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RESUMO 

 

Este artigo apresenta visões de teóricos acerca do processo que envolve a entrevista 

psicológica e seus tipos, bem como as implicações do terapeuta em relação ao paciente sob as 

óticas freudiana e fenomenológica. 
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ENTREVISTA PSICOLÓGICA 

 

O termo “entrevista” é bastante conhecido apesar de denotar uma atividade pouco dissertada 

na literatura científica (CRAIG, 1991). Convém, primeiro, analisar o significado desta palavra 

desde o seu sentido mais geral. O Online Etymology Dictionary registra que a palavra “entrevista” 

deriva do Francês entrevue, substantivo verbal de s'entrevoir, significado “ver um ao outro”, 

“visitar brevemente” ou “ter um vislumbre de”. A versão online do Dicionário Michaelis descreve 
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este fenômeno como “visita ou encontro combinado” e “reunião entre duas ou mais pessoas, em 

local determinado, como objetivo de esclarecer assuntos pendentes, expor ideias ou obter opiniões 

dos presentes”. 

Sendo a entrevista um instrumento muito difundido, tendo em seus variados usos uma grande 

variedade de objetivos, Blegger (2001) delimita o seu alcance ao focar na entrevista psicológica, 

conceituando-a como aquela na qual se buscam objetivos psicológicos como investigação, 

diagnóstico e terapia.  

 Para Kanfer e Seheft (1988) apud Craig (1991), uma entrevista é muito semelhante com uma 

interação social, tendo traços das interações duplas e grupais. Porém, numa entrevista clínica a 

maioria das regras sociais de etiqueta não são utilizadas, nela a conversa foca o paciente, portanto, 

sendo majoritariamente unidirecional. Quanto ao relacionamento, é profissional, não-íntimo, 

esperando-se das partes uma comunicação relevante para a tarefa em questão. Além disso, na 

entrevista clínica há limites de tempo, lugar e frequência da interação, impostos por ambas as 

partes. As declarações do terapeuta vão além do mero diálogo e há a determinação de objetivos 

específicos e resultados esperados dessa relação terapeuta-paciente. 

 Miller (2015?) escreve que, durante a entrevista, o psicólogo coleta informações da história 

do cliente, vida social, emprego, situação financeira, experiência prévia em tratamento de saúde 

mental, bem como também apanha informações relevantes sobre a família do paciente. Todo e 

qualquer fator que possa impactar a saúde mental e bem-estar do cliente é considerada durante a 

entrevista psicológica, por isso, este instrumento fornece um compreensível retrato da vida da 

pessoa, assim ajudando na determinação do diagnóstico e curso do tratamento. Craig (1991) afirma 

que a maior parte dessas informações é baseada no relato do paciente e na observação do psicólogo, 

no entanto, não devem ser ignoradas outras fontes de informação, estas estariam nos relatos 

adicionais da família, em registros sobre o caso, testagens psicológicas ou entrevistas estruturadas 

suplementares.  

 Conforme García-Allen (2015), a entrevista tem diversos âmbitos de aplicação, portanto, há 

distintos tipos de entrevistas conforme o motivo de sua realização. De acordo com o número de 

participantes, a entrevista, delimitada ao campo da psicologia, pode ser distinta da seguinte forma: 

a) Entrevista individual: é o tipo de entrevista mais utilizado; um exemplo bem comum é 

quando um psicólogo recebe seu paciente para conhecer o motivo de seu 

comportamento. 

b) Entrevista em grupo: neste tipo de entrevista, há distintos entrevistados e, 

maioritariamente, um entrevistador. Na clínica, este tipo de entrevista recebe o nome de 

“entrevista familiar”.  
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 Além do número de participantes, a entrevista também pode ser categorizada conforme seu 

formato, ou seja, conforme a maneira com a qual o entrevistador se comunica com o entrevistado 

e formula perguntas (GARCÍA-ALLEN, 2015). 

a) Entrevista estruturada: De acordo com García-Allen (2015), tal entrevista segue uma 

série de perguntas fixas preparadas previamente. Craig (1991) acrescenta que essas 

perguntas são relacionadas à áreas definidas de conteúdo. Para Surbhi S. (2016), a 

entrevista estruturada faz uso de uma pesquisa descritiva onde os fatores avaliados são 

explícitos.  

b) Entrevista não-estruturada: aqui são trabalhadas perguntas abertas, sem ordem 

preestabelecida, portanto, adquirindo as características de uma conversação que permite 

a espontaneidade. Nesta técnica são realizadas perguntas de acordo com as respostas que 

surgem durante a entrevista (GARCÍA-ALLEN, 2015). É o tipo mais comum nos 

settings clínicos; geralmente elas não têm um formato rígido, mas não deixam de ter 

certa estrutura porque segue uma sequência que inclui áreas-chaves de conteúdos 

(CRAIG, 1991). Para Surbhi S. (2016), a entrevista não-estruturada faz uso de uma 

pesquisa exploratória de fatores implícitos.  

 Há também a entrevista semiestruturada que, segundo Martin (2018), tem um formato um 

tanto flexível, com perguntas preparadas, mas sem seguir um programa estrito. Aqui a discussão 

pode desviar-se da lista de perguntas, fazendo com que novas perguntas sejam cogitadas durante a 

conversa. Geralmente o entrevistado desempenha um papel importante no controle do ritmo da 

entrevista, diferentemente do que ocorreria numa entrevista estruturada.  

 Blegger (2001), diferencia a entrevista da consulta e anamnese 

A consulta consiste na solicitação da assistência técnica ou profissional, que pode 

ser prestada ou satisfeita de formas diversas, uma das quais pode ser a entrevista. 

Consulta não é sinônimo de entrevista; esta última é apenas um dos procedimentos 

de que o [...] psicólogo dispõe para atender a uma consulta. [...] Uma anamnese 

[...] implica uma compilação de dados preestabelecidos, de tal amplitude e 

detalhe, que permita obter uma síntese tanto da situação presente como da história 

de um indivíduo, de sua doença e de sua saúde. [...] Diferentemente da consulta e 

da anamnese, a entrevista psicológica objetiva o estudo e a utilização de 

comportamento total do indivíduo em todo o curso da relação estabelecida com o 

técnico. 

  

 Conforme Blegger (2001), a teoria da entrevista foi muito influenciada pela psicanálise, 

Gestalt, topologia e behaviorismo. A psicanálise teve seu papel com o conhecimento da dimensão 
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inconsciente do comportamento, da transferência e contratransferência, da resistência e repressão, 

da projeção e introjeção, etc. A Gestalt reforçou a compreensão da entrevista como um todo no 

qual o entrevistador está entre os integrantes, sendo que o comportamento dele é elemento da 

totalidade. A topologia foi fator da delineação e reconhecimento do campo psicológico. Já o 

behaviorismo contribuiu com a importância da observação do comportamento. 

 A entrevista pode ser de dois tipos básicos: aberta e fechada, como registra Blegger (2001). 

Na segunda as perguntas já estão previstas, assim com a ordem e a maneira de formulá-las, e o 

entrevistador não pode alterar nenhuma destas disposições. Na entrevista aberta, pelo contrário, o 

entrevistador tem ampla liberdade para as perguntas ou para suas intervenções, permitindo-se toda 

a flexibilidade necessária em cada caso particular. A entrevista fechada é, na realidade, um 

questionário que passa a ter uma relação estreia com a entrevista, na medida em que uma 

manipulação de certos princípios e regras facilita e possibilita a aplicação do questionário. [...] A 

entrevista aberta possibilita uma investigação mais ampla e profunda da personalidade do 

entrevistado, embora a entrevista fechada permita uma melhor comparação sistemática de dados, 

além de outras vantagens próprias de todo método padronizado.  

Blegger (2011) ainda apresenta a diferenciação das entrevistas conforme o beneficiário do 

resultado, distinguindo: a) a entrevista que se realiza em benefício do entrevistado; b) a entrevista 

cujo objetivo é a pesquisa, na qual importam os resultados científicos; c) a entrevista que se realiza 

para um terceiro (uma instituição). Cada uma delas implicam variáveis diferentes a serem 

consideradas, pois influenciam sobre o entrevistador e entrevistado, afetando tudo que a entrevista 

venha a englobar.  

Conforme Craig (1991), a entrevista, a partir do quesito objetividade, pode ser dividida nos 

seguintes tipos, aqui apresentados sucintamente. 

a) Entrevista de Tomada de Dados: tem o propósito de obter informações preliminares 

sobre um paciente em perspectiva. 

b) Entrevista da História de Caso: tem o propósito de rever a natureza dos conflitos do 

paciente em sequência histórica, com o foco nos períodos críticos, antecedentes e 

desencadeantes.  

c) Exame do Estado Mental: visa determinar o nível de prejuízo mental associado à 

condição clínica investigada; avalia áreas como raciocínio, juízo, audição e percepção. 

d) Entrevistas de pré e pós-testagem: A entrevista prévia ao teste visa explicar ao paciente 

as razões para o teste e seus benefícios, bem como discutir aspectos administrativos, tais 

como local e hora. Quando a entrevista é realizada após os testes, o psicólogo geralmente 
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já desenvolveu hipóteses como resultado da testagem, visando explorá-las melhor com 

o paciente. 

e) Entrevista Breve de Avaliação: aqui o terapeuta visa apenas uma área específica, não 

considerando outros elementos da entrevista, assim obtendo a informação desejada em 

curto período de tempo. 

f) Entrevista de Desligamento: O objetivo é conhecer o ponto de vista do paciente sobre os 

benefícios decorrentes do tratamento, examinar os planos para pós-alta ou trabalhar 

qualquer problema não resolvido. 

g) Entrevista de Pesquisa: Este tipo de entrevista é específico para a natureza da pesquisa 

desenvolvida, sendo parte de um protocolo rígido, aprovado pelo comitê revisor da 

instituição. Realizada com a permissão do paciente que assina o um documento no qual 

declara seu consentimento.  

 

O que Blegger (2011) chama de “entrevista de tomada de dados” talvez seja o mesmo que 

“triagem” visto que em ambos os casos há um paciente em perspectiva. Muñoz (2015?) escreve 

que a entrevista de triagem é um instrumento válido que facilita uma rápida classificação do 

paciente, contudo, baseado em observações incompletas, ou seja, a triagem permite uma visão geral 

do paciente mas sem ter em conta muitos dados pessoais, familiares, sociais, de patologia prévia.  

 

O ENTREVISTADOR OU TERAPEUTA 

 

Personagem crucial no desenvolvimento da entrevista, o entrevistador deve ter consigo uma 

ampla bagagem teórica e metodológica que o norteará no processo entre terapeuta e paciente. Este 

contingente de teorias e métodos não podem, contudo, tornar a entrevista um processo puramente 

mecânico no qual perguntas surgem e requerem repostas num automatismo frio e inibidor. Para 

isto é necessário que o entrevistador entenda que é mais do que um mero formulador de perguntas, 

sendo, na verdade, um motivador. Neste caso, o objeto da motivação é o entrevistado que, 

adequadamente esforçado, tem seus bloqueios psicológicos derrubados e se abre para o terapeuta.  

 A terapia centrada no cliente, desenvolvida por Carl Ransom Rogers e seus colaboradores, 

baseia-se na habilidade de escutar. Rogers introduziu uma “técnica” conhecida como “reflexo”, 

com a qual o terapeuta escuta o cliente e “reflete” seus pensamentos e sentimentos significativos 

dizendo ao cliente o que ele ouviu dizer. Alguns terapeutas fazem isto de uma forma mecânica, o 

que os faz parecer papagaios com uma graduação de psicologia, contudo, não era isto o desejado 
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por Rogers. Para este, deve haver uma autêntica comunicação de compreensão e preocupação. Hoje 

em dia, o reflexo é apenas uma parte da chamada “escuta ativa” (BOEREE, 2018). O trabalho do 

terapeuta não é tanto fazer isto ou aquilo, mas sim “estar” de certa forma para o cliente.  

 Conforme escreve Boeree (2018), Rogers apresenta três qualidades que o terapeuta deve ter 

durante as sessões de terapia: 

1) Ele ou ela deve ser congruente: Basicamente, isto implica ser honesto, não ser falso, pois 

os clientes podem perceber quando seu terapeuta está fingindo. A congruência é 

necessária para gerar confiança na relação terapêutica.  

2) Ele ou ela deve ser empático: O terapeuta deve ser capaz de identificar-se com o cliente, 

entendendo-os não tanto como psicólogo, mas como uma pessoa que também tem visto 

parte de seus problemas. O terapeuta deve ser capaz de mirar os olhos do cliente e ver a 

si mesmo. 

3) Ele ou ela deve mostrar ao cliente uma consideração positiva incondicional: Não 

significa que o terapeuta tem que amar o paciente, mas que ele deve respeitá-lo como 

ser humano e não o julgar.  

Rogers, ao longo de sua obra, coloca que o objetivo do terapeuta é participar da experiência 

imediata do seu cliente. Para isto é necessário que o terapeuta saiba escutar e observar, estar atento 

aos movimentos da relação e à sua interação com seu cliente [...] A ideia do terapeuta "centrado na 

pessoa" é de compreender o sujeito falante, a sua fala e o que se passa no aqui e agora da relação. 

A perspectiva da terapia rogeriana se encontra com as premissas fenomenológicas no sentido de 

que o real aí está, o fenômeno está aí presente, oferecido à observação, bastando se estar atento 

para apreendê-lo sob o prisma do sujeito que vive o fenômeno. (HOLANDA, 2009). 

 A ótica rogeriana apresenta um conceito que rege praticamente todos os processos 

envolvidos tanto na clínica quanto no cotidiano de seus clientes, é o conceito de tendência 

atualizante, clássico e melhor descrito nas palavras do próprio idealizador. 

 

Todo organismo é movido por uma tendência inerente a desenvolver todas as suas 

potencialidades e a desenvolvê-las de maneira a favorecer sua conservação e 

enriquecimento. Observemos que a tendência atualizante não visa somente [...] a 

manutenção das condições elementares de subsistência como as necessidades de 

ar, de alimentação, etc. Ela preside, igualmente, atividades mais complexas e mais 

evoluídas tais como a diferenciação crescente dos órgãos e funções; a 

revalorização do ser por meio de aprendizagens de ordem intelectual, social, 

prática (ROGERS; KINGET, 1977, p.159-160 apud HOLANDA, 2009). 
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 É a partir desse conceito que Rogers pensa a clínica psicoterapêutica, mostrando profunda 

confiança, quase uma “crença” na capacidade humana, tendo em vista um homem artífice de si 

próprio, como seu “próprio arquiteto”. Portanto, o cliente passa a ser considerado “sujeito” de sua 

própria vida, ativo e consciente. Em virtude dessa implícita concepção de homem, 

obrigatoriamente é pressuposta uma similar mudança na posição do terapeuta nesta relação, como 

explica Holanda (2009) ao escrever que 

 

Se o sujeito da clínica é autônomo, consciente e dotado de potencialidades 

suficientes para se desenvolver, o papel ocupado pelo terapeuta deixa de ser o de 

"guia" ou de detentor de um suposto saber alheio ao cliente. Dá-se um natural 

emparelhamento de posições: ambos, terapeuta e cliente, são "pessoas" e sobre 

esta perspectiva se apoia toda a simplicidade do método rogeriano. Em um 

contexto como este, a figura do terapeuta é destituída de sua representação mágica 

e a responsabilidade do processo passa a ser do próprio sujeito do cliente – o que 

justifica, inclusive, a apropriação do termo "facilitador" ao invés de "terapeuta", 

para Rogers –; ademais, isto se reflete igualmente na postura desse facilitador. Em 

outras palavras, a sua postura durante a entrevista passa por sua confiança nessa 

tendência atualizante. Desta feita, por considerar que o mais importante na terapia 

é desenvolver as potencialidades do cliente, o facilitador prescinde de usar 

"diretivas", de ser o principal agente direcionador do processo de seu cliente, em 

uma posição de facilitar a emergência do fenômeno de seu cliente. O ponto central 

da ideia da "não-direção" é, em essência, uma abstenção de intervenções diretas 

baseadas em valores e pré-julgamentos, forçosamente orientados por um 

arcabouço teórico anterior ou por uma postura de suposto saber do terapeuta. É 

uma atitude diferenciada do terapeuta que [...] passa por uma "recusa": A não-

diretividade é, antes de tudo, uma atitude em face do cliente. É uma atitude pela 

qual o terapeuta se recusa a tender a imprimir ao cliente uma direção qualquer, 

em um plano qualquer, recusa-se a pensar que o cliente deve pensar, sentir ou agir 

de maneira determinada. [...] É uma atitude pela qual o conselheiro testemunha 

que tem confiança na capacidade de auto-direção do seu cliente. [...] Assim sendo, 

as intervenções do terapeuta devem salvaguardar ao máximo a integridade do 

cliente. A atitude deve se basear na compreensão e na apreensão do mundo interno 

do sujeito, evitando a interpretação e a interposição de valores. Ao se interpretar, 

corre-se o risco de "compreender ‘sozinho', de acreditar compreender quando de 

fato o que se está fazendo é projetar nossas significações sobre a situação do 

cliente". Isto nos lembra a célebre epígrafe de Erwin Straus quando, ao questionar 

o princípio interpretativo apoiado em teorias destacadas da vivência, coloca que 
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"na maioria das vezes, as ideias inconscientes do paciente, são as teorias 

conscientes de seu terapeuta". 

 

 Por fim, é importante salientar seis imperativos da atitude do entrevistador, prerrogativas de 

ser um terapeuta centrado no cliente, conforme apresentado por Mucchielli (1978) apud Holanda 

(2009). 

(1)  

Acolhida e não iniciativa: trata-se de uma atitude de receptividade, convite a ficar à vontade, 

diferentemente da atitude de iniciativa que obriga o outro a dar respostas ou a reagir diante da 

situação (embora esta seja uma atitude assaz eficiente e, de fato, "centrada no cliente", também 

pode gerar certas inseguranças e incertezas). É importante estarmos atentos à cultura na qual 

estamos inseridos – ou o cliente em questão. É muito comum recebermos um cliente repleto de 

expectativas definidas sobre a situação da entrevista terapêutica; não responder a estas expectativas 

ou ignorá-las é uma atitude de pré-julgamento da circunstância. O mais indicado é aguardar o 

advento do fenômeno do cliente, mas não ignorar as suas necessidades mais prementes; 

(2)  

Estar centrado no que é vivido pelo sujeito e não nos fatos que ele conta: Primado da vivência 

que é sempre uma vivência particular, vivido do outro, nunca é de posse de uma interpretação 

alheia. O meu vivido é o meu vivido. Devo, pois, apreender o sentido deste vivido tal qual ele o é 

para esse outro sujeito. Significa dizer que os fatos objetivos são auxiliares e não determinantes na 

compreensão do meu outro. Todavia, convém assinalar que isto não significa dizer que devemos 

simplesmente "deixar de lado" os fatos ou as objetividades. Os fatos são constituintes da cultura e 

da realidade dos indivíduos, e devem ser entendidos como tais. São, pois, de extrema relevância. 

O que não podemos é nos atermos aos fatos em si, visto que, cada fato é vivido na particularidade 

do sujeito. Em outras palavras, trata-se de focar o "sentido" ou o "significado"; 

(3)  

Interessar-se pela pessoa do sujeito, não pelo problema em si mesmo: corolário do anterior. 

O autor coloca "renúncia" ao ponto de vista objetivo, visto o problema ser existencial. Não se trata, 

na realidade, de renunciarmos à objetividade, mas apenas remanejar as relevâncias. Os problemas 

são fatos da própria realidade, ou seja, todo mundo tem problemas e muitas vezes problemas 

absolutamente idênticos. As vivências destes problemas é que diferem em si, ou seja, os problemas 

podem ser iguais, os sentidos nunca são iguais – são particulares e da esfera da existência individual 

de cada um. No caso da terapia, o facilitador "tentar ver não o problema em-si, mas o problema-
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do-ponto-de-vista-do-sujeito em questão" [...]. É isto que caracteriza uma entrevista "centrada na 

pessoa"; 

(4)  

Respeitar o sujeito e manifestar-lhe uma consideração real, em lugar de tentar mostrar-lhe a 

perspicácia do entrevistador ou sua dominação: Isto é consequência da principal noção rogeriana, 

a de tendência atualizante. Significa acreditar que o cliente tem potencial para sair da situação na 

qual se encontra, de recobrar sua dinamicidade perdida, seu "estado de equilíbrio". Significa 

respeitar esta potencialidade e respeitar a própria existência do indivíduo como algo único, real. É 

um respeito por sua integridade, sua maneira de ver a realidade, de sentir, de viver. É uma não-

interposição de conceitos: os meus conceitos ou as minhas ideias são os meus conceitos e as minhas 

ideias, os conceitos e as ideias do outro são os conceitos e as ideias do outro. Podemos trocar e 

interagir, mas não devemos impor nada, sob pena de perdermos o sentido da individualidade e nos 

mesclarmos num amálgama disforme. "Não é o caso de ‘fazer psicologia', mas de escutar e de 

compreender"; 

(5)  

Facilitar a comunicação e não fazer revelações: Não se trata de enquadrar esta ou aquela fala 

num determinado padrão de interpretação, ou de revelar uma "verdade" apreendida ao outro (a 

verdade atribuída é sempre verdade projetada). A rigor, o que difere o modo de reformulação de 

uma interpretação clássica é a apreensão do mundo privado do sujeito como ponto de partida. A 

"interpretação" parte da subjetividade de quem interpreta, enquanto que na reformulação se destaca 

o esforço por considerar a alteridade e o ponto de partida é sempre o do sujeito da vivência. Nesta 

perspectiva, "trata-se de esforçar-se para manter e melhorar a capacidade de comunicar e de 

formular o seu problema. Permite-se ao cliente esclarecer a sua própria experiência para si, logo, 

possibilitando a sua solução. Uma dialética que aponta para o fato de que nos próprios problemas 

estão suas soluções.  

 

Sigmund Freud percebe na prática da psicoterapia uma série de particularidades humanas 

que aparentemente entram em conflitos, o que faz com que o entrevistador se veja em uma 

profissão paradoxal, afinal, em um único ser humano devem ser integradas várias características 

humanas aparentemente conflitantes. Assim sendo, é fortemente evocada a tensão de polaridades 

opostas em um ambiente onde as diferentes necessidades dos clientes impõem ao terapeuta 

exigências aparentemente intermináveis (Hycner, 1995). O paradoxo primordial está representado 

pela óbvia tensão entre as dimensões “subjetiva” e “objetiva” na psicoterapia, onde é requerido, ou 

mesmo exigido, um envolvimento pessoal da parte do terapeuta, ao mesmo tempo é preciso que 
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ele mantenha a objetividade apropriada. Torna-se crucial a resposta equilibrada do terapeuta. 

Assim sendo, o conhecimento objetivo precisa estar fundamentado na experiência subjetiva do 

cliente e na do terapeuta, o que caracteriza a tensão entre o conhecimento nomotético, ou 

generalizável, e o conhecimento ideográfico, ou único.  

O terapeuta precisa ter uma quantidade substancial de conhecimentos sobre os seres humanos 

em geral; porém, precisa sempre se esforçar para apreciar profundamente a experiência única da 

pessoa sentada à sua frente. Ambos os aspectos são essenciais para a empatia e compreensão das 

experiências de outro ser humano. Ainda assim, há entre eles uma forte disputa pela dominância. 

Constantemente o terapeuta precisa decidir sobre que aspecto atender em um dado momento. Em 

cada caso existem barganhas e riscos envolvidos. Ainda assim, é o jogo inerente aos riscos que dá 

força e vida a esse esforço. Surge, então, para o terapeuta a necessidade de integrar as dimensões 

objetiva e subjetiva de forma harmoniosa. Graças a isso, o gênio pioneiro de Freud manifestou-se 

pela necessidade de uma “consciência plainando em equilíbrio”, isto é, uma consciência que não 

esteja sujeita aos extremos usualmente evocados no encontro humano. De uma forma similar, 

Buber sugere que o psicoterapeuta precisa desenvolver a habilidade, aparentemente contraditória, 

de manter uma “presença-distanciada”. O terapeuta deve estar totalmente presente e, 

simultaneamente, ser capaz de refletir sobre o que está sendo experienciado num dado momento. 

O processo psicoterapêutico exige que ambas as dimensões da existência, a “subjetiva” e a 

“objetiva”, sejam habilmente mescladas (HYCNER, 1995). 

 Nesse processo, o terapeuta deve encarar a psicoterapia como ciência ou como arte? O 

enfoque mais enfatizado afetará o treinamento do psicoterapeuta bem como os valores decorrentes 

deste treinamento, logo, é determinante na atitude com que o indivíduo aborda seu trabalho. É certo 

que há um corpo de conhecimentos na psicologia e teoria psicoterapêutica essencial no trabalho 

com pessoas. Mas, ser responsivo ao cliente implica usar “sob medida” o conhecimento científico 

e os fatos, para que sirvam a uma única pessoa. Este aspecto muito exigente da profissão requer 

que o terapeuta integre a arte à ciência da psicoterapia. A negligência de uma das duas resulta num 

“des-serviço” ao cliente (HYCNER, 1995). 

O terapeuta, além disso, confronta-se com problemas aparentemente contraditórios em 

relação aos aspectos pessoal e profissional. O self do terapeuta é intrinsecamente uma parte do 

processo. Em que grau o terapeuta enfatiza seu self pessoal em terapia e em que grau sua persona 

profissional é predominante? Onde começa o profissional e cessa pessoal? A tentação maior, e à 

qual pode-se sucumbir mais facilmente, é enfatizar a conduta profissional de forma a encobrir as 

inseguranças em estado de ebulição, que podem armar uma cilada para a pessoa do terapeuta. Sem 

dúvida, a persona profissional é parte necessária do processo psicoterapêutico de cura – ainda assim 

é somente a “forma” através da qual a pessoa terapeuta emerge (HYCNER, 1995). 
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O terapeuta ainda é confrontado frequentemente com o não desejado. Questões às quais ele, 

consigo mesmo, não deseja analisar podem ser trazidas pelo próximo cliente, e isso é irreversível, 

pois não há evitação em terapia. O profissional, incessantemente forçado a lutar com suas 

fragilidades e com seus pontos cegos, pode encontrar nesse dilema a raiz de sua empatia. Como 

“curador ferido”, tem uma natureza profundamente sensível à vulnerabilidade alheia. Mas deve-se 

considerar se certa vulnerabilidade torna o terapeuta mais aberto, porque um excesso de “feridas” 

pode trazer à tona suas defesas e fechar as portas para a possibilidade de um encontro genuíno. De 

fato, o “curador ferido” cura; mas, se o ferido torna-se o principal na terapia, o foco pode vir a ser 

a cura do terapeuta e não a do cliente, o que não deve ocorrer. Cabe ao terapeuta promover o 

aparecimento de suas feridas no processo psicoterapêutico, evitando que a cura do seu próprio self 

seja o objetivo na relação com o cliente. Como consequência natural, o terapeuta pode sim alcançar 

sua cura como resultado dessa interação “entre” (HYCNER, 1995).  

 Cabe ressaltar outro contraste na profissão paradoxal que se dá entre a experiência subjetiva 

do terapeuta e suas habilidades relacionais. O terapeuta deve estar em contato com sua própria 

experiência individual e ao mesmo tempo manter plena a interação com seu cliente, entendendo a 

experiência deste. Ser introvertido o suficiente para ter uma awareness altamente desenvolvida de 

si mesmo, e ser capaz de se relacionar facilmente com outras pessoas. O termo inglês “awareness” 

não tem correspondência exata em português, mas significa “uma forma de experienciar”. 

Implicando um processo de estar em contato vigilante com o evento de maior importância no 

campo indivíduo/meio, com total suporte sensório-motor, emocional, cognitivo e energético. O 

terapeuta precisa estar cuidadosamente aware do que está acontecendo entre ele e o cliente. 

(HYCNER, 1995). Vila (2016) escreve que o terapeuta precisa de uma grande dose de awareness 

para seu trabalho, e que nisso reside parte da qualidade artística da terapia, ter a maior consciência 

possível do momento e de tudo que há no campo, a fim de responder criativa e espontaneamente 

na interação com o paciente.  

 E, nesse ambiente de paradoxos, o self do terapeuta é o “instrumento” que será utilizado na 

terapia. Isso implica que a orientação teórica não é tão decisiva quanto a inteira disponibilidade 

que promove o encontro de self com self. Nesse encontro genuíno nasce a inteireza do cliente que 

estava ausente antes da interação (HYCNER, 1995).  
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