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RESUMO

o artigo apresenta uma retrospectiva critica da obra de Carl
Ramson Rogersna Abordagem Centrada na Pessoa(ACP).Seus livros
são tratados nos termos do desenvolvimento te6rico-metodol6gico
da abordagem. Temas como liberdade, responsabilidade, individua-
lidade, necessidade e condições facilitadoras são questionados.
(43 referências).

ABSTRACT

Critical retrospective of the work of Carl Rogers: since "Rela-
tionship Therapy" to the intuitivity of the "times of movement."

This article presents a critical retrospective of the work of Gari
Ramson Rogers in Person Centered Approach (PCA). His books are

!

presented in terms of methodological-theoretical development of
the approach. Notions as libertv, responsabititv. individuality,
necessitvand facilitators condictions are questioned.

INTRODUÇÃO

A Abordagem Centrada na Pessoa(ACP) tem representado o meu principal
referencial teórico-metodológico para a prática profissional enquanto psicólogo/
psicoterapeuta e professor de curso de graduação em Psicologia. Não obstante
isso, tem sido alvo de meus questionamentos c'ríticos, principalmente em termos
éticos, desde 1985, quando ensaiei os primeiros passos que me levariam à elabo-
ração de uma Dissertação de Mestrado sob o trtulo "A Ética da Psicologia
Centrada na Pessoa, em Carl Rogers." Para tanto foi necessária a revisão do
desenvolvimento teórico-metodológico da ACP, que ora apresento na forma
de artigo .

• Professor Assistente do Dept.P de Psicologia da Universidade de Fortaleza.
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Essa postura crítica diante da ACP, longe de ser a negação do valor da
abordagem na Psicologia, representa apenas um aspecto de um momento mais
amplo de construção e sedimentação teórica, principalmente com relação à
realidade latino-americana, e brasileira, mais especificamente.

Este trabalho se constitui num resgate histórico da obra de Carl Rogers,
acrescido de um posicionamento crítico, de nítida inspiração materialista-dialé-
tica, sem o que se tornaria uma cansativa listagem das idéias principais de seus
livros, em ordem cronológica de aparecimento.

O tratamento a ser dado a cada uma de suas obras, dez dentre os quatorze
livros publicados em língua portuguesa, refere-se ao desenvolvimento de temas
tais como liberdade, individualidade, responsabilidade, necessidade e condições
faci Iitadoras.

O pensamento rogeriano evoluiu, se se toma cronologicamente as idéias
expressas pelo autor, de uma postura pragmática e busca de eficacidade da
orientação psicológica para um modelo existencial-humanista de trabalho com
pessoas, grupos e organizações. Sua obra, como um todo, está marcada pelo
matiz fenomenológico-existencial, mas aqui e ali cede à tentação do empirismo
positivista. As investigações levadas a cabo por outros autores, e até por ele
mesmo, refletem a busca de uma objetividade, que se contrapõe ao caráter
essencialmente subjetivista de sua abordagem. Tal dilema parece ter permanecido
insolúvel para Rogers, apesar de ter aceito o paradoxo de que ao objeto de seu
estudo e trabalho - o homem, em suas relações, inquietações e desenvolvimento,
sendo primordialmente subjetivo e possuidor de livre-arbítrio - contrapõe-se o
modelo científico objetivo e determinista. Esta ambigüidade foi tratada por
Sigelmann (1987), da seguinte forma:

"Dos rumos que Rogers hoje imprimiu ao seu trabalho
depreendemos uma tendência para superar a dicotomia
objetivo-subjetivo, restabelecendo a integração, e supe-
rando a ilusão de que só é verdadeiro o que for
concreto e quantificável. Mas também compreendemos
que continua em meio a uma ambiqüidade epistemoló-
gica." (p. 72-8).

Veja-se, porém, como se dá o desenvolvimento de suas idéias, a partir da
análise de pontos essenciais de suas obras.

1. "O tratamento clínico da criança problema" (Rogers, 1978; 1.a ed.
americana - 1939).

E interessante notar que, em seu primeiro livro, Rogers advoga posições
que, posteriormente, deixará em segundo plano. Nesse rol de idéias estão aquelas
que demonstram a influência que sofria do positivismo-mecanicista norte-ameri-
cano, e também posturas outras ligadas a uma visão mais globalizante do fenô-
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meno psicológico. Naquele momento associava o comportamento, ainda qu cI
maneira incipiente, a forças sócio-culturais e históricas. Contudo, continu I

vincular-se a uma perspectiva individualista e despojada de uma análise crítica d
real idade social.

Àquela época, Rogers encarava sua forma de trabalhar como uma técnica,
um conjunto de procedimentos de diagnóstico, prognóstico e tratamento. Mais
tarde, renegou esta visão tecnicista assumindo a defesa das atitudes facilitadoras.

No que refere às influências sócio-culturais, na personalidade, tema que não
mais aprofundou em suas obras posteriores, dizia ele:

"(. _.) a tendência nos últimos anos é no sentido de um
estudo mais cuidadoso da influência da cultura sobre
a personalidade (... ) Os psicólogos e outros profissio-
nais que lidam com o indivíduo tendem-a negligenciar
ou subestimar o poder das forças sociais." (p.25).

Apesar de interessar-se pelos fenômenos sociais, a perspectiva é individual,
no sentido em que é excludente, pois coloca uma falsa contradição entre o
indivíduo e a sociedade ~ ,

O modelo de trabalho proposto por Rogers, por esta época, recebeu a deno-
minação de "terapia do relacionamento", e, em muitas de suas características,
assemelha-se ao que propõe mais atualmente sua teoria da terapia, ainda que
de forma embrionária. Representa um modelo de "reeducação", ainda não se
assumindo como psicoterapia. Mas quando fala das qualificações requeridas para
um terapeuta, define conceitos equivalentes aos de empatia (objetividade),
aceitação (respeito pelo indivíduo) e autenticidade (compreensão de si mesmo),
utilizados na atualidade. Contudo, apesar de já assumir, de forma germinal, a
defesa de atitudes facilitadoras ou terapêuticas, a postura do profissional ainda
é caracterizada pela desigualdade em relação ao cliente que ainda é tido como
"paciente." A' relação de "pessoa-para-pessoa", e não "terapeuta-paciente",
representará um avanço ulterior.

2. "Psicoterapia e consulta psicológica" (Rogers, 1987b; 1.a ed. americana
- 1942).

A exarcebação da individualidade é uma constante nos trabalhos de Rogers,
como verificado neste exemplo:

"Um programa de consulta psicológica eficaz, com o
seu interesse centrado no indivíduo, com o objetivo de
um desenvolvimento mais adequado do indivíduo, pode
representar uma força na defesa do conceito de inte-
gridade pessoal (... )" (p.9).

* Não há contradição entre indivíduo e sociedade. Essafalsa contradição "longe de expri-
mir uma contradição primeira, é, em si mesma,uma forma derivada da oposição da socie-
dade consigo mesma." [Sàve, 1979. p. 57).
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A questão da adequação indivíduo-meio é algo que surge, também, com
I lut iva freqüência no tratamento da problematica individual em Rogers. Ele
xpõe na desta maneira:

" (. .. ) há uma confiança muito mais profunda no indi-
víduo poder orientar-se para a maturidade, para a
saúde e para a edeptsçéo':" ~ (p. 25).

Parece que, para Rogers, o indivíduo está bem quando harmonicamente
adaptado ao ambiente. Para que não pareça uma afirmação simplista, é bom que
se tome cautela com tal tipo de formulação, pois dá margem a interpretações da
realidade como algo imutável e harmônico, nada mais longe da verdade, e do
homem como devendo adaptar-se a essa situação, para o seu bem e de todos os
demais.

Nesta obra, Rogers aprimora sua abordagem terapêutica, descrevendo as
fases do processo de terapia, seus aspectos fundamentais e as condições necessá-
rias para que este ocorra, tanto da parte do "cliente" - que já não é mais
"paciente" - quanto relativas às atitudes do terapeuta. E aqui, também, que a
não-diretividade surge contrapondo-se ao método diretivo em psicoterapia
(Leitão, 1986). E por esta designação que muitos a tomam, quer simpatizantes,
quer críticos, mas esta representa apenas uma fase de desenvolvimento de sua
abordagem (Curv, 1987). Eis a distinção, para ele, entre diretividade e não-direti-
vidade:

"O ponto de vista não-diretivo confere um grande valor
ao direito que todo o indivíduo tem de ser psicologi-
camente independente e de manter a sua integridade
psíquica. O ponto de vista diretivo confere um alto
valor ao conformismo social e ao direito do mais apto
dirigir o menos apto." (p.l06).

Não obstante, Rogers, posteriormente, reage às críticas à noção de não-dire-
tividade com o seguinte desabafo: "Nunca consegui saber quem inventou a
expressão 'não-diretiva'. Se fui eu, peço desculpas, embora fosse descritiva, sem
dúvida, de uma certa fase inicial" (Rogers & Frick, 1975, p. 126).

E nessa obra, também, que se utiliza, pela primeira vez, da terminologia
"terapia centrada no cliente", que desenvolverá em trabalhos posteriores. Este
modelo se afasta da "reeducação" tratada em seu primeiro livro e tende para
uma nova visão da terapia que

"visa diretamente a uma maior independência e integra-
ção do indivíduo em vez de se esperar que esses resul-
tados se consigam mais depressa pela ajuda do psicó-
logo na solução do problema." (p.24).

•• Gnfo meu.
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3. "Tornar-se pessoa" (Rogers, 1987; 1.a ed. americana -1961).

Em seu quarto livro, Rogers define melhor o âmbito teórico-filosófico de
sua abordagem, como sendo o humanismo-existencial-fenomenológico. Assim, já
se assume enquanto fenomenólogo, no início da década de sessenta. Contudo.
seus críticos atestam apenas um reconhecimento tardio da afinidade de sua
abordagem com a fenomenologia (Cury, 1987). Sigelmann, por exemplo, nos
adverte:

"A fala de Rogers leva-nos a supor a presença de uma
contradição entre sua atitude prática frente à natureza
humana e a forma teórica na qual pretende encaixá-Ia
(... ) Da nossa leitura de Rogers identificamos esse para-
doxo, na medida em que expressa experiências tipica-
mente fenomenológicas e as rejeita como se fossem um
compartimento inacessível à ciência." (p, 74-5).

E aqui, também, que Rogers admite, pela primeira vez, uma tendência oposi-
tora à atualização orqarusmica. Agindo assim, o faz numa perspectiva mais dialé-
tica, percebendo a existência de forças contrárias, ou antagônicas, neste todo
unitário que é o comportamento humano. Isso se constitui num avanço em rela-
ção à sua proposta inicial.

Um conceito fundamental para Rogers, em seu trabalho, é o de experiência,
numa perspectiva fenomenológica e subjetivista, aquilo que é sentido direta-
mente, experienciado, o processo e não o conteúdo da "experenciação" (Curv,
1987). Contudo, não como práxis. Quando fala-se em práxis, está-se a tratar da
atividade prática, material, real e objetiva do homem, a atividade humana cria-
dora e transformadora (Vázquez, 1977). Não nos iludamos, Rogers não fala no
primado da prática sobre a teoria, da realidade objetiva sobre a subjetiva, da ação
sobre o pensamento. O que enfatiza é o primado da experiência subjetiva, ao
nível das sensações e sentimentos, sobre o pensamento e a racionalidade.

Nota-se, ainda; a ênfase nos aspectos internos da personalidade, sobre os
externos. Isto é algo que está impreterivelmente presente em sua obra. A crítica
que se faz, vai de encontro ao ensimesmismo ou monologismo de uma atitude
que não reconhece a importância do contexto social, em termos de parâmetro
para o comportamento, como pressão através de expectativas, como determi-
nante de necessidades a serem satisfeitas, como limites à liberdade individual que
longe de excluí-Ia, pontuam as possibilidades de ação. E bom que se considere
se não é desta forma que alimenta-se nas pessoas de uma meneira geral, o indi-
vidualismo, a perda da dimensão "transindividual", segundo conceituação de
Goldrnann"

• O indivíduo transindividual enquanto sujeito coletivo e histórico. (Goldmann, 1972).
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Não obstante, e por outra via, Rogers chega ao limite de admitir uma natu-
reza positiva, socializada, inerente ao homem. A socialização parece ocorrer do
nada ou de algo inato ou congênito - potencial a desabrochar quando se estabe-
lece um clima de confiança ao redor do. indivíduo. Ora, a essência humana é o
conjunto das relações sociais, como já o colocou Sêve (1979), se dando,
portanto, anteriormente à existência particular de cada indivíduo. Mas isso não
a faz biológica e inata. Muito pelo contrário, demonstra-a enquanto fruto da vida
concreta e social dos homens.

Quando trata da liberdade, Rogers oscila entre o livre-arbítrio e o determi-
nismo, procurando, por mais esdrúxulo que possa parecer, comprovar o primeiro
pela existência do último:

"A pessoa que funciona plenamente (... ) não apenas
experimenta mas utiliza a maior liberdade, quando
espontânea, livre e voluntariamente escolhe e quer o
que está igualmente determinado em absoluto."
(p.173).

Resta a dúvida: há liberdade ou esta é ilusória? O conceito marxista de liber-
dade pressupõe-na como consciência histórica da necessidade e a conseqüente
transformação da realidade (Vázquez, 1984). Esta transformação implica, neces-
sariamente, a passagem da humanidade do reino da necessidade para o reino da
liberdade. A partir do momento em que o homem toma consciência dos deter-
minantes impostos pela realidade, de seu caráter histórico e mutável, ele pode
optar por uma atividade prática transformadora. Nisto se constitui sua liber-
dade, e não num sentimento subjetivo ou numa noção abstrata e individualista ~

Rogers critica a visão da ciência positivista, aborda a questão da objetivi-
dade e da relevância dos estudos científicos, bem como a ética da ciência, princi-
palmente das ciências sociais, fazendo uma incursão epistemológica pela Psico-
logia. Sabe-se que o que define um conjunto de estudos sistematizados como
ciência é a existência de um único objeto e uma mesma metodologia de estudo.
Parece que Rogers preocupa-se apenas com o método, deixando de lado o outro
aspecto do problema. Rogers parece, também, cometer dois equívocos: o
primeiro, de aceitar como único modelo de ciência o positivista; em segundo
lugar, o de por isso excluir-se da ciência, dado que sua abordagem busca o expe-
riencial, Mas isso não é outra coisa senão um outro modelo - o fenomenológico.
A crítica de Sigelmann a esse respeito é pertinente:

"(. .. ) Rogers apenas tangencia a abordagem fenomeno-
lógica para voltar a ancorar-se no positivismo e na
pesquisa de quantificação, mensuração e controle de

* A análise da liberdade como conseqüência da ruptura do modelo capitalista encontra-se em
ENGE LS, F. 00 socialismo utópico ao socialismo científico. São Paulo, Global, 1981,
p.71-9.
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variáveis (... ) Foi corajoso ao atribuir realidade a
conceitos não concretos como, por exemp o, empatia,
encontro, relação, conseqüência, mas deu o p~s~o.pel~
metade, porque rendeu-se ao modelo positivtsta.

(p.78).

Adi t Rogers constata o óbvio, mas que não deixa de ser importante por
isso _ o de que a produção cultural-científico-ideológica po~e ser usada pelo
. manutenção do status quo para o controle SOCiale para a perma-Sistema para a ' , el do

nência de governos autocráticos no poder. Por~m, Rogers pe~m~nece a~ nl.~ .
~ contextualizando nem analisando a relaçao Ideologla-clencla.senso comum, nao .'

Este problema é tratado por U:iwy (1985) da segu mte maneira:

"É impossível entender o desenvolvimento de uma
ideologia, de uma teoria, de uma forma de pensam:nto,
seja religiosa, científica, filosófica ou ~utra: desvincu-
ladamente do processo mesmo de desenvolvimento das
classes sociais, da história, da economia polftica."
(p.16). . . di id

A questão ética é levantada, porém, dentro de uma pe~spec~lv~ m ,IVI ua-
I" t * tão comum a Rogers. O que se acredita, de forma mais obJetiva, e que a
Ética transcende o indivíduo, por tratar de algo que atinge a tod?s os homens,

esmo tempo. Por outro lado, Rogers parece tecer a apologia do persona-
Iisrno* * quando coloca a ênfase da opção ética no indivíduo, ao tratar da forma
de fazer-se ciência. Tomemos suas palavras:

"A 'ciência' nunca despersonalizará, manipulará ou
controlará os indivíduos. Apenas as pessoas o poderão
fazer." (p. 200).

-EquíVOCOtamanho ignorar a influência ideológica na produção do conhe-
cimento! Save mostra como tal ocorre:

"( ... ) o trabalho * * * científico, esse, pelo próprio c,arác-
ter das ideologias de diversos níveis de que esta, ou
não, imbuído, e das práticas sociais às quais, ~esmo
que seja mu ito indirectamente,' se encontra lI~ado,

Possui necessária e obviamente, uma orientação ideo-
, * ** d dlógica * * * e um caráter de classe ,sobretu o quan o

se trata das ciências humanas." (p.68).

• Parauma crítica específica desta questão ver Leitão, 1984 .

•• Doutrina filas. Que tem a individualidade como valor absoluto.

••• Em itálicos no original.
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Ao tratar da questão educacional, sua ênfase recai no processo, em detri-
mento do conteúdo. Rogers não reconhece o valor do instrumental do saber
como poder de barganha na luta de classes - aliás, em nenhuma de suas obras
sequer aborda o problema da existência de classes, tomando a organização
social existente como imutável, que dirá a inevitável luta que se estabelece entre
elas? Da mesma forma, sua proposta é idealista e ingênua com relação ao conflito
organizacional e às relações internacionais. Idealista porque acredita que
mudando a idéia que um oponente tem do outro - pela assepsia da questão de
classe e pela negação das diferenças - mudam-se as condições objetivas que
envolvem o conflito patrão-empregado * ••*~ Ingênua, também, pois os interesses
nacionais e supranacionais (dos trusts) estão acima da compreensão empática de
sentimentos entre dirigentes das superpotências.

Abordando, ainda, a questão do fazer cientrfico, Rogers alega que as
ciências do comportamento caminham para uma maior previsão e controle do
mesmo, o que é algo muito perigoso, pois passível de manipulação por indiví-
duos ou grupos em luta pelo poder. Tomem-se suas palavras:

"Confiar em que o poder assim tornado utilizável pelas
ciências do comportamento seja exercido pelos homens
da ciência ou pelos grupos bem-intencionados parece-
me ser uma esperança que a história antiga ou recente
não confirma." (p. 329).

Esta visão de "grupos bem-intencionados" traz a marca do idealismo roge-
riano. A luta contra-hegemônica só pode ser entendida numa perspectiva de
classe, enquanto fonte social da subjetividade - marca coletiva. Porém, Rogers
não vê por trás da ciência a influência ideológica do sistema sócio-econômico.
Vê apenas a subjetividade individual dos pesquisadores e cientistas. E Cury
(1987) quem reconhece:

"A posição epistemológica de Rogers coincide com sua
postura enquanto psicoterapeuta (. .. ) a conhecimento
cientrfico estaria, pois, diretamente dependente da
compreensão e aceitação subjetiva das pessoas."
(p.23).

Em suma, Rogers nos confunde ao falar da importância da pesquisa objetiva
e defenfer uma ciência subjetiva, ao ver o perigo que ronda o uso da ciência do
comportamento mas creditá-Io apenas ao desenvolvimento cientrfico a partir de
intuições de pessoas (pesquisadores) individuais, ao esquecer-se que o conheci-

*** * Tal posição é considerada como neo-hegelianismo, pois seus autores "acreditavam que
modificando as idéias erradas, transformando a consciência, ou a ideologia, ou o

pensamento dos homens, transformariam a sociedade." (Lowv, 1985, p. 21 L
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mento enquanto conteúdo é uma arma na luta de classes e não apenas uma
forma de crescimento pessoal subjetivo. a que Rogers deixa evidenciada é a sua
crença em que a ciência existe nas pessoas, e apenas nelas, e que "o conheci-
mento científico estaria, pois, diretamente dependendo da compreensão e
aceitação subjetiva das pessoas" (Curv, 1987, p. 23).

Retomando o que se discutia, Rogers não se apercebe da dimensão ideoló-
gica do processo de produção do conhecimento, que o permeia, direcionando
tanto o interesse pessoal do cientista por um determinado tema ou problema a
estudar, como a aplicação da ciência no cotidiano prático da vida produtiva da
sociedade. Tal dimensão seleciona determinados modelos teóricos em detri-
mento de outros, e distorce uma explicação de um determinado fenômeno como
viés para a justificação de uma forma econômica ou de um sistema polrtlco.
Lowy (1985) nos expl ica isso de forma clara:

"I...) as ideologias (... ) jogam um papel não só na sele-
ção do objeto e na formulação da problemática, mas no
conjunto da investigação científica, em todo o processo
de produção do conhecimento." (p. 53).

4. "Psicoterapia e relações humanas" (Roqers & Kinget, 1977; 1.a ed.
americana - 1962).

Em seu quinto livro, em co-autoria com G. Marien Kinget, Rogers aborda as
influências que sofreu em seu pensamento. São elas as idéias de John Dewey e
Otto Rank, associadas ao instrumentalismo pedagógico norte-americano e à
psicanálise, respectivamente. Quanto ao primeiro, há que se admitir, sua
p.roposta teve repercussão na Educação Nova, aparentemente revolucionária, que
visava tornar a escola um protótipo para ensaio do que deveria ser a vida na
sociedade capitalista. E Freitag (1980) quem nos esclarece que

"( ... ) a educação exigida por Dewey ( ) Pressupõe
indivíduos que tenham chances iguais ( ) a modelo
societário subjacente é o da igualdade das chances, não
o da igualdade entre os homens (. .. ) As desigualdades
na sociedade não são percebidas como diferenças
geradas histórica e socialmente pelo próprio sistema
social estabelecido, mas como justes", decorrentes das
diferenças naturais entre os homens." (p. 19-20).

Tornou-se, assim, ideologia, no sentido em que Lowv (1985) emprega o
termo, e ao qual já se referiu anteriormente. Quanto à segunda influência, reco-
nhece-se fazer parte do início da carreira acadêmica e profissional de Rogers

• Em negrito no original.
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(Cury, 1987). e sabe-se que os conceitos psicanal íticos de Rank evidenciavam
os aspectos emocionais mais que os intelectuais, no processo psicoterápico, e
desenvolveram a base da noção de tendência atualizante. Porém, é também
evidente, em mu itos dos textos rogerianos, a crítica à psicanálise, pelo menos
enquanto método terapêutico, haja vista a ojeriza que demonstrava com relação
a todo e qualquer trabalho interpretativo. Em todo o caso, ele não teceu maiores
comentários sobre tais influências.

Neste texto, Rogers salienta a pesquisa como meio de descoberta da ordem
inerente à experiência vivida, vê o conhecimento científico como provisório e
defende seu ponto de vista subjetivo sobre o homem. Sua defesa da subjetividade
chega às raias da radicalização, negando a possibilidade do conhecimento cientí-
fico e objetivo que defendeu nas obras anteriores. Envereda na démarche existen-
cialista que, segundo Lukács, (1979).

"reconhece o valor prático do conhecimento científico.
Mas contesta a todas as ciências o direito de ter acesso
a um conhecimento essencial em relação ao único
problema de importância: a relação entre a pessoa
humana e a vida." (p. 84).

Quando toma as definições de suas noções teóricas, por outro lado, o que
se vê é um posicionamento não-dialético em relação à tendência atualizante e à
condução dos fatores externos a um segundo plano, bem como a visão a-histórica
das necessidades humanas. Por primeiro, renega a possibilidade de uma tendên-
cia "des-atualizante", contrária ou antagõnica em relação à sua "tendência atual i-
zante", mas em unidade com a mesma. Antes, em "Tornar-se Pessoa", assumiu
a existência desta força antagônica, sem se deter, contudo, em sua análise. A
tendência atualizante, para Rogers, "uma tendência inerente (ao organismo) para
desenvolver todas as suas potencial idades e para desenvolvê-Ias de manei ra a
favorecer sua conservação e seu enriquecimento" (Rogers, 1977a, p. 159). busca-
ria unidade e autonomia organísmica, através do desapego às forças exteriores,
como se se pudesse separar, inocuamente, o indivíduo de meio social a que
pertence.

No que se refere à motivação, depara-se com a defesa das "necessidades
instintóides" de Maslow. O processo motivacional se reduziria à satisfação de
necessidades, impulsos e tensões universalmente dados, independentemente do
momento sócio-histórico ou do modelo político-econômico dado, deixando ao
largo a atividade humana produtiva, de onde provém tais necessidades, cultural e
socialmente criadas. ~ Sêve (1979). quem esclarece tal relação:

"( ... ) as necessidades humanas (... ) são fruto (. .. ) da
história humana (. .. ) isto é, em primeiro lugar, do (seu)
trabalho (... ) se a necessidade é, em si mesma, um
produto histórico-social, isso quer dizer que, muito
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para além de não ser a base da atividade psíquica, é essa
própria actividade que desempenha um papel básico
relativamente a ela * (...) considerar a necessidade como
um base em psicologia (. .. ) é não compreender, de
forma radical (... ) a 'condição fundamental' de toda a
história: o trabalho, a produção dos meios de subsis-
tência - logo, a compreensão do homem." (p. 52-3).

O caráter idealista que assume a ACP, é constatável, ao construir seu arca-
bouço teórico com base na teoria das necessidades humanas de Maslow. Aliás,
esta é uma crítica que atinge a toda a Psicologia tradicional.

Em termos de teoria da personalidade, a ênfase dada por Rogers é inatista,
tanto para a exploração da motivação quanto para o controle do comporta-
mento através de um processo de avaliação organísmica. Felizmente, admite a
imaturidade da ciência psicológica, apesar de vislumbrá-Ia de forma mecanicista e
determinista. Sigelmann (1987) afirma que "Rogers foi um revolucionário no
que se refere à práxis psicoterapêutica, e só não levou essa atitude às últimas
conseqüências por estar comprometido com o mecanicismo" (p. 77). Isso fica
patente em afirmações do tipo:

"Uma teoria completa e acabada da personalidade permi-
tiria a determinação precisa e matemática * das relações
funcionais existentes entre as diversas variáveis que ela
faz intervir. No momento atual nenhuma teoria da
personalidade está em condições de exprimir estas rela-
ções em termos de equeçães". Isto é, precisamente, um
índice de falta de maturidade característica deste ramo
da Psicologia." (p. 207).

Num mesmo caminho, uma suposição importante que levanta neste livro,
refere-se à necessidade de verificação da psicoterapia, o que se deduz,
também, para a Psicologia como um todo. Na verdade, justiça se faça a Rogers
no tocante a sua busca incessante de uma objetividade científica, através de
desenhos experimentais os mais diversos e pesquisas de cunho fenomenológico:
análise qualitativa de excertos de entrevistas psicoterápicas, por exemplo (1983a,
1985).

A teoria da terapia defendida por Rogers sempre revelou-se inábil para com
a questão da objetividade versus subjetividade, contudo. Para ele, esta sempre foi
uma questão paradoxal, no sentido que mais se aproxima de um contra-senso
que da contradição dialética real desta relação. Vejam-se as palavras do próprio
Rogers: "Constitui um dos paradoxos da psicoterapia que, de

uma parte, o progresso de nosso conhecimento teórico
exija do terapeuta que ele tenha vontade e coragem de

• Em itálicos no original.
• Em itálicos no orignal.
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submeter suas convicções pessoais mais apaixonadas ao
crivo da investigação objetiva e pública e que, por outro
lado, a prática eficaz exija que ele aplique seus conhe-
cimentos assim adquiridos ao desenvolvimento e ao
enriquecimento de seu eu subjetivo, Pois é com este eu
subjetivo que ele deverá se empenhar confiante e livre-
mente na sua relação com o cliente." (p.254).

A questão da adaptação, contudo, se apresenta de forma diferente nesta
obra, onde Rogers tende a perceber o conformismo como algo não saudável, que
se contrapõe à visão de processo e mutabilidade da personalidade humana. Isso
representa, sem sombra de dúvida, um avanço em relação à proposta inicial, aqui
já discutida, de cunho notadamente adaptativista (Rogers, 1987a, p, 13 e 25).

5. "Grupos de encontro" (Rogers, s/d; 1.a ed. americana - 1970).

Ao longo do desenvolvimento de suas idéias, Rogers ultrapassou a perspec-
tiva individual, em busca da visão de grupo, mas não chegou a uma percepção
coerente da sociedade como um todo. Nessa busca, tendeu a compreender o
grupo pelo indivíduo e a sociedade pelo grupo, limitando as chances de ter elabo-
rado uma teoria do comportamento do homem em sociedade. No seu oitavo
livro, Rogers faz incursões às áreas da indústria, igrejas, governo, relações sociais
e tensões internacionais, numa visão que ver-se-à como ingênua e idealista.

Analisando o grupo de encontro, definido como um grupo que "pretende
acentuar o crescimento pessoal e o desenvolvimento e aperfeiçoamento da comu-
nicação e relações internas" (p. 14), Rogers advoga que tal proposta nasceu e se
desenvolveu marginalmente em relação às instituições oficiais da sociedade.
Assenta como bases conceptuais desse movimento os trabalhos de Kurt Lewin,
da psicologia gestaltista e da ACP. A justificativa da procura por tais grupos,
atribui à crescente desumanização da nossa (dele) cultura, e à atenção às neces-
sidades psicológicas - já que as necessidades de subsistência das pessoas que
procuram tais grupos foram ou estão sendo satisfeitas. Isto torna caracterizada a
população que se utiliza dos grupos de encontro nos E.U.A - a pequena burgue-
sia - mas não condiz diretamente com a realidade latino-americana e brasileira,
especificamente (Fonseca, 1983)_ Contudo, carece que se demore mais um
pouco na questão da marginal idade destes grupos. Ora, eles foram atacados em
seu país de origem, não por pretenderem mudar a ordem, mas por se constitui-
rem numa das frentes do movimento de combate ao tecnicismo, representado,
predominantemente, pelo behaviorismo, em Psicologia. Aliás, dentro de uma
perspectiva de análise cr rtica mais apurada, pode-se ter a constatação de que tais
procedimentos podem servir à manutenção do status quo, pela falsa liberalização
que podem representar, bem como servir de arrefecimento de pressões e forças
contestadoras da sociedade. Yamamoto (1987) afirma a esse respeito:
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"A ideologia que corresponde à forma burguesa de domi-
nação é a ideologia liberal, calcada nos princípios da
'liberdade individual' e da 'igualdade de oportuni-
dades'." (p. 28).

Entretanto, a mudança de que trata Rogers não se propõe mexer nas estru-
turas, e, o que é ainda mais elementar, nem é endereçada ao model,o sócio-polí-
tico-econômico inconteste.

Para se ter uma idéia de suas posições, com relação aos problemas sociais,
notadamente as tensões internacionais, tome-se um excerto de sua proposta para
iesotução de conflitos:

"Como pessoas, podiam explorar as discordâncias de uns
com os outros os problemas insolúveis que enfrentam,
as atitudes de 'ressentimento e medo - toda a série 'de
diferenças que dividem dois grupos de nações diferen-
tes (... ) se reuniriam como pessoas, e I. .. ) tentariam se
comunicar e, gradualmente, compreender-se." (p. 137).

Aqui, notadamente, a ingenuidade política é óbvia. Uma imensa comuni-
dade fraterna parece ser o sonho idealizado por Rogers, onde imperem a harmo-
nia e o respeito mútuo, e o poder e a luta por ele se dissolvem na bem-intencio-
nalidade e na aceitação incondicional positiva universal.

Ao tratar o tema da alienação, sua visão é primariamente individualista, não
sociológica. Em primeiro lugar, a própria teoria da alienação é considerada, p~r
muitos como relativa a uma fase pré-marxista, tendo sido superada pelo próprio
Marx (Silve, 1979).' Em todo caso, se trataria mais diretamente de um fenômeno
histórico e social concreto, que se relaciona com outro fenômeno de mesmo
tipo e mais radical, que é a divisão do trabalho (Vázquez, 1977). Fundamental-
mente, a alienação seria a "contradição entre os homens e uma sua realidade q~e
se opõe a eles como uma realidade exterior" (Vázquez, 1977, p. 452), ou seja,
os produtos humanos se tornam estranhos para os próprios homens. E quanto ao
caráter individualista, o que se observa é uma priorização do indivíduo que não
se justifica, pois para Silve (1979).

"( ... ) a essência do indivíduo, para o marxismo adulto,
é a de não conter originai'iamente em si a essência
humana, mas sim de a encontrar fora, no seio das rela-
ções sociais." (p. 96).

Nesta crítica não se nega a importância do indivíduo, notadamente em sua
concretude, o que não se pode admitir é a exacerbação da individualida~e, .d~
singularidade, da unicidade e da particularidade, em detrimento da transindivi-
dualidade, da pluralidade. da variedade e da generalidade.
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Mais uma vez, também, sua perspectiva é passível de crítica em sua aplica
bilidade direta à realidade do Terceiro Mundo, quando avalia a busca de auten
ticidade e realização após a satisfação das necessidades materiais. Assinala-se,
assim, o perigo do transplante da abordagem para a realidade latina sem uma
severa crítica (Fonseca, 1983).

6. "Sobre o poder pessoal" (Rogers, 1986; 1.a ed. americana _ 1977).

Rogers defende, nesse outro momento, a busca de mudança nas institui-
ções, mas tem-se a impressão de apenas desejar aperfeiçoá-Ias, o que consistiria
num mero reformismo. Leitão (1985b), ao tratar da questão institucional em
Rogers, afirma:

"Parece que as tentativas frustradas da Abordagem
Centrada na Pessoa por um período mais longo levaram
Rogers a perceber o crucial problema das relações de
poder (... ) porém ele não vai adiante em sua análise,
não levando em conta a realidade de classes e o sistema
social em que. esta se insere ..r r (p. 40).

Não obstante isso, Rogers tem sua abordagem como radical, na verdadeira
acepção do termo, e revolucionária. t: assim que ele a descreve:

"Nosso trabalho foi até às raízes de' muitos conceitos
e valores de nossa cu Itura e propiciou 'uma mudança
completa ou acentuada' em muitos princípios e proce-
dimentos." (p.l0).

Quanto à questão dos valores, Rogers dá um passo adiante, no sentido de
uma maior liberdade e respeito para com a pessoa humana, bem como enfatiza
o caráter dinâmico e mutável do processo de avaliação.

Rogers descobre-se enquanto ser político quando afirma: "tenho praticado
e ensinado política durante toda a 'minha vida profissional e nunca me dei conta
totalmente disso até agora" (p.13). Essa relação entre poder e política é
compreendida, por ele, num momento de profunda lucidez.

Ao extrapolar os seus conceitos principais - a tendência à realização e as
condições para o crescimento: autenticidade, consideração incondicional positiva
e compreensão empática - do individual para o grupal, Rogers coloca-se como
defensor de uma harmonia de possibilidade bastante questionável dentro de uma
sociedade de classes:

"Quando esta abordagem é dirigida a um indivíduo ou a
um grupo, descobre-se que, com o tempo, as escolhas
feitas, as direções seguidas, as ações empreendidas são
pessoalmente cada vez mais construtivas e tendem para
uma harmonia social mais realística com os outros."
(p.24).
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lIogers prevê novas relações sociais e a busca de um mundo mais saudável
d•• ( nvolvido. Se se toma a educação, por exemplo, o ensino centrado no

1111I0~ vamos ter algumas características: o facilitador de aprendizagem, e não
10 [u ofessor, confia no aluno e compartilha a responsa.bil.id~de pelo proc~ss~ de
I'lIlIdizagem. A educação se caracteriza pela auto-disciplina, auto-avaliação e

, , ri bsck o conteúdo passa a segundo plano e o processo está sempre em
1'11111iro 'lugar. Um aspecto extremamente importante, para ~it~r apenas um,
'1111\ coloca nesta visão é a supervalorização do proces~o. Já f~1 Vista, um pouco

11 ~ a importância do conteúdo como instrumento ideolóqico. Agora, quere-
11I0 'ressaltar sua significação enquanto instrumento de independentização dos
IIIllIlbros das classes oprimidas em relação às que detém o poder político-econô-
1111.0. "'Charlot (1983) nos afirmaisso ao explicar o valor da escola, e pO:i-
I 10lla-se 'contra a idéia de que a escola, por ela mesma, seja a fonte da opressao
ocial:

"A escola deve transmitir a todas as crianças os saberes
que são investidos na vida social cotidiana (... ) Esse
ensino deve ser diretamente articulado com a experiên-
cia social da criança (. .. ) A escola, em outro nível, deve
esforçar-se por dar a todos os jovens uma formação
científica e técnica dirigida para um dom ínio. Trata-se,
nesse caso, de um imperativo político, ligado à luta
contra as fontes culturais (que não são as únicas) da
desigualdade social. A hierarquização do saber não deve
mais servir de álibi para a desigualdade social."
(p.294-5).

Mas Rogers não vê isso e propõe algo que pode representar um desprepa~o
para a luta pol ítica, daqueles. que só podem adqu irir força de luta pela detençao
dos conhecimentos dentro da escola. Apesar de serem conhecimentos de uma
classe dominante, ideologicamente elaborados, precisam, primeiramente, s~r
dominados para poderem ser transformados em beneHcio de uma sociedade mais
igualitária. Dessa maneira a ACP se coloca como u~ "p~ic?l.ogismo" na Educa-
ção, realçando o processo e subestimando o conteudo didático, o que favorece
I dominação da massa deseducada (Leitão, 1985b).

Quando aborda a questão organizacional, Rogers levanta como entraves às
tendências construtivas que se observam a medida ~~e as org~~izações .s~ tornam
menos I centralizadas, o direito inalienável de admitir e demitir dos dirigentes e
o objetivo do lucro mais enfatizado que o do crescimento pessoal. Ora, o ~ue ele
critica é algo inerente ao modo capitalista de produção e ao modelo classista ?e
sociedade. Mudar isso é mudar o sistema político e econômico, é mudar a socie-
dade, e Rogers, em nenhum momento, levanta a possibilidade de uma transfor-

"Para uma discussão mais profunda. ver Leitão' (1985b).
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mação profunda, estrutural. O que faz entender que se pode, para ele, mudar
o nosso estilo de vida sem o "traumatismo" desnecessário da mudança de poder,
político e econômico, e da extinção do sistema de classes.

Todavia, é no capítulo 06 que Rogers aborda diretamente a questão do
oprimido e, então, diz identificar-se com Paulo Freire, cujas idéias guardariam
semelhança com as suas. Mas Rogers não leva em consideração a relação dialética
oprimido-opressor e a necessidade de um posicionamento em relação a ela. Nisso
se diferencia totalmente de Paulo Freire e sua obra (Fonseca, 1983).

Quando aborda as "tensões culturais", que para ele nada mais são que
problemas sociais e tecnológicos - poluição, superpopulação, igualdade de
direitos e expectativa de catástrofe nuclear - mais uma vez confunde indivíduo,
grupo e sociedade, e assim fazendo-o, não vê o conflito individual como reflexo
das relações sociais. Nesse ponto, peca pela ingenuidade e pela falta de realismo:

"(. .. ) não faz diferença que eu seja um homem branco,
idoso, da classe média americana, e você seja amarelo
ou negro, comunista, judeu ou árabe, russo, jovem ou
mulher. Se estivermos francamente querendo compar-
ti Ihar algo, então há uma grande área na qual a
compreensão é possíveL" (p. 123).

Num momento seguinte, se coloca de mãos atadas para as questões político-
sociais mais amplas, mas presume, de outro modo, que o trabalho com grupos
(workshops) pode ser uma forma de potencializar as mudanças, nesse sentido.
Mais uma vez, o equívoco de que a transformação individual - mesmo que
ocorra no interior dos grupos vivenciais - leva fatalmente à transformação social,
de que à Psicologia compete uma tarefa transformadora especial. ~ Yamamoto
(1987) quem nos alerta de que

"deve-se perder a ilusão de um papel que historicamente
não está reservado ao psicólogo enquanto um traba-
lhador intelectual geralmente pertencendo às camadas
médias, muito menos à Psicologia, no processo de
transformação estrutura I da sociedade (... )" (p. 80).

Rogers encerra sua tese com a afirmação que sintetiza seu pensamento e sua
política, de forma peremptória, com implicação individualista, e que a História
não comprova:

"( ... ) as revoluções duradouras * não são desencadeadas
pela propaqanda ou por demonstrações de massa, mas
por pessoas que se transformam." (p. 174).

• Em itálicos no original.
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Na terceira parte deste livro, Rogers teoriza sobre sua tendência à realização.
aqui que, modificando sua posição anterior, não coloca como necessárias

condições favoráveis do meio para o crescimento individual. Porém, isso parec
II passageiro, dado que, noutros momentos, adiante, Rogers retomará as condi

ç es facilitadoras como condição necessária, e até suficiente, ao pleno cresci
111 nto. E sua proposta se individualiza mais ainda, quando o organismo humano

tratado como se se bastasse e fosse irremediavelmente construtivo. Utiliza-se,
para tanto, da criticável teoria das necessidades de Maslow, já questionada ante-
uorrnente, a partir de uma visão inatista, estática e não-dialética (Maslow &
I rick, 1975). Ora, as necessidades são, também, produto da história, da cultura

da sociedade.
Rogers retoma, em seguida, o conceito individualista de alienaç~o e e~tra-

pola, partindo de uma visão da patologia individual para uma patologia social, a
explicação de sua origem. A mudança social a partir da mudança individual, uma
outra quimera rogeriana, é a conseqüência que ele prevê.

Na quarta e última parte de seu livro, Rogers fala de uma nova fiqurapolf-
tica - a pessoa emergente e revolucionária, tema que retomará posteriormente
em seus livros. Mas a revolução que Rogers defende, nesse sentido, é pacífica e
silenciosa, com a ingenuidade que lhe é peculiar. Não que seja inviável a revolu-
ção "pessoal"; ela existe, de fato, quando as pessoas_assume~ indi~id~a~mente
a mudança em suas vidas. Mas Rogers vê esta revoluçao a partir dos indivíduos e
disseminando-se para toda a sociedade. Ora, a revolução social, a mudança nas
estruturas econômicas e de poder, não ocorre pela simples vontade individual e
pessoal mas por meio de lutas cotidianas e intestinas nas organizações sociais,
pol ític~s e econômicas. Rogers esqueceu ainda a importânci: histórica da orga.ni-
zação - dos movimentos sociais organizados - e cooperaçao, do pod.er coletivo
na luta pela transformação. Porém, nada temos contra, pelo contrário, a trans-
formação que decorra de uma ação humana pacífica, se assim o pud.er se.r. Mas
ignorar a colisão e a coalizão das forças sociais, em sua magnitude, dinamismo e
complexidade, numa visão sociológica até inconseqüente, é inadmissível.

Ao tratar da questão da liberdade, já por várias vezes, Rogers a restringe à
liberdade de pensamento e expressão. Em primeiro lugar, é questionável a
existência de liberdade de expressão e pensamento no capitalismo. Como ser
livres para pensar quando a ideologia dominante determina em que termos esse
pensamento deve ser exercitado? Como ser livres para expressar tal pensamen~o
se, na grande maioria das vezes, os meios de comunicação ?e massa, ~ mídia,
a publicidade, estão nas mãos dos interesses das classes dominantes? Liberdade
implica, também, e primariamente, direito à vida, saúde, emprego, transporte,
educação, moradia e direitos iguais para todos. E isso as sociedad.es capitalis~as,
mesmo as mais democráticas e desenvolvidas, não conseguem satisfazer efetiva
mente.

No entanto, Rogers propõe uma justa distribuição dos bens materiais,_com
tendência da cu Itura a ser criada pelas pessoas emergentes. Porém, nao f I
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n nhurn análise ou crítica do capitalismo ou propõe uma mudança para o
i l ma econômico, como se uma coisa não estivesse umbilicalmente ligada

outra.

7. "A pessoa como centro" (Rogers & Rosemberg, 1977; ed. brasil.).

Em seu décimo primeiro livro - em co-autoria com a brasileira Raquel
Rosemberg - Rogers faz um retrospecto do seu trabalho e de sua obra, disserta
sobre empatia e retoma sua política para a educação e aprendizagem significa.
tivas. Além disso, propõe novos desafios para a abordagem e profetiza sobre sua
pessoa emergente.

Rogers estabelece a distinção, de cunho filosófico, entre sua proposta huma-
nista e a psicologia experimental, identificando, pode-se supor, o behaviorismo
com o determinismo comportamental e a ACP com o livre-arbítrio humanista.
A~ui, ele não hesit~: como o fez antes, em assumir o não-determinismo, pois
nao aborda a questao do conhecimento científico enquanto busca de determi-
nações. Todavia, isso não elimina o determinismo próprio de sua abordagem _
o de que o ~o~portamento do indivíduo sempre será construtivo e positivo,
dadas as condições necessárias.

No capítulo VIII, fala dos desafios da Psicologia. Sua crítica à Psicologia
atual fica evidenciada na seguinte colocação:

"( ... ) enquanto não desenvolvermos esta ciência humana
autêntica, estaremos apenas cultivando uma tecnologia
para uso dos planejadores e ditadores, e não uma verda-
deira compreensão da condição humana." (p. 168).

Aqui, mais uma vez, Rogers alerta para a possibilidade de um mau uso da
Psicologia pelo sistema, enquanto tecnologia comportamental. Entretanto, não
levanta a possibilidade, também real, de sua abordagem ser utilizada para tais
final idades.

~ interessante a proposta rogeriana de uma tarefa social que se coloca aos
psicólogos: criação e participação em comunidades alternativas. Disso pode resul-
tar, certamente, um compromisso maior destes profissionais com a transforma-
ção social profunda e conseqüente, haja vista experiências que são realizadas
neste sentido em pontos distintos do Brasil. Apesar de interessante, contudo, tal
proposta recai no equívoco de confundir grupo com sociedade, da mesma forma
que Rogers já confundia indivíduo com grupo. Visto dessa maneira tal proposta
pode vir a constitu ir-se como visionária, da mesma forma que distorce a realidade
dos problemas dos grupos minuritários - negros, "chicanos" e asiáticos - nos
E.U.~., .tratando-os numa perspectiva subjetivista e não-política, que esquece a
exrstencía de interesses antagônicos. Mais uma vez notamos a insistência na revo-
lução pacífica e na neutralidade da intervenção e da busca de harmonia social.
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Em seguida, Rogers trata da função e do exerdcio da profissão do psicó-
1111 . Levanta a questão da desvinculação teoria-prática na formação acadêmica
nquanto uma cisão entre intelecto e emoção. Numa perspectiva materialista e

ti tlética tende-se a ver tal problema ao nível da dicotomia entre trabalho inteléc-
11111 e trabalho manual (Tesser, 1986).

Para Rogers, a maturidade da Psicologia está condicionada à sua abertura
I' lia o subjetivo, para o místico até. ~ sobre esta realidade que trata no nono
f Ip(tulo desta obra - a realidade fenomenológica:

"A única realidade que é possível conhecer é a do
mundo e universo como eú':o percebo e vivencio neste
momento (... ) Os 'mundos reais' são tantos quanto as
pessoas!" (p. 189).

Nesse ponto, Rogers se afasta totalmente da possibilidade de uma visão
materialista da realidade, chegando a concluir seu idealismo com uma máxima
Idealista:

"Não é apenas que a consciência humana criou o mundo
objetivo. ~ que cada consciência humana, cada pessoa,
cria seu próprio mundo de 'existência objetiva e signi-
ficado!" (p.180).

Mais além vai tal proposta idealista de que o pensamento é que molda a
realidade, a transforma e a cria(sic). Onde estão as condições materiais concretas
da sociedade? Para Rogers, antes de tudo, na mente (inconsciente) de homens
individualizados. Distancia-se, mais e mais, de uma visão crítica da realidade,
traído por um idealismo ingênuo e não-dialético.

8. "Um jeito de ser" (Rogers, 1983; 1. a ed. americana - 1980).

Em seu décimo segundo livro, Rogers historia suas experiências pessoais,
inclui na fundamentação da ACP a comunidade centrada na pessoa - um novo
campo de aplicação - e profetiza sobre o mundo do futuro. Neste livro ele já
fala da Abordagem Centrada na Pessoa como evolução do conceito de "terapia
centrada no cliente", mas aceita a tese de que sua produção teórico-profissional
gira em torno de uma única idéia-tema: o ser humano é digno de confiança. Todo
o resto vem por acréscimo à sua descoberta, como conseqüência ou como condi-
ção para que tal ocorra.

Rogers, no decorrer do texto, assume, cada vez mais, uma posição espiritua-
lista, próxima da crença na imortalidade da alma, numa essência superior, numa
tendência formativa universal. Tal explicação teologal foge do rigor cienHfico

* Em itálicos no original.
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que antes se impunha, e adentra na seara do imponderável e o dogmático. Numa
perspectiva materialista-dialética, não se necessita buscar fora e acima da reali-
dade dos homens a explicação para os fenômenos. Vai-se buscá-Ia neles mesmos
em sua relação dialética e no âmbito da vida histórica humana. '

Porém, Rogers preocupa-se mais com as influências supra-humanas e cósmi-
cas. Tomemos, por exemplo, uma de suas afirmações:

"(. .. ) sabe-se muito sobre a tendência universal de todo
o sistema a se degenerar em direção a um estado cada
vez mais desorganizado (. .. ) Mas a tendência formativa
muito mais importante, e que pode ser iqualrnente
observada em qualquer nível do universo, é muito
menos reconhecida e ressaltada." (p. 44).

Fala, aqui, da sintropia, oposta à entropia - "tendência para a deterioração
ou para a desordem" (p. 44) - o polo opositor dialético de sua hipótese central
que não é bem reconhecido por Rogers. r

Sob outro aspecto, chega a admitir, levando ao extremo sua ênfase no intui-
tivo, em oposição ao racional, que o estado ideal para propiciar o crescimento _
na psicoterapia, por exemplo - é o estado alterado de consciência. Tratará disso
com maior ênfase em "Quando fala o coração", livro em que dois artigos seus
foram publicados postumamente. A opção pelo místico fica mais clara, em detri-
mento de um maior rigor científico.

Porém, quando trata das comunidades centradas na pessoa, em termos de
sua implicação para o futuro, Rogers é menos ingênuo politicamente do que
costuma ser:

"A evidência de que os nossos problemas mais graves
não se devem aos fracassos de nossa sociedade e sim aos
seus sucessosé muito constrangedora." (p. 116).

Para o materialismo dialético e histórico, não é constrangedora tal evidência
pois demonstra, peremptoriamente, que a análise de que um momento histórico:
soc~al desenvolve-s~ até sua plenitude, criando condições para a sua própria supe-
raçao - tese marxista - é correta. ~ a explic:itação do conceito de contradição
do materialismo histórico e dialético.

Sua interpretação chega à desi lusão de que a ciência não pode fazer mu ito
para mudar o atual estado de coisas. Porém, é mu ita pretenção da ciência achar
que pode, por ela mesma, mudar o mundo. A ciência apenas é uma forma de ler
de perceber e de conhecer a realidade, que questiona essa realidade em si mas a
realidade como tal é muito mais complexa e abrangente do que pode dominar
a ciência. ~ o que diz Lowy (1985):

"O que define a ciência como tal é a tentativa de conhe-
cimento da verdade (... ) Porém, a verdade absoluta
jamais será conhecida, todo o processo de conheci-
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mento é (... ) aproximação à verdade. Dentro do conhe-
cimento científico há níveis maiores ou menores de
aproximação da verdade." (p. 110).

As respostas não estão nos livros dos estudiosos ou nas pesquisas dos cien-
tistas. Estão na própria realidade, em seu desenvolvimento, em sua dinâmica, em
seu processo mutável no qual uma situação/momento nega e supera uma situa-
ção/momento anterior. Kosik (1976) esclarece que "o conhecimento da reali-
dade histórica é um processo de apropriação teórica (... ) em que a atividade "do
homem, do cientista é condição necessária ao conhecimento objetivo *dos fatos
(... I" (p. 45-6). Mas Rogers, ao sentir-se impotente diante da constatação de que
a ciência não dispõe de meios capazes de solucionar os problemas da humani-
dade, tem como saída buscar dentro do indivíduo o que não consegue, pela
ciência, fora dele. Então confunde valores com subjetividade, desprezando o
mundo material e a base econômica da sociedade, o locus onde as coisas real-
mente valem. Ora, é questionável ver os valores como coisas internas, livres da
influência externa e material. Ash (1965) já apontava a relação entre os valores
e as forças econômicas da sociedade:

"Não é por simples coincidência verbal que expressões
como 'valores' e 'bens' se encontram, embora com
diferentes conotações, no contexto da filosofia moral
e da economia política." (p.17).

Porém, Rogers, se nos decepciona por um lado, por outro nos surpreende
com afirmações do tipo:

"Um dos elementos mais essenciais à sobrevivência é o
desenvolvimento de um senso maior de cooperação, de
comunidade, de capacidade para o trabalho conjunto
em benefício do bem comum e não apenas do engran-
decimento pessoal." (p. 118).

Apesar de enunciar um princípio mais do que aceitável, almejável, ele não
nos esclarece os mecanismos necessários para tanto. Ademais, parece contra-
por-se à sua ênfase individualista e peca, quando, mais uma vez, vislumbra a
"harmonia" como meta e como método, esquecendo-se de que a realidade é,
contrad itoriamente, d ialética.

9. "Liberdade para aprender em nossa" década" (Rogers, 1985; 1.a ed.
americana - 1983).

• Em itálicos no original.
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Em seu décimo terceiro livro, Rogers revisa as idéias tratadas na obra homô-
nima de 1969, referentes à educação. Tomando-se, aqui, os aspectos que inte-
ressam diretamente, por envolverem uma perspectiva ética e/ou política da
psicologia centrada na pessoa. '

Rogers defende, também, sua aprendizagem significativa, utilizando-se, para
t mto, de Heidegger, que advoga que o verdadeiro professor só permite que seja
iprendida a própria aprendizagem. Tal aprendizagem, segundo Rogers,

"combina o lógico e o intuitivo, o intelectual e Os senti-
mentos, o conceito e a experiência, a idéia e o signi-
ficado." (p.30).

Cabe a Rogers a classificação como humanista existencial, que ele próprio
se deu (Rogers & Frick, 1975, p. 128). Porém, isso não o faz menos idealista e
individualista em suas proposições. !: até mais do que eminentes humanistas
como Rollo May ou existencialistas como Jean Paul Sartre. !: preferível ver o
hurnanisrno rogeriano como ingênuo, a ter que admitir uma tendenciosidade ou
intuito claro de, ideologicamente, e no mau sentido do termo, escamotear a
realidade.

!: preocupante, no entanto, quando afirma algo que o coloca numa difícil
posição em relação à questão ética e moral. Dizia ele que os membros do movi.
mento conservador

"acreditam que existam um bem absoluto e um erro
absoluto. Trata-se de uma posição filosófica inteira-
mente razoável. !: somente quando a levam um passo à
frente e proclamam saber a verdade * * quanto ao que é
certo ou errado que a posição se torna um mau pressá-
gio". (p. 21).

Não se trata, contudo, da prática ou práxis, dado que o intuitivo, Os senti-
mentos e a experiência encontram-se no nível interno, quando muito nas rela-
iões interpessoais, enquanto a práxis encontra-se no nível da interação entre o
homem e o meio social mais amplo. O homem enquanto uma ilha não é uma
noção nova de individualidade e pode representar um retrocesso ao idealismo
vulgar. Porém, do ponto de vista do materialismo, à proposta rogeri~na faltam
I análise dos determinantes da personalidade e do comportamento do indivíduo,
m interação com a sociedade. . .

No capítulo 13, Rogers tenta interpretar os dados relativos a episódios de
fracasso na implantação de um ensino centrado no aluno. Porém, é uma consta-
tação axiomática observar-se que ele desconsidera a questão racial e os problemas
interculturais, como eminentemente políticos, e, ~s tem como algo sem relação
alguma com a filosofia ou prática educacionais. Parece que consegue separar a
scola do resto da sociedade e do mundo à sua volta.

Ao tratar da questão dos valores, já levantada em "Sobre o poder pessoal"
e "Um jeito de ser", Rogers avança sua sistematização teórica, tomando por
empréstimo a classificação de Morris - valores operativos, valores concebidos
e valores objetivos. Exclui de sua análise esse último tipo, como se a ciência
(no caso, a ~tica) não pudesse ser usada pelos indivíduos em prol de seu pro-
gresso moral. O primeiro tipo refere-se à valoração organísmica, tão valorizada
por Rogers. ~ questionável sua inclusão na esfera dos valores, dado que o
comportamento moral pressupõe consciência e julgamento por ~arte de seu
agente (Vázquez, 1984). No segundo grupo, dos valores concebidos, exige-se
antecipação ou previsão do resultado do comportamento; há intermediação da
função simbólica, e, conseqüentemente, da cultura. Aqui, sim, parece estar se
referindo aos valores, realmente. Por último, denomina por valores objetivos,
apesar de desinteressar-se por eles, preferências ou tendências "científicas",
assépticas, neutras. Isso já foi por demais questionado no decorrer desta análise.
No fundo, os valores correspondem a interesses dominantes na sociedade, uma
leitura que Rogers não efetuou.

Mais uma vez, a questão da alienação é tratada subjetivamente e individual-
mente como discrepância entre a estrutura intelectual dos valores do indivíduo e
seu processo de valoração. Rogers também fala da liberdade como valor básico
universal novamente na visão do liberalismo. A liberdade é algo COm que o
homem ~ó há bem pouco tempo na história aprendeu a conviver, e nem todos
podem fazê-Io dentro do modelo de sociedade atu~1. De qualquer m~do, a liber-
dade é algo relativo, isto é, não podemos falar em liberdade total. pOIS sempre há

Rogers assume uma posição metaflsica acerca do Bem e do Mal admi-
tindo-os como absolutos, o que desconsidera toda a questão do relativisrno ético.
Esta questão foi tratada noutro momento (Freire, .1989a e bl, com maior
propriedade. E daquela análise resulta que a moral é relativa historicamente ao
lugar e à época em que aparece. Ora, a moral dominante é um fato passfvel de
constatação na sociedade de classes, em qualquer épõca ou lugar.

Sua ideologia dá continuidade à exortação do modelo norte-americano além
da visão proposta pelo liberalismo, deixando de lado o próprio processo de 'incul-
cação ideológica. Retomando-se a análise já feita antes, numa perspectiva mais
crítica, liberdade não se restringe à expressão e à locomoção, mas a se ter condi-
ções mínimas de sobrevivência digna, por exemplo, o comer, o vestir, o habitar e
o trabalhar, convenientemente. Se uma sociedade não consegue garantir este
mínimo para seus membros, não se pode falar de liberdade, pois apesar de se
poder "dizer tudo", as palavras se perdem no vazio da omissão e da demagogice;
apesar de se poder "ir e vir", o que se observa é o trânsito da miséria na migração
forçada e sem esperanças. Mire-se na experiência do Terceiro Mundo, mais espe-
cificamente na realidade brasileira.

Em itálicos no original.
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8CH-PE-R IODICd~
\..

10. "Quando fala o coração" (Rogers e outros, 1987; ed. brasileira).

Tem-se. com isso, a visão de que o que é essencial na terapia é fluido, subje-
uvo, interno; intuitivo, quase mágico e não manuseável. A isso t~do Rogers
,li ma de "integração pessoal", o que se trata do objetivo da terapia. Tudo se
11' sa a nível experiencial, vivencial, de sentimen~os e sensações viscera.is e orga-
IIr micas, um misto de sentimentos e compreensao, mas que parece deixar num
"!Jundo plano a ação, a práxis - obviamente social e historicamente situada.

No outro capítulo - "Abordagem Centrada no Cliente ou Abordagem
(.1 ntrada na Pessoa" - não há algo de novo no quadro conceitual e na teoriza-
~ de Rogers, se comparados aos últimos escritos. Todavia, ao tratar da intuiti-
vidade. tema a que já dedicou uma análise ainda superficial, elabora-a melhor
, sinteticamente. O transcendental, o místico, o intuitivo, são tomados por
Hoqers como uma outra característica necessária ao processo terpêutico, além da
, mpatia, da aceitação e da congruência. ~ mais do que um elemento importante,

um modo de relacionar-se que, por si só, tem propriedades terapêuticas. Porém,
parece cavar-se um fosso entre a objetividade científica e a intuitividade da
rerapia. Parece que se afasta claramente do domínio da ciência. Mas para .eximir-

talvez a uma crítica à sua intuição enquanto modelo de trabalho pslcoterá-
pi~O, Ro~ers enfatiza o caráter mais fil~sófico do que técnico de sua ACP:

"A abordagem centrada na pessoa (... ) É uma filosofia
básica, em vez de uma simples técnica ou um simples
método." (p.71).

Porém, fica difícil interpretá-Ia sem Sua práxis social efetiva enquanto
método terapêutico. Quando sua filosofia deixa o âmbito abstrato da teoria e
icerca-se do indivíduo ou do grupo real, concreto, vivo, passa a ser prática social,
práxis. ~ uma prática que pode ser pensada e repensada, sendo identificados seu
processo, suas fases e sua estratégia. Para nós, não é possível desligá-Ia da reali-
dade, mesmo que peque em não compreendê-Ia objetivamente, pelo desvela-
mento do real.

Mas Rogers insiste na questão que extrapola o contexto da ciência indo
alojar-se noutro nível da realidade, e deixa em aberto o espaço, no trabalho tera-
pêutico, para o charlatanismo e a especulação em mãos menos conscientes. Isso
quando fala da intuição a partir dos estados alterados de consciência. ~ impres-
ionante verificar como Rogers, saído do escrúpulo do cientificismo positivista,

possa ter chegado ao outro extremo - do misticismo e intuitivismo. Mesmo
levando-se em considera cão a experiência da doença, degenerescência e morte
de sua mulher, e todo o 'impacto que isso causou a Rogers, é difícil admitir que
uma experiência pessoal tenha conseguido reformular toda uma construção
teórica. Parece um longo percurso, no qual perdeu e ganhou coisas diversas,
tendo que ceder e barganhar, aproximar-se e distanciar-se da realidade concreta

dos homens.
Finaliza-se, aqui, esta análise crítica do desenvolvimento teórico-metodoló-

gico da Abordagem Centrada na Pessoa, nos termos sugeridos por uma perspec-
tiva ética da abordagem.

determinantes e limitações na situação que contrabalançam o livre-arbitrio d
cada indivíduo. Além disso, já se afirmou antes, não há liberdade de pensa
mento e expressão deste, e liberdade de locomoção. O que há são pseudoliber
dades, pois, numa análise mais profunda, a ideologia do modelo capitalista de
sociedade define estritos espaços para tal. Não se pensa o que se quer, mas o que
a propaganda define como regra para a produção e o consumo (Merani, 1977).
Da mesma forma, não se expressa o que se deseja, mas o que desejam os deten-
tores dos veículos de comunicação social, os donos da mídia. E, de idêntica
maneira, não se vai e vem, para onde se almeja. Há fronteiras diplomáticas e limi-
tações financeiras para viajar, mudar-se ou exilar-se.

Numa contraposição entre seu pensamento e o de Skinner (behaviorismo
radical), sobre a questão da liberdade, Rogers aborda o controle do comporta-
mento, nos termos de que o determinismo radical gera a possibilidade de maior
submissão individual e coletiva a uma elite no poder. Contudo, Rogers defende
uma liberdade que ele mesmo define como interna, subjetiva e existencial, e,
assim fazendo-o, ignora os determinantes externos possíveis. Cai, por inverso,
no indeterminismo radical. Porém, mais adiante, considera aspectos da determi-
nação quando assume, novamente,,o paradoxo entre determinismo e livre-arbí-
trio. Mas assumir a existência de um paradoxo não é a mesma coisa que perceber
nesta relação a contradição básica, no sentido dialético do termo, e superá-Ia. Ele
só chega perto disso quando aborda o relativismo entre determinismo e liber-
dade, o que chama de autonomia relativa, a partir do conceito do físico
Fritijof Capra.

Rogers fecha o livro com uma frase de efeito que não se sabe até que ponto
reflete seu pensamento, dado o afastamento político que lhe é inerente:

"A crença de que, a longo prazo, as melhores decisões
são tomadas pelo povo é um conceito que raramente
utilizamos na prática." (p.326).

Talvez seja sua própria prática, principalmente, a que Rogers esteja se
referindo.

Num décimo quarto livro, em co-autoria com Maria Constanca Bowen e com
o brasileiro Antonio Monteiro dos Santos, Rogers trabalha em um capítulo a
essência da psicoterapia como "momentos de movimento", e noutro retoma
a hipótese central de sua abordagem - a de que o indivíduo tem em si o poten-
cial para a autocompreensão, para mudar e crescer, além de salientar sua tendên-
cia para o intuitivo, o místico e o misterioso, já expressa anteriormente.

Rogers afirma que agora percebe que o elemento crucial de sua teoria é o
que ele denomina de "momento de movimento", quando ocorre a mudança de
personalidade. Sua hipótese é a de que

"( ... ) a terapia é constituida de uma série desses momen-
tos de movimento." (p. 15).
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CONSIDERAÇCES FINAIS

A título de síntese do que foi apresentado neste artigo, pode-se dizer que
Carl Rogers, em sua vasta e rica obra, conseguiu sair de uma visão positivista e
pragmática da Psicologia e chegar no existencialismo humanista. Radicalmente
sua proposta mudou, com o passar dos anos - meio século, para ser mais exato
- de uma busca de objetividade, até por meio da quantificação e experimenta-
ção, para a ênfase no intuitivo, subjetivo e, por que não dizer, místico.

Ao longo de toda a sua obra, esteve longe de conceitos mais ligados à
concretude da vida humana, às questões sociais e políticas mais amplas, apesar
de interessar-se por elas. Quando o fez foi de uma forma ingênua, idealista e
acrítica, favorecendo, assim, a uma explicação ou justificação da sociedade
burguesa, na forma que se apresenta nos Estados Unidos da América.
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