime emocio 

nalmente, tudo o que é relativo ao sentimento do terapeuta. Es-

ta não pode ser uma relação sustentada intelectualmente pelo 

terapeuta, uma vez que seu elemento básico é o caráter afetivo. 

Quando o terapeuta experimenta realmente consideração 

positiva incondicional frente ao paciente, - -nao so se gratifica 

a si mesmo mas encontra o fator básico que permite sua aceita--

çao. Ao ser objeto de consideração positiva incondicional por 

uma pessoa cuja influência emocional é comparável a seus primi-

tivos "outros" dá ao cliente possibilidade de introjetar tal con 

sideração. Este é o instante crucial da terapia; pode atuali-

zar sua pretérita e defensiva "noção do eu", liberando-se de 

suas negaçoes arcaicas, permitindo o livre fluxo de experiências 

organísmicas. Com esta heteroaceitação produz-se uma transfor-

mação substancial na escala de valores referentes a si mesmo: 

ê a auto-aceitação, requisito básico para a eficiência e harmo

nia psíquicas. 
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s. Maturidade emocional 

Não é fácil definir esta cond~ção, uma vez que o con-

ceito de maturidade elTIocional não é o mesmo em cul turas e é-

pocas diversas. Esta condição será enfocada em função de 

sua import~nc{a na psicoterapia em relação i atitude do tera 

peuta para o progresso do cliente. A relação psicoteráp~ca 

acarreta uma série de exigências e desafios que envolve seus 

participantes. O terapeuta é fator destacado na mudança aní 

mica positiva do cliente, estando sujeito, entretanto, à ten 

tação de querer influir, de maneira diretiva, na referida m~ 

dança. Sua capacidade de resistir a essa posição diretiva, 

confiando na' "tendência atualizante" do cliente, facilitando 

seu desenvolvimento, expressa acentuado grau de maturidade. 

Segundo Marian Kinget, muitas vezes a atitude diretiva reve 

la desejo de ajudar, porém, não é uma atitude positiva, pOIS 

estabelece uma relação hierárquica, cujos resultados são ne-

gativos. O que importa na maturidade emocional do terapeuta 

-e sua capacidade em participar do processo de desenvolvimen-

to de uma pessoa, sem procurar modelar esse desenvolvimento 

segundo sua pr6pria imagem. - - . O terapeuta nao e um gUla OU um 

juiz, mas apenas alguém que compreende e encaminha os esfor-

ços do cliente no sentido de mudar, de crescer. 

Sem esta renfincia e entrega do terapeuta, o cliente 

nao terá oportunidade de desenvolver-se em função dos linea

mentos de sua pr6pria personalidade, condição primeira para 

obter autonomia e recuperação. 
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Maturidade emocional do terapeuta ~ a capacidade d~ 

envolver-se, em uma relação Íntima e significativa, com seu 

cliente, sem perder com isto a "assepsia" exigida em uma re-

lação psicoterápica sadia. A intensidade dos sentimentos que 

mobilizam o cliente no decorrer da terapia - . e que sao requl-

sitos indispensáveis ao seu progresso, colocam o terapeuta na 

difícil posição de manter sua imparcialidade, sem contudo 

cair na atitude fria e objetiva do técnico, nem envolver-se 

em uma relação excessivamente pessoa. O grande problema a 

enfrentar o terapeuta rogeriano é ser autêntico, não envol--

ver-se com as emoçoes do cliente e, manter, ao mesmo tempo , 

afetiva empatia que só será obtida via maturidade emocional 

solidamente estabelecida. Re~salta dar a import~ncia dessa 

condição que reune em si a capacidade de atuar com equilíbrio 

e seriedade, sem perda da segurança interior, que não pode 

emergir de conhecimentos t~cnicos e científicos do terapeuta, 

mas de sua integridade pessoal. 

6. Compreensão de si mesmo 

o terapeuta, para bem exercer a sua tarefa, deve co-

nhecer-se a si mesmo, visto que só assim poderá obter êxito 

no que se propõe r~alizar. Na psicoterapia o observa~or con 

diciona o observado, e a organização da personalidade do te

rapeuta incidirá, obviamente, em sua visão do paciente, de 

seu mundo perceptual específico e de sua problemática. Sua 

atuação será de acordo com o que percebe, sendo imperativo, 

enquanto terapeuta, conhecer os erros perceptivos que suas 

limitações humanas lhe impõem. Daí a objetividade da perceE 
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çao exigir do terapeuta conhecimento das distorções de sua pr6-

pria percepção psicológica. 

Aceitando-se o enfoque rogeriano, conclui-se que, em 

ess~ncia, o problema psfquica ~ um problema de autoconhecimento. 

Quanto ma~or for .este, menor seri o problema. Considerando-se a 

importância que o processo de introjetar atitudes sadias repre

senta para o cliente, uma delas ~ exatamente a referida abertu

ra, que deve expressar genuinamente o terapeuta. 

Ao examinar o conjunto de condições exigidas do tera

peuta, surge a dfivida de quantos terapeutas possuem todas essas 

condições, o que pode vir a explicar a dedicação de Rogers ao 

tema da figura do terapeuta e a ~nfase que di is suas atitudes. 

O que deve ser considerado ~ que, sendo o terape~ta um ser hum~ 

no, não esti isento de conflitos emocionais em sua vida partic~ 

lar. Assim sendo, o enfoque rogeriano oferece a vantagem, den-

tre outras, de ao centrar-se o terapeuta em seu cliente, ten-

de a marginalizar seus problemas pessoais, que assim, incidirão 

em menor intensidade, sobre a relação psicoteripica. Este "cen 

trar" surge, não s6 de sua concepção bisica sobre o cliente e 

como centro da terapia, mas, tamb~m. seu permanente desejo de 

captar empaticamente o que lhe ~ comunicado. 
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CAP!TULO 111 

o ENCONTRO DE ROGERS COM O PENSA)fENTO EXISTENCIAL DE KIERKEGAARD 

A nova técnica psicoterápica proposta por Rogers que~ 

tiona os métodos então utilizados, criando perspectivas renova

doras à terapia entendida como ciência. 

Ele é um investigador, um pioneiro inquieto que, no 

fluir de seu pensamento se encontra com a posição de Kierkegaard 

".6obltetudo pua êntía..6e. da. au:te.nü.c..idade. c.omo objetivo üinal da. 
v~da p.te.na, e..6pe,útí-tc.ame.nx.e v~ando a ac.on.6e..thame.nto c.e.ntfLado no 
c1-<-e.nx.e." (Sc.he.e.66e.1t,1976, p. 43). 

Rogers foi influenciado em sua formaçio por Freud, De 

wey, Rank, Sullivan, Binswanger e outros, tendo estabelecido con 

tato com Kierkegaard ap6s a apresentaçio de suas idéias sobre 

psicoterapia e por insistência de colaboradores. Surpreso com 

convergências e afinidades declara: 

"El11bofLa houve..6.6e. e,111 K~eltke.gaaltd, pOIt e.xe.mp.to, mu-tto.6 
pon:to.6 Que palta m~m não .6-tgn~6~c.avam nada, hav~a e. há 
de. ve.z e.m quando ~ntu-tc~e..6 e c.onv-tc.c~e..6 pltotíunda.6 que. 
e.xpfL~m em pe.lttí e.~tam e.nte. pe.lt.6 pec.t~va.6 que, e.ut~nha ma.6 
que. não c.on.6egu-tlta tíofLmu.talt. Se. bem que. K-te.ltkigaaltd 
t-tve..6.6e v~v~do há c.em ano.6, não pO.6.6o de-txalt de. c.on.6-t 
deitá-lo c.omo um am-tgo, .6e.n.61ve.t e altame.nte. Ite.c.ept-tv~ 
.•. a .te.~tulta de. .6ua oblta me. ablt~u pe.It.6~ec.t-tva.6 e. me. 
.te.vou a c.on6-talt e. a e.xplt~m~Jt a m-tnha pfL6plt-ta e.xpe.Jt-tên 
c.-ta" (R o 9 e.fL.6, 1 9 7 O, P . 1 7 7) • -

Kierkegnard e Rogers têm como ponto convergente perml 
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tir mais ao indivíduo ser ele mesmo. Esta luta pela liberdade, 

voltada para a possibilidade construtiva de melhoria de vida do 

indivíduo, é a base da terapia rogerian?, cuja preocupação 
~ 

e 
~ 

ser o que verdadeiramente e . 

. Insistindo no subjetivo da relação, Rogers aceita a 

filosofia existencial, o que se destaca em alguns de seus arti

gos, através dos quais propõe nova condição terapêutica: a au

tenticidade existencial do terapeuta ou congruência, isto é, a 

própria subjetividade do terapeuta na terapia. Admite em ter-

mos de existência o direito i escolha, atribuindo ao individuo 

a responsabilidade de suas opções. 

. 
Rogers ressalta a preocupaçao com o homem e com ores 

peito pela independência da pessoa. Antes de assumir a poslçao 

existencial, nele já se encontram afirmativas ã capacidade do 

homem para tornar-se pessoa, para auto-realizar-se, para ser in 

dependente. 

o objetivo do homem e de sua realização, para Rogers,. 

está na imanência. O "eu'\ se apresenta como uma estrutura de ex

periências disponiveis ã consciência. ~ parte inerente da uni

dade psicofísica indicada pelo termo I'organismo'\ donde se admi te 

estar sujeito ã operação da "tendência atualizante". 

Refletindo sobre observações feitas por seus clientes 
Ir, \'_ Rogers foi levado a admitir que o eu e um elemento central daex 

periência subjetiva do cliente. 

No livro "Psicologia das Relações Humanas", declara: 
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"I ... I a -i.de.-ia ou -imag e.m do ('eu'\ nã.o JtepJte,~ en.ta uma ac.u 
mulacã.o de -inumeJt~ve-i~ apJtend-izagen~ e c.ond-ic.-ionamen~ 
.to~ e6e.tuado~ na me~ma d-iJteCã.o. Sem d~v-ida .toda~ e~-

d .. - d 1/ ,I O II ,I -
.ta~ apJten ~zagen~ ~nteJtvem ~a nocao o eu. eu nao 
e., poJte.m, ~-imple~mente a ~oma de~.te~ elemento~. E~~en 
c.-i.almente e. Ulma Ge~tal.t, c.uja ~-i.gn-i6-ic.acã.o v-iv-id,'{ e 
~u~c.ep.tlvel de mudaJt ~en~-ivelmen.te e ate. me~mo de ~o-
6JteJt uma Jtev-iJtavol.ta, em c.on~equênc.-ia da mudanca de 
qualqueJt um de~.te~ elemen.to~" (7975, p. 766/167). 

Ainda que Rogers reafirme nada conhecer sobre Kierke-

gaard"verifica-se, em suas reflexões, perspectivas convergen--

tes, sobretudo, a partir do momento em que adota na terapia 

nova visão existencial concebida à maneira de encontro interpe~ 

soaI. 

A terapia para Rogersnao ~ uma manipulação t~cnica &, 

antes de tudo, a interação entre duas pessoas e que se situa ao 

nível dos sentimentos de cada uma. As atitudes e os sentimen--

tos do terapeuta são mais importantes que sua orientação te6ri-

ca. O bom resultado de uma psicoterapia está intimamente liga

do à simpatia e ao respeito crescente que se estabelecem entre 

o cliente e o terapeuta. Fazendo tais afirmativas, Rogers está 

ratificando Kierkegaard, quando este diz que todo o compreender 

é afetivo. 

Quando reage à psicanálise e propoe-se a ajudar o indi 

víduo na sua realização, utilizando as potencialidades internas 

e quando afirma que nenhuma idéia de qualquer outra pessoa tem 

a autenticidade da viv~ncia individual, Rogers assume o existen 

cialisrno. 

s6 o pr6prio indivíduo conhece sua verdade afirma Ki-

erkegaard. Por i sso o indivíduo j amais poderá ser dissolvido ou 
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perdido no anonimato, no impessoal; ele é livre e responsável. 

Isto não se alcança sem luta e sofrimento, ninguém é ele mesmo 

sem querer sê-lo em sua liberdade, mas para Kierkegaard a liber 

da de envolve angústia e a angústia é o sentimento que acompanha 

toda a escolha. Ela seria O cerne da vida humana e a essência 

de seu conceito ieside no fato de ser despida de critérios. 

o conceito de angústia nao aparece explicitamente 

na terapia de Rogers, visto que esta expressa, sobretudo, a in

teração entre duas pessoas, que se aceitam. A ação do terapeu

ta exprime o desejo explícito de compreender. A base do método 

de Rogers é a empatia com relação ao outro e a congruência para 

consigo mesmo. Quando o terapeuta rogeriano admite que o indi

víduo tem poder suficiente para tratar de· maneira construtiva 

todos os aspectos de sua vida que possam atingir a consciência, 

ele expressa a liberdade de escolha, a liberdade de ser, e o 

evoluir da pessoa na conquista da autonomia. Rogers propõe que, 

ajudando alguém a mudar, não se deve forçá-lo na direção da mu

dança, nem mesmo guiá-lo pela inteligência, mas admitir valor 

is suas restrições, seus temores e angústias, a tudo quanto o 

impede de mudar. Entretanto, essa angústia, enfrentada pelo ln 

divíduo na terapia rogeriana, nao o conduz ao desespero, como a 

contece na posição de Kierkegaard. 

Na posição rogeriana a angústia pode ser superada 

medida em que as experiências do indivíduo forem assimiladas 
I, " _ 

em que o eu real foi aceito como uma estrutura satisfatoria 

.... 
a 

e 

em 

relação ao "eu" ideal. O ~I'eu\\ sentir-se-á menos ameaçado e m~is su 

jeito ao ajustamento requerido pelas experiências vitais. A ps! 
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cologia de Rogers é incondicionalmente positiva, otimista; acre 

dita na pessoa e em suas possibilidades de crescimento. Tudo 

tem origem na relacão e, tornar-se pesSOil, é ter a possibilidade 

de ser. Isto significa que para ele as nossas escolhas de-

vem ser incorporadas dentro.da consci~ncia que o indivíduo tem 

de si mesmo, para que seja possível olhar-se sem se condenar e 

caminhar sem angústia. Enfim, para que possa olhar-se sem.re-

criminações, aceitando-se integralmente, pois que: 

»Qualque~ pe~~oa ~ uma ilha, no ~entldo multo eone~e
to do te~mo; a pe~~oa ~~ pode eon~t~ul~ uma ponte pa 
~a eomunlea~-~e a out~aó llha~, ~e" p~lmel~amente, ,~e 
dl~po~ a ~e~ ela me~ma» (Roge~~, 1970, p. 32). 

No posicionamento existencial tanto de Rogers quanto 

de Kierkegaard h~ sempre a intenção dominante - o indivíduo, seu 

devenir, seu encontro com a verdade a fim de capt~-la na sua m! 

nifestação subjetiva. Entretanto, o ideal de Kierkegaard, ser 

ele mesmo, significa s~-lo totalmente, ser ele mesmo perante 

Deus. Toda sua dram~tica existência est~ compreendida nestas pa. 

lavras. Como seu pensamento não é senão uma reflexão sobre sua 

existência, toda ela é uma busca da singularidade perante Deus. 

o car~ter místico e subjetivo da teoria psicoter~pica 

de Rogers não renuncia ã preocupação científica; e, apesar de 

seus antecedentes, não se encontra em toda a sua obra interes-

se metafísico. Ele busca um tipo de filosofia da vida, a possi 

bilidade de melhoria construtiva do indivíduo, recusando-se a 

trabalhar no campo marcado por uma doutrina religiosa, na qual 

deveria acreditar. Queria estar seguro de que a liberdade do 
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pensamento nao sofreria restrições. 

Rogers é, sobretudo, um investigador. 

À medida que cada um aceita-se a si mesmo, percebe que 

muda, assim como modificam-se as pessoas consigo relacionadas. 

O evoluir da pessoa s6 se torna compreensivel i luz da pr6pria 

experiência do procurar-se e encontrar-se. Cada pessoa tem .seu 

mundo muito particular de significações, gerado na integridade 

da pr6pria evolução e s6 pode expressa-lo, quando o aceita e 

livre para fazê-lo. 

... 
e 

A compreensao da necessidade da pessoa de ser livre 

para realizar-se só é possivel, sentindo-se o individuo profun-

damente para assimilar os motivos que o impeliram a determinado 

comportamento. Só o entendimento conduzira a caminhos mais efe 

tivos para estimular a pessoa a desenvolver e utilizar suas ca-

pacidades positivamente. 

No fluir de sua posição psicoterapica, Rogers abando

na o carater intelectualista dominante no início de seu traba--

lho e reforça os aspectos intersubjetivos do dialogo terapeuta

cliente. Reconhece que um dos objetos de especulação que mais 

o atrai é a area na qual suas idéias preferidas não são provoc! 

das pelos fatos. 

Ao tomar esta atitude, Rogers expressa de maneira cla 

ra que, com o decorrer do tempo, considera, cada vez mais, o 

cliente como uma pessoa e que esta interessado em estabelecer 

com ele um relacionamento subjetivo. 
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Rogers cre na primazia da ordem subjetiva, e afirma: 

"O homem vive e~~eneialmente num mundo ~ubjetiv( e pel 
~oal. Sua~ atividade~1 me~mo a~ mai~ objetiva~ - ~eu~ 
e~6o~ço~ elentZ6ieo~1 quantitativo~, matem~tieo~ ete , 
~ep~e~entam a exp~e~~ão de 6in~ ~ubjetivo~ e de e~eo-
lha~ ~ubjetiva~" (1975 , p." 152). 

Na visão Kierkegaardiana a subjetividade é a consciên 

cia de.si mesmo. O indivíduo só pode alcançar a realidade sub

jetivamente, porque a subjetividade é a realidade, é a verdade. 

O universal nada mais é do que a abstração do singular, uma vez 

que, o pensamento abstrato só compreende o concreto abstra-

tamente, enquanto que o pensamento centrado no indivíduo pro cu-

ra compreender, de modo concreto, o abstrato e apreendê-lo em 

sua singularidade, captando-o em sua manifestação subjetiva. 

Do que foi exposto pode-se concluir que para Rogers 

e Kierkegaard o indivíduo não pode ser dissolvido no anonimato 

pessoal. O conhecimento está sempre ligado à existência e a 

subjetividade, e não ao abstrato e ao racional, pois se assim 

proceder fracassará no intento de atingir o sentido das coisas, 

de alcançar a verdade. 

Kierkegaard e Rogers exprimem a mesma preocuraçao e 

interesse pelo homem e pelo seu devenir. 

O homem é para Kierkeg<:tard como uma síntese de alma e 

corpo, de finito e infinito, de temporal e eterno, de liberdade 

e necessidade. 

Em seu livro "Ihica y Estética", Kierkegaard propoe 
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ao amigo, a quem se dirige, nao só abandonar o domínio dos sen

tidos, e das experiências dissipadoras, mas, sobretudo, consci

entizar-se para alcançar uma atitude de seriedade existencial , 

ou seja, olhar para si mesmo. Essa atitude de seriedade exis-

tencial importa engajamento pessoal ,que ~ a pr6pria condição da 

existência do indivíduo. 

Rogers' admi te que a meta do processo terapêutico nao 

~ s6 a 'reorganização do indivíduo, mas envolve um conceito mais 

amplo, dinâmico e existencial da pessoa, aberta a experiência. 

A terapia ajuda o indivíduo a auto-iniciar-se e autodigerir-se 

suas ações e sua vida ajuda o indivíduo a ser 1 i vre. 

Embora no estágio est~'tico o indivíduo sinta-se em li 

berdade, de fato ele não passa de um escravo, pois sua vida to

ma todo o significado de acontecimentos e forças exteriores. O 

que parece ser liberdade deixa de sê-lo, uma vez que o desejo em 

ser s i mesmo, sem reservas, deixa o indivíduo ao sabor de impu!-_ 

sos involuntários. 

Enquanto no processo Togeriano compete ao terapeuta 

criar uma atmosfera de permissividade e confiança que facilitem 

o crescimento pessoal, a soluç~o proposta por Kierkegaard, para 

superar o estágio est~tico, consiste na orientação para uma li

berdade responsável, na qual o indivíduo seja conscientizado das 

influências que, em ~ltima análise, não dependem dele, pois, ai~ 

da que não consiga modificar esses elementos, pelo menos pode 

incorporá-los ao presente pelo qual deve assumir a responsabili 

dade. 
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o indivíduo nao pode permanecer no estágio estético , 

pois o levaria ã inevitável depravação. O que vive nesse está

gio tem o centro da realidade fora de si, afirma Kierkegaard. 

Na terapia rogeriana"o que se pretende é facilitar ao indivíduo 

encontrar a sua realidade, que, por 'certo, não está no exterior, 

mas em si mesmo. 

Tanto para Kierkegaard corno para Rogers a evolução do 

indivíduo ao encontro de si mesmo é um processo dinâmico, pois 

não é possível estacionar-se no estágio estético. Ao encontrar

se consigo mesmo o indivíduo rogeriano partirá para vivenciar 

suas experiências~ A t~rapia de Rogers busca a pessoa plena: a 

filosofia kierkegaardiana conduz. o indivíduo ao encontro de 

Deus. 

Kierkegaard libera a psicologia da escravidão da bip~ 

laridade sujeito-objeto; para ele a verdade s6 ~ compreendida 

quando relacionada com os objetos internos. Assim são amplia~ 

das as perspectivas das realidades interiores e subjetivas. Co~ 

sidera que tais realidades podem ser verdades mesmo em contradi 

çao com certos fatos objetivos. Não se confundir Kierkegaard 

com os subjetivistas e os realistas. Ele revela o mundo subje

tivo, mas nao nerde de vista a objetividade. Em verdade o que 

interessa ~ a pessoa em relação ao fato objetivo ou imaginário, 

a forma corno se relaciona e a relação com ele estabelecida. Não 

há verdade existencial que prescinda dessa relação. 

Essa atituoe de Kierkegaard facilitou a Sullivan o 

conceito de observação da participação~ bem corno outras dou--

trinas, como a rogeriana, que destacam o alcance do terapeutano 



158. 

relacionamento com o cliente. Participando o terapeuta de ma-

neira efetiva na relação, ao integrar-se como elemento indispen 

sável do campo experimental, não compromete nem a pureza nem o 

valor das observaç6es.cientfficas. Para Rogeis, a percepção da 

realidade só ê possfvel quando o terapeuta participa dessa rel~ 

ção com seu cliente e a reconhece conscientemente. Este posi-

cionamento vem liberar os efeitos da doutrina 'tradicional, se

gundo a,qual a verdade será observada com mais clareza quanto me 

nos dividir-se uma situação. Torna-se evidente que há uma pro

porçao inversa entre a participação do indivfduo em determinado 

fato e sua capacidade em observá-lo com imparcialidade. 

o grande avahço de Rog~rs ê pensar no homem como um 

ser vivente e real, pensar em termos existenciais. Sua atitu

de existencial preocupa-se com a ontologia. Entretanto, seu 

grande salto é a percepçao da inexistência da dicotomia sujeito

ob j eto, sendo um dos propôs i tos de todo o pens amento exis tencial 

essa dicotomia. Para Kierkegaard, o homem sujeito não pode de~ 

venchilhar-se do objeto que observa, por isto ele critica a bi 

polaridade sujeito-objeto. 

Rogers prossegue em seus estudos preocupado, com o 

enfgma da existência humana e sua realização como individuo. Pa 

Ta Kierkegaard a existência não se explica atrav~s de concei

tos abstratos. A verdade não representa uma simples equação e!!. 

tre ser e pensar; torna-se sin6nima de subjetividade. Isto ~ , 

a verdade deve significar um compromisso pessoal do individuo, 

já que tem raizes na existência concreta integrada de cada in

dividuo particular, Nada vale explicar racionalmente a realida 
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de e resolver de maneira teôrica todos os problemas, se essa r~ 

solução e explicação não repercutirem na existência do indiví

duo,· diri Kierkegaard . 

. 
O essencial para o indivíduo nao é conhecer a verdade, 

mas incorporá-la ã exis tência. O in di víduo deve vi ver em fun

ção de uma idéia concreta que para ele seja o ideal de uma exis 

tência. 

Kierkegaard percebe o indivíduo como energia viva, a

ti~a, auto-determinante, surgindo de situaç6es concretas de op

çao que são enraízadas, pelo homem. Essa escolha é que trans

forma o simples indivíduo em um indivíduo existencial .. B atare 

fa mais significativa atribuída ao ser humano, pois é dirigida 

a cada homem e é a possibilidade de todos os homens. 

Em seu livro "Aconselhamento Psicológico e Psicoteri 

pi co" , di z . Oswaldo de Barros Santos: 

"O homem, po~~m, ~6 chega a encon~~a~ um ~en~ido na vi 
da quando ~e de6~on~a, ~em p~e~~5e~ ou di~eç~e6, con~I 
go me~mo e com o mundo. Quando [ capaz de anali~a~ ~ 
'deve~ ~eh' e o '~e~'; quando pode admiti~ a~ exig~n
cia~ e a~ expectativa~ ~ociai~ como pe~6eitamen~e nata 
~ai~ e ju~ti6icada.~ no contexto em que ~e in~eJ[.el11 e 
não como inva~õe/.s ao ".óeu Eu" (1982, p. 97). 

A preocupaçao de Rogers é facilitar ao indivíduo ex-

pressar as tendências pessoais,pr6prias, de auto-afirmação. VaI 

ta-se para o processo din~mico do indivíduo, cuja origem, é o 

núcleo positivo da personalidade, suas necessidades organísmi

.cas que s~o inat~s ao homem. No decorrer da vida teri o orga

nismo como função atender essas necessidades até atingir o seu 
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próprio fim que é a "tendência atualizante". Quando ao é facu,!. 

tada a manifestação de seu potencial original, viverá em harmo-

nia com os preceitos socia~s. 

Rogers reconhece a existência de poderosas forças de 

crescimen~o inerentes i pess6a, e que a interação do organismo 

com o meio ambiente é regida nela "tendência atualizante". Con-

clui afirmando que por isso sua conduta é basicamente o esfor-

ço intencional. do organismo para satisfazer suas necessidades 

tal corno as experimenta, e as percebe. A tendência do organis

mo e a satisfação das necessidades, as quais, se derivam e de

pendem da necessidade bisica. de atualização. Dar a tendência 

da conduta a satisfazer estas necessidades de auto-atualização. 

Para Rogers, as diversas necessidades se manifestam em forma de 

tens~es fisiológicas, que, ao serem experimentadas, induzem o 

organismo a reduzir a tensão, a incrementar a progredir. 

Na posição rogeriana o homem luta pela auto-afirmação, 

pela conquista do espaço vital, atendendo sua tendência essen-

cial: realizar suas potencialidades, Kierkegaard luta no sen

tido d~ atingir os valores eternos, afirmando que a solidão é a 

condição essencial para que o indivrduo possa estabelecer um 

"rapport" absoluto com o Absoluto . 

. Em "Tornar-se Pessoa" dirá Rogers, concordando com 

Kierkegaard: 

"Eu /':'e-t o va.[oJt do pJt-<:-vLtêg-to de e/.:,taJt /':'0" {7970, p. 
27) • 
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Reportando-s c 
.. 
as críticas sofridas e ã desagradável 

situação de ver as pessoas disputarem-se por sua causa, Rogers 

ressalta o privilégio de desaparecer e poder estar só. Nesta no 

va convergência, os dois pensadores referem-se ã importância da 

solidão no sentido de permitir ao indivíduo refletir e encontrar-

se. 

Esse trabalho não se propoe transformar Rogers em um 

discípulo do existencialismo de Kierkegaard. O objetivo é des-

tacar alguns pontos em que eles se encontram. 

Rogers foi,e tem sido, diversas vetes, criticado em 

seus pontos de vista, principalmente, por psic6logos e. psiquia-

tras, mas nao se deixa intimidar 'e prossegue em suas observações, 

certo de que: 

"e I.> empJte a-t.tamen.te e.nJtique.c.e.doJr. ac.ei.taJt o u.tJr.a pel.> I.> oa" 
(1970, p. 31). 

"o. corsário", jornal humorístico dinamarquês, jamais 

poupou Kierkegaard, agredindo-o com ironia e críticas, o que o 

deixava profundamente magoado. Neste período rom~e com a igre-

ja oficial e mantêm polêmica com o bispo Mynster. As opiniões 

se dividem e mais, ã semelhança de Rogers, é atacado severamen-

te .por seus compatriotas. 

Curiosa coincidência entre estes dois pensadores é que 

nao admitem ser chamados de filósofos e que, no entanto, em to

da a ~ua obra, refletem profunda atitude filos6fica na preocup! 

ção com o indivíduo e sua luta para realizar-se como ~essoa. 
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CONCLUSOES 

Não ~ ficil rotular Carl Rogers visto que suas id~ias 

partem essencialment~ de sua experi6ncia, que ele considera co

mo nuclear no desenvolvimento da su~ concepção psico16gica da 

pessoa e das relações que os indivíduos realizam em suas vidas. 

Talvez poderia se dizer que ele ~ um humanista, no sentido mais 

amplo da palavra e que tem uma concepção existencial do homem e 

das interações dos homens, dando-se tamb~m aqui à palavra exis 

tencial não uma dimensão filosófica, mas sim, uma dimensão de 

viv6ncia, atrav~s da qual o indivíduo amplia a percepção de si 

-mesmo e dos outros e abre canais para um crescimento da sua pr~ 

pria pessoa e das suas percepções de vida e de transcend6ncia 

humana. 

Ainda que nao apresente filiação a nenhum grupo, exis 

tem acentuadas sjmilaridades entre a atitude rogeriana e a re-

flexão de S~ren Kierkegaard. 

Rogers confessa ter conhecido a obra do pensador dina 

marques, atendendo à insist6ncia de colaboradores que estavams~ 

buros de seu reconhecimento quanto à afinidade existente entre 

ambos. 

Não há dúvida quanto ao fato de que a leitura de Kie~ 

kegaard impressiona Rogers. e leva-o a ponderar sobre suas expe

riências na terapia, o que está expresso em alguns artigos, nos 

quais ~ discutido, pela vez primeira, um posicionamento existe~ 

d.aI. A partir desse momento, Rogers abandona a colocação an-

terior e adota uma terapia subjetiva, existencial e, sobretudo, 
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muito pessoal. Dissipadas são as vacilações anteriores, e sur

ge nova visão da terapia concebida em termos existenciais de 

encontro interpessoal. 

Apesar da convergência entre Rogers e Kierkegaard o

correr após a apresentação de suas i'déias ele reconhece existir 

no discurso de Kierkegaard alguns princípios que refletem pers

pectivas que lhe são próprias mas que não soubera expressá-las. 

Reconhe~e, ainda, que o contato com a reflexão kierkegaardiana 

abriu-lhe caminhos que o conduziram a manifestar suas experiên

cias com maior segurança. 

o pensanlento de Rogers assim comO o de Kierk<;~gaard nao 

nasce, especificamente, da oposi~ão a outros pensadores, ele 

tem sua origem fundamental na sua própria existência, exterior

mente simples, mas interiormente bastante intensa. 

Há entre os dois pensadores muitos pontos convergen--

tes quanto a maneira de considerar a existência humana, 

que os separe um século de existência. 

ainda 
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