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RESUMO 

 

O presente artigo tem como ponto norteado, refletir sobre a relevância da relação 

terapêutica como proposta de crescimento daquele que busca ajuda profissional, em vista da 

presença dos protagonistas do processo, terapeuta/cliente. A partir de uma revisão bibliográfica 

inspirada nas obras de Carl Rogers e autores da corrente humanista, é possível adquirir 

conhecimentos acerca da definição do processo psicoterápico e suas abrangências; sobre a 

relação constituída, enquanto elemento valioso do encontro terapêutico e sobre o crescimento 

resultante da atmosfera permissiva e favorável à autonomia do indivíduo. Buscou-se destacar as 

qualidades específicas para que o processo psicoterápico favoreça o desenvolvimento. A 

autenticidade é a qualidade referente à maneira como o terapeuta se apresenta, devendo ser 

genuíno, pessoa real no processo. A segunda qualidade é o apreço, a aceitação para com o outro 

indivíduo constituído de valor próprio. E a terceira é a compreensão empática que designa a 

capacidade do terapeuta em compreender o mundo subjetivo do cliente, sendo sensível à maneira 

que este significa suas experiências e a si próprio. 

 

Palavras-chave: Relação, crescimento, autenticidade, aceitação, compreensão empática. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O processo psicoterápico configura-se como modalidade de intervenção do psicólogo frente 

às demandas humanas seja na resolução de conflitos ou potencialização dos recursos pessoais. Os 

conhecimentos sobre a maneira como a psicoterapia é definida e o seu campo de aplicação são 

objetos de discussão desde muito cedo, quando ainda era relacionada à atividade médica. No 

entanto, é inegável o levantamento da questão que se revela ser muito mais vital do que 

ferramentas técnicas: a relação. 

A relação terapeuta/cliente constitui-se como uma variável de suma importância no âmbito 

da psicoterapia, dentre os elementos, técnicas e saberes que a compõem. Neste ponto, é útil 

pensar que diante das diversas orientações da psicologia, e das variadas visões de Homem, o 

contato face a face, do terapeuta e cliente, é que dialogicamente mais enriquece o 

desenvolvimento criativo do indivíduo, permitindo um encontro autêntico consigo mesmo. 

Tendo como foco de atenção, a pessoa, a Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) cujo 

expoente é Carl Ransom Rogers, traz para o cerne do processo terapêutico, o ser humano 

essencialmente digno de confiança, envolvido numa liberdade inerente à sua existência e 

possuidor de uma tendência ao desenvolvimento de suas potencialidades. Dessa maneira, a 

psicoterapia se constitui como experiência única e dinâmica, que possui um significado particular 

para cada cliente. Na perspectiva rogeriana, para que essa experiência promova o crescimento são 

importantes três condições: A autenticidade, congruência; aceitação – consideração incondicional 

positiva e compreensão empática. À medida, que o cliente encontrar-se com um terapeuta, real, 

que o aceita e o compreende na maneira particular como significa as suas experiências, se tornará 

capaz de escutar, respeitar e aceitar a si mesmo.  

Este trabalho tem como objetivo geral esclarecer a relevância da relação estabelecida entre 

o terapeuta e o seu cliente como fator favorecedor para o crescimento. Reflexão indispensável 

para a prática do psicólogo no contexto clínico ou não. Criar condições para que o indivíduo 

possa gerenciar a sua própria vida, reconhecendo os seus próprios recursos é uma das metas de 

grande valor para embasar as metas a serem alcançados no processo psicoterápico. Em vista, da 

escuta ao outro, é possível concluir que o processo de crescimento e de desenvolvimento é uma 

potência, está sempre em movimento, assim como o indivíduo que lhe dá sentido. Assim, dois 

pontos de vista precisam ser considerados, a concepção de ver o cliente como ele é, e vê como 

ele poderia vir a ser.  
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2. O PROCESSO PSICOTERÁPICO  

 

Diante das interfaces que a Psicologia enquanto ciência humana possui, a psicoterapia é 

uma modalidade de intervenção do psicólogo. Embora existam controvérsias acerca da 

psicoterapia e outras relações humanas, nas quais o intuito da ajuda também está presente, a 

psicoterapia configura o espaço no qual, o sujeito humano encontra-se com um profissional que 

intencionalmente planeja sua intervenção, realizando-a mediante conhecimentos científicos 

acumulados e atualizados do seu campo.  

De acordo com o Artigo 1º Resolução CFP N. 010/00 (2000): 

 

A Psicoterapia é prática do psicólogo por se constituir, técnica e conceitualmente, um 

processo científico de compreensão, análise e intervenção que se realiza através da 

aplicação sistematizada e controlada de métodos e técnicas psicológicas reconhecidos 

pela ciência, pela prática e pela ética profissional, promovendo a saúde mental e 

propiciando condições para o enfrentamento de conflitos e/ou transtornos psíquicos de 

indivíduos ou grupos (p.1).  

 

Para Rogers (1997), A psicoterapia é uma experiência única e dinâmica que difere de 

cliente para cliente. O processo através do qual a personalidade se altera. É de suma importância 

o olhar apurado para saber o que este fenômeno é em si mesmo. Teremos certeza que o processo 

se iniciou quando for perceptível e presente, posturas e atitudes adotadas pelo terapeuta como 

aceitação total do cliente como ele de fato é, o profundo respeito, e a confiança na pessoa do 

cliente no que tange às possibilidades para resolver seus próprios problemas. 

No processo terapêutico de orientação rogeriana (também conhecida como terapia centrada 

na pessoa), o cliente e o terapeuta trabalham juntos como iguais. Orientação e conselhos são 

elementos que ficam em um nível mínimo. Então, além de criar um clima favorecedor e de apoio, 

o que faz o terapeuta centrado no cliente? A princípio ao cliente é fornecido feedback para ajudá-

lo a classificar seus sentimentos. O eixo do processo terapêutico é clarificação. Os terapeutas 

centrados no cliente tentam funcionar como um espelho humano, o qual de maneira ampliada 

reflete as afirmações de volta para a pessoa. Com essa atitude é possível que os clientes se 

tornem mais conscientes de seus verdadeiros sentimentos, entendendo melhor suas relações 

interpessoais, podendo se tornar mais confortáveis com o seu “eu” autêntico. (Weiten, 2002, p. 

446-447). 

Na tentativa de delinear o movimento de fluidez do indivíduo, Rogers formulou sete 

estágios presentes no processo psicoterápico. No primeiro estágio, o indivíduo se encontra num 

estágio de fixidez e de distanciamento da sua experiência, evidente quando há a recusa de 
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comunicação pessoal, sem reconhecimento dos problemas e desejo de mudanças, em decorrência 

de bloqueios na comunicação interna; o indivíduo não se comunica e não comunica senão 

aspectos exteriores a si mesmo. A partir do momento, em que a pessoa é capaz de vivenciar a si 

mesma como realmente é, segue-se o segundo estágio. No decorrer do processo, a pessoa se 

beneficia de um clima de aceitação, tornando-se um pouco mais maleável e fluida, porém, os 

problemas são captados como exteriores ao eu, não havendo responsabilização em relação aos 

problemas. É possível verificar que o cliente está neste estágio através de algumas expressões 

dele: 

 

A expressão em relação aos tópicos referentes ao não-eu começa a ser mais fluente; os 

problemas são captados como exteriores ao eu; não existe o sentimento de 

responsabilidade pessoal em relação aos problemas; os sentimentos são descritos como 

não próprios ou, às vezes, como objetos passados; os sentimentos podem ser 

exteriorizados, mas não são reconhecidos como tais, nem pertencentes ao próprio 

indivíduo. A experiência está determinada pela estrutura do passado; os construtos 

pessoais são rígidos, não reconhecidos como construtos, mas concebidos como fatos; a 

diferenciação das significações pessoais e dos sentimentos é muito limitada e global; as 

contradições podem ser expressas, mas com um pequeno reconhecimento delas 

enquanto contradições (p.151-152). 

 

A partir do momento que a pessoa se sentir integralmente aceita, e se a maleabilidade 

inicial não for interrompida segue-se o terceiro estágio, cujas características são as seguintes: 

 

Há um fluir mais livre da expressão do eu como um objeto; há igualmente expressão 

sobre o eu como um objeto refletido que existe primariamente nos outros; o cliente 

exprime e descreve sentimentos e significados pessoais que não estão presentes; Há uma 

aceitação muito reduzida dos sentimentos; a maior parte dos sentimentos é revelada 

como algo vergonhoso, mau, anormal, ou inaceitável de outras maneiras; manifestam-se 

sentimentos e, nesse caso, algumas vezes são reconhecidos como tais; a experiência é 

descrita como passada, ou como algo afastado do eu; os construtos pessoais são rígidos, 

mas podem ser reconhecidos como construtos e não como fatos exteriores; a 

diferenciação dos sentimentos e dos significados é um pouco mais nítida, menos global 

do que nas fases precedentes; há um reconhecimento das contradições da experiência; as 

opções pessoais são muitas vezes vistas como ineficazes (p.153-155). 

 

O quarto estágio é marcado pela descontração resultante de sentimento de compreensão e 

aceitação pelo cliente nos vários aspectos da sua experiência, neste estágio: 
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O cliente descreve sentimentos mais intensos do tipo “não-presentes-agora”; os 

sentimentos são descritos como objetos no presente; os sentimentos são por vezes 

expressos no presente, outras vezes surgem como que contra os desejos do cliente; há 

uma tendência para experimentar sentimentos no presente imediato, mas que é 

acompanhada de desconfiança e de medo perante essa possibilidade; há pouca aceitação 

dos sentimentos, embora já se manifeste alguma aceitação; a experiência está menos 

determinada pela estrutura do passado, é menos longínqua e surge mesmo, por vezes, 

com um ligeiro atraso; surge uma maleabilidade na forma como a experiência é 

construída; ocorrem algumas descobertas de construtos pessoais; dá-se um 

reconhecimento definitivo do seu caráter de construções; começa a pôr-se em questão a 

sua validade; há maior diferenciação dos sentimentos, dos construtos, das significações 

pessoais, com certa tendência para procurar uma simbolização exata; dá-se uma 

preocupação diante das contradições e incongruências entre a experiência e o eu; o 

indivíduo toma consciência da sua responsabilidade perante os seus problemas pessoais, 

mas com alguma hesitação; embora uma relação estreita ainda lhe pareça perigosa, o 

cliente aceita o risco até um certo grau de afetividade (p. 155-157). 

 

Se o cliente se sente aceito nas suas diversas expressões, considerando a permissão oriunda 

da relação, para a continuidade da maleabilidade, poderá vivenciar uma renovada liberdade no 

fluxo organísmico. Segue as características desse estágio: 

 

Os sentimentos são expressos livremente como se fossem experimentados no presente; 

os sentimentos estão prestes a ser plenamente experimentados; começam a “vir à tona”, 

“brotar”, apesar do receio e da desconfiança que o cliente experimenta em vivê-los de 

um modo pleno e imediato; principia a despontar uma tendência para perceber que 

vivenciar um sentimento envolve uma referência direta; há surpresa e receio, raramente 

prazer, quando os sentimentos “vêm à tona”; há cada vez mais uma chamada a si dos 

próprios sentimentos e o desejo de vivê-los, de ser o “verdadeiro eu”; a vivência é 

descontraída, já não distante e ocorre freqüentemente com um ligeiro atraso; os modos 

segundo os quais se constrói a experiência são muito mais maleáveis; Há muitas 

descobertas novas dos construtos pessoais como construtos e uma análise e discussão 

crítica destes; há uma tendência forte e evidente para a exatidão na diferenciação dos 

sentimentos e das significações; o indivíduo aceita cada vez mais enfrentar suas próprias 

contradições e incongruências na experiência; o indivíduo aceita cada vez com maior 

facilidade a sua própria responsabilidade perante os problemas que tem de enfrentar; e 

preocupa-se mais em determinar como contribui para eles; o diálogo interior torna-se 

mais livre, melhora a comunicação interna e reduz-se o seu bloqueio (p.158-162). 

 

O sexto estágio caracteriza-se por: 
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Um sentimento que antes estava “bloqueado”, inibido na sua evolução, é experimentado 

agora de um modo imediato; um sentimento flui para o seu fim pleno; um sentimento 

presente é diretamente experimentado com toda a sua riqueza num plano imediato da 

experiência e o sentimento com toda a sua riqueza num plano imediato; esse caráter 

imediato da experiência e o sentimento que constitui seu conteúdo são aceitos; isto é 

algo real e não uma coisa para ser negada, temida ou combatida; a experiência é vivida 

subjetivamente e não como objeto de um sentimento; o eu como objeto tende a 

desaparecer; a vivência, nesse estágio, assume a qualidade de um processo real; uma 

outra característica desse estágio do processo é a maleabilidade fisiológica que o 

acompanha; nessa fase, a comunicação interior é livre e relativamente pouco bloqueada; 

a incongruência entre a experiência e a consciência é vivamente experimentada no 

momento mesmo em que desaparece no interior da congruência; o construto pessoal 

correspondente dissolve-se no momento dessa experiência e o cliente sente-se separado 

do seu quadro de referência anterior estável; o momento da vivência integral torna-se 

uma referência clara e definida; a diferenciação da vivência é clara e fundamental; nessa 

fase, já não há “problemas”, exteriores ou interiores; o cliente está vivendo 

subjetivamente uma fase do seu problema; este não é um objeto.  

 

O sétimo estágio caracteriza processos que acontecem dentro e fora da relação terapêutica. 

 

São experimentados novos sentimentos de modo imediato e com uma riqueza de 

detalhes, tanto na relação terapêutica como fora dela; a experiência de tais sentimentos é 

utilizada como um claro ponto de referência; há um sentido crescente e continuado de 

aceitação pessoal desses sentimentos em mudança e uma confiança sólida na sua própria 

evolução; a vivência imediata perdeu quase completamente os seus aspectos 

determinados e torna-se a vivência de um processo – ou seja, a situação é vivenciada e 

interpretada na sua novidade e não como passado; o eu torna-se cada vez mais 

simplesmente a consciência subjetiva e reflexiva da experiência. O eu surge cada vez 

menos freqüentemente como um objeto percebido e muito mais freqüentemente como 

alguma coisa sentida em processo e na qual se confia; os construtos pessoais são 

provisoriamente reformulados, a fim de serem revalidados pela experiência em curso, 

mas, mesmo então, se mantêm maleáveis; a comunicação interior é clara, com 

sentimentos e símbolos bem combinados e com termos novos para sentimentos novos; 

há a experiência de uma efetiva escolha de novas maneiras de ser; alguns problemas 

referentes a esse processo contínuo. 

 

De acordo com Guedes (2006) citado por Barros (2006):  

 

Ser terapeuta é ser um aproveitador. É aproveitar o “lixo”, os restos, as partes 

abandonadas, a desgraça do cliente e, é claro, o que ele tem de bom e sadio, para com 

ele criar e recriar comportamentos, descobrir possibilidades, novos arranjos de si 
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mesmo. É participar do trabalho de significar e ressignificar a identidade de uma pessoa 

(p.18). 

 

Enquanto método da psicologia, o tratamento psicoterapêutico é a princípio uma conexão 

que ocorre face a face, mesmo que cada abordagem ou escolas da psicologia possua uma visão 

particular sobre o homem. Envolve o profissional treinado, que por intermédio de recursos 

psicológicos norteia a sua intervenção, levando em consideração o objetivo necessário, seja de 

amenizar ou remover a queixa trazida pelo cliente, que pode ser de ordem emocional, cognitiva 

ou comportamental. Faz-se imperativo considerar que, a distinção da psicoterapia de outras 

organizações de tratamento, é a negação da unilateralidade da interação que se estabelece, pois, o 

cliente não é passivo no processo, mas participativo e colaborativo para o alcance do seu 

desenvolvimento e crescimento. Considerada como esse espaço de encontro, a terapia deve criar 

uma atmosfera propícia à busca de alternativas para as problemáticas expostas pelo cliente, 

contribuindo para o surgimento de aprendizagens funcionais para o modo de sentir, pensar e se 

comportar. É indispensável que o cliente esteja ativamente implicado no processo, para que os 

resultados desejados contribuam para o conhecimento e clareza da tendência à atualização, ou 

seja, capacidade de lidar com seus próprios problemas e questões, presente em cada ser humano.  

D. P. Schultz (2006) e S. E. Schutz (2006) colocam que: 

 

Rogers acreditava que as pessoas são motivadas por uma tendência inata de realizar, 

manter e aprimorar o self. Esse impulso em direção à atualização é parte de uma 

tendência atualizante maior, que abrange todas as necessidades fisiológicas e 

psicológicas. Ao encarregar-se dos requisitos básicos, como as necessidades de 

alimentação, água e segurança, a tendência à atualização trabalha para sustentar o 

organismo, cuidando do seu sustento e sobrevivência (p.317).  

 

A prática, a teoria e a pesquisa evidenciam que a abordagem centrada no cliente é baseada 

na confiança dirigida a todos os organismos. É possível dizer que em cada organismo, há um 

movimento em direção à realização construtiva das possibilidades que lhes são indispensáveis à 

vida. Há também nos seres humanos uma tendência espontânea em direção a um 

desenvolvimento mais completo e mais complexo. Esta tendência está em ação em todas as 

ocasiões, podendo até ser negada ou frustrada, mas não pode ser destruída sem que se destrua 

também o organismo (Rogers, 1902, p. 40-41). 

Continuando ainda a reflexão frente a algumas modalidades  de psicoterapia pode-se dizer 

que o termo abrange desde as psicoterapias breves de apoio ou intervenções em crise, destinadas 

a auxiliar o paciente a superar dificuldades momentâneas, até formas mais complexas, como a 

psicanálise ou a terapia de orientação analítica, que se propõem a modificar aspectos mais ou 
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menos amplos da personalidade. Embora todas utilizem a comunicação verbal no contexto de 

uma relação interpessoal, os diferentes modelos divergem quanto ao racional ou quanto à 

explicação que oferecem para as mudanças que almejam obter com seus pacientes. Para as 

terapias comportamentais, são as novas aprendizagens; para as terapias cognitivas, é a correção 

de pensamentos ou as crenças disfuncionais; para as terapias familiares, é a mudança de fatores 

ambientais ou sistêmicos; e, para as terapias de grupo, é o uso de fatores grupais, para mencionar 

alguns exemplos (Cordioli, 2008, p.21). 

Bucher (1989) estabeleceu alguns critérios para que haja verdadeiramente um processo 

psicoterápico: 

 

1º, se estabelecer uma relação (psicológica) entre os participantes que se comunicam; 2º, 

se esta relação não se limitar a contatos superficiais, como trocas de informações, 

amenidades sociais ou conversa de passatempo, mas tornando-se realmente 

“interpessoal”, possibilitando intercâmbios profundos (embora assimétricos); 3º, se 

chegar a tocar e mobilizar a subjetividade de cada um, propiciando o afloramento do 

material conflituoso subjetivo do paciente e proporcionando atitudes de intervenção 

adequadas da parte do terapeuta (p. 139). 

 

 

3. A RELAÇÃO TERAPÊUTICA 

 

A psicoterapia acontece mediante um contato interpessoal que é a relação terapêutica. O 

processo de psicoterapia se configura como uma relação de ajuda, na qual acontece um encontro 

de pessoa para pessoa, num diálogo autêntico e participativo. Esta relação difere de outras 

relações humanas na medida em que é atravessada por estruturas teóricas, metodologias, 

reflexões científicas e apurações.  

Bucher (1989) afirma que entre o psicoterapeuta e o cliente estabelece-se uma “circulação” 

muito particular de certos conteúdos a serem “trabalhados”. Neste sentido, a relação 

psicoterápica pode ser definida como uma “relação interpessoal subjetiva”. E refletindo sobre o 

processo psicoterápico, é preciso pensar a princípio nos conteúdos ditos pelo paciente, bem como 

as sinalizações averbais, tais como a expressão corporal, gestos, mímicas, atos (falhos ou não), 

comportamentos, posturas, afetos e emoções. 

Cordioli (2008) destaca que: 
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A relação terapêutica é o veículo por meio do qual se processam os tratamentos 

psicoterápicos. O destino de cada psicoterapia resulta das características pessoais do 

paciente e do terapeuta, das reedições de vivências passadas que ambos trazem para a 

situação presente e da interação desses elementos com a relação atual, única e particular, 

que eles estabelecem entre si. Dessa forma, pode-se compreender a complexidade que 

envolve uma relação composta de tantos fatores que superpõem, sucedem, 

complementam ou antagonizam (p.74). 

 

Tomando como base as implicações da relação psicoterápica, cabe acrescentar o 

pensamento de Carl Rogers com a Abordagem Centrada na Pessoa, que traz para a psicoterapia 

grandes contribuições no que se refere à relação construída nesse espaço. A terapia centrada na 

pessoa fundamenta-se na premissa do homem como sendo em essência um organismo digno de 

confiança. Situando-se na linha não-diretiva da relação terapêutica, na perspectiva rogeriana a 

relação de ajuda que é estabelecida não tem como foco o problema da pessoa, mas sobre a 

própria pessoa. Para Rudio (1975) “assim, poderíamos dizer que a relação de ajuda, no enfoque 

não-diretivo, pretende dar ao indivíduo oportunidade para se conhecer como realmente é 

aceitando o seu próprio processo de vida e nele se inderindo” (p.13).  

Ainda complementando, o processo terapêutico e a mudança resultante da relação 

interpessoal construída, é útil compreendermos sobre o que leva o sujeito à psicoterapia. Rudio 

(1975) tenta formular uma definição para a relação de ajuda na linha não-diretiva: 

 

Ela consiste numa situação relacional permissiva, criada e mantida pelo psicoterapeuta, 

na qual o cliente tem oportunidade de fazer a experiência de uma boa comunicação 

consigo mesmo para compreender-se melhor, entrar no processo de congruência ou 

melhorá-lo, adquirindo atitudes e comportamentos mais construtivos, adequados e 

satisfatórios para si e para os outros (p.13). 

 

Diante disto, verifica-se a importância de uma boa comunicação consigo mesmo, resultante 

de representações satisfatórias de si e do mundo. O processo de desajustamento no pensamento 

de Rogers se deve a uma falha de comunicação: a comunicação com os outros ficou prejudicada 

devido a uma falha na comunicação consigo mesmo. A psicoterapia entra como um processo de 

reconstrução do processo comunicativo. Para isso, o terapeuta necessita criar condições para que 

os alcances sejam efetivos, como um relacionamento permissivo, envolto de um clima afetivo, de 

respeito e responsabilidade. Desta forma, na técnica da terapia centrada na pessoa, existem 

algumas condições que se fazem únicas e necessárias para a relação promova crescimento e 

mudança (Rudio, 1975, p.13) Como conseguir ser merecedor de confiança pela outra pessoa? 

Preencher todas as condições exteriores que expire confiança não garante ser apreendida por esse 
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outro no sentido mais profundo do termo. O fato de me comportar com uma atitude de aceitação, 

se na realidade possuir sentimentos de não-aceitação, acabaria contribuindo para que fosse 

considerado não merecedor de confiança. Ser “congruente”, é o modo como gostaria de ser, é a 

consciência desta atitude. Esta é uma realidade que oferece aos outros confiança. A segunda 

questão é: poderei ser suficientemente expressivo enquanto pessoa para que o que sou possa ser 

comunicado sem ambigüidades? Mensagens contraditórias podem surgir quando estou 

vivenciando uma atitude de impaciência e não tomo consciência dela, causando dificuldades na 

relação. No entanto, se numa dada situação sou suficientemente congruente, mostrando-me tal 

como sou, transparente, estando sensivelmente consciente dos meus próprios sentimentos e 

aceitando-os, posso estar então quase certo de que se tratará de uma relação de ajuda. A terceira 

condição é: serei capaz de vivenciar atitudes positivas para com o outro? É necessário 

compreendermos que em certas relações, ou em determinados momentos, a tendência de uma 

profissionalização nutre a ideia de manter a distância entre nós e o outro, uma relação impessoal. 

Desse modo, por mais desafiador que seja, podemos nos permitir mostrar interesse pelo outro e 

aceitar estar ligado a ele como uma pessoa digna de atenção, respeito e sentimentos positivos. 

Outra questão valiosa é: poderei ser suficientemente forte como pessoa para ser independente do 

outro? Sentir a força de ser uma pessoa independente, é não ser escravizado, dependente e ter a 

oportunidade de descobrir que posso me dedicar completamente à compreensão e à aceitação do 

outro porque não temo perder a mim mesmo. Para complementar esse pensamento, é possível 

pensar: estarei suficientemente seguro no interior de mim mesmo para permitir ao outro ser o que 

de fato é, livre, independente? Tomar a si como modelo e referência para o outro evidencia 

características de terapeutas menos bem adaptados e menos competentes. Pensando sobre si 

mesmo: poderei permitir-me entrar no mundo subjetivo do outro? Mesmo com o mínimo de 

compreensão empática, numa tentativa de captar o que o paciente pretende significar, é uma 

ajuda, mas muito maior quando sou capaz de formular com clareza o sentido daquilo vivenciado 

por ele. Outra atitude é: poderei aceitar todos os aspectos da pessoa, como esta me apresenta? 

Quando tenho uma postura condicionada, o cliente não pode mudar nem desenvolver-se nesses 

aspectos que não sou capaz de aceitar. Para poder prestar auxílio ao outro é necessário que me 

desenvolva e aceite esses sentimentos em mim mesmo. Há ainda outra questão relevante, em 

relação a como agir para que o meu comportamento não ganhe uma conotação ameaçadora? Se 

eu conseguir libertá-lo tão completamente quanto possível das ameaças exteriores, então ele pode 

começar a vivenciar e a enfrentar os sentimentos e os conflitos percebidos como ameaçadores. 

Pensando ainda, nos fatores “externos”: poderei libertá-lo do receio de ser julgado pelos outro? 

Desde muito cedo o ser humano está rodeado de juízos que são feitos em decorrências do seu 

comportamento. No que tange as instituições e em organizações como escolas, podemos observar 

o benefício de tais avaliações, mas não favorecem o desenvolvimento da personalidade, ao passo 

que, quanto mais conseguir manter uma relação livre de qualquer juízo de valor, mais isso 

permitirá ao outro, reconhecer que o lugar do julgamento, o cerne da responsabilidade, localiza-
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se dentro de si mesmo. Uma última questão: conseguirei ser liberto do meu passado e do passado 

do cliente, vendo-o como uma pessoa em processo de tornar-se? Se a aceito num processo de 

tornar-se quem é, nesse caso estou fazendo o que posso para confirmar  ou tornar real as suas 

potencialidades (Rogers, 1997, p. 59-65). 

Visto que, a intenção da terapia não-diretiva é de mudar a percepção do cliente a respeito de 

si, das pessoas, das coisas e acontecimentos, as qualidades acima mencionadas são 

indispensáveis para tal alcance. Quando essas condições são alcançadas, o terapeuta torna-se 

verdadeiramente uma companhia para o cliente, acompanhando-o no percurso de encontrar-se 

consigo mesmo, onde agora é possível, mediante a presença da liberdade. Alcançar esse tipo de 

relacionamento nem sempre é possível, e mesmo que o terapeuta sinta que o tenha atingido, 

existe a possibilidade do cliente se assustar pelo material que lhe é oferecido. No entanto, quando 

o terapeuta está embasado nas atitudes essenciais descritas, e quando a outra pessoa pode até 

certo grau vivenciar estas atitudes, então é possível acreditar que a mudança e o desenvolvimento 

pessoal construtivo ocorrerão (Rogers, 1997, p.39). 

 

4. FACILITANDO O FLORESCIMENTO DA PESSOA NO PROCESSO 

PSICOTERÁPICO 

 

“Crescer quer dizer enfrentar a vida com um espírito de grande abertura e disponibilidade 

para reconhecer aspectos sempre novos de si mesmo e dos outros” (Danon, 2003, p.47). O 

crescimento é um processo mutável que nunca se interrompe e sempre nos estimula movimentar 

não só a nós mesmos, mas à nossa própria existência enquanto ser livre e protagonista da nossa 

própria história. A liberdade se constitui enquanto qualidade primordial para que haja o processo 

de crescimento. Na concepção do trabalho terapêutico, a confiança, na tendência à atualização, 

ou seja, tendência do organismo à atualização das suas capacidades e potencialidades é uma 

ferramenta de grande significado para a concretização da autonomia do indivíduo. “Em clima 

psicológico adequado, essa tendência é liberada, tornando-se real ao invés de potencial” (Rogers, 

1997, p. 40). Rogers (1997) elenca alguns efeitos resultantes de uma relação construída e baseada 

em condições favorecedoras para o desenvolvimento do sujeito: 

 

Então o outro indivíduo na relação: experienciará e compreenderá aspectos de si mesmo 

que havia anteriormente reprimido; dar-se-á conta de que está se tornando mais 

integrado, mais apto a funcionar efetivamente; tornar-se-á mais semelhante à pessoa que 

gostaria de ser; será mais autodiretivo e autoconfiante; realizar-se-á mais enquanto 

pessoa, sendo mais único e autoexpressivo; será mais compreensivo, mais aceitador com 

relação aos outros; estará mais apto a enfrentar os problemas da vida adequadamente e 

de forma mais tranqüila (p.43). 
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O intuito de promover mudança e influenciar o indivíduo que está à sua frente é um desafio 

para qualquer profissional, seja ele de que abordagem se fundamente. Por mais que 

cientificamente técnicas, instrumentos e saberes sejam desenvolvidos para respaldar o trabalho 

do psicólogo, o encontro e as implicações da relação terapeuta/cliente é o que de forma plena 

favorece a mudança e o crescimento. Pensando sobre esse desafio, Rogers (1997) indagava 

“como posso tratar ou curar, ou mudar essa pessoa? Agora eu anunciaria a questão desta maneira: 

Como posso proporcionar uma relação que essa pessoa possa utilizar para seu próprio 

crescimento pessoal?” (p.36). Imensurável é o valor que a pessoa possui no processo, esta, 

mediante a experiência terapêutica, poderá descobrir que existe dentro de si a capacidade de fazer 

dessa relação ferramenta para o crescimento, mudança e desenvolvimento pessoal. “Para criar 

uma atitude favorável ao crescimento devem ser desenvolvidos em paralelo dois pontos de vista 

diferentes: um, que vê o cliente como ele é, e o outro, que o vê como ele poderia vir a ser” 

(Danon, 2003, p.67). 

Kramer (1902) citado por Rogers (1902) salienta sobre uma sentença pronunciada por 

Rogers, quando reflete que mediante a relação construída, o outro poderá descobrir dentro de si a 

capacidade de preencher suas potencialidades, alcançando a mudança e o desenvolvimento 

pessoal. Por Crescimento Rogers percebia que é o movimento na direção da flexibilidade, 

respeito por si e pelos outros. 

Sobre as atitudes que podem favorecer a relação e o crescimento, Rogers concluiu que 

quanto mais o terapeuta conseguir ser genuíno, real, se apresentar tal como é mais útil será a 

relação. Pois ter como ponto fundamental o afloramento do indivíduo como verdadeiramente é, 

torna-se inerente um ser sem “fachadas” que o sirva de referência, permitindo um encontro na 

base de pessoa-a-pessoa. Ser genuíno é considerar a existência da disposição para também 

expressar os sentimentos presentes em si mesmo. Como segunda atitude, a aceitação e o apreço 

em relação ao cliente também são beneficiadores, pois o terapeuta propiciará ao cliente a 

utilização da relação que estará sendo construída. A aceitação refere-se à consideração afetuosa 

de outro indivíduo como uma pessoa de valor próprio, um respeito, apreço e estímulo para que 

ela possua sua própria maneira de ser. Outra atitude que torna a relação significativa é a 

compreensão empática, que consiste na capacidade de ser sensível ao mundo do outro, de ver 

com os olhos deste, um mundo repleto de sentimentos, percepções e experiências. A criação de 

uma situação favorável, oriundas do contato face a face é de suma importância para que o cliente 

possa simbolizar adequadamente as experiências da vida, reagindo como totalidade organizada. 

(Rogers, 1997, p.37-39). 

Ademais, como também observou Rogers (1997) sobre a aceitação e consideração pelo 

indivíduo: 
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O efeito no indivíduo que apreende esta atitude é o de levá-lo a sentir-se num clima de 

segurança. Ele aprende gradualmente que pode ser verdadeiramente aquilo que é, sem 

máscara nem fachada, uma vez que sabe considerado como de valor, faça o que fizer. 

Sente menos necessidade de rigidez, pode descobrir o que significa ser ele próprio, pode 

tentar realizar-se a si mesmo em novas formas espontâneas. Em outras palavras, 

encaminha-se para a criatividade (p.415). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante a reflexão sobre a importância da relação terapeuta/cliente como chave para o 

crescimento, que objetivou este trabalho, conclui-se que acreditar no ser humano, e na tendência 

à atualização que ele possui é um elemento de significativa importância no campo da 

psicoterapia. A capacidade de dirigir-se a si mesmo é universal, ou seja, cada um traz consigo 

independente da história e experiências que passa. Como apresentado no percurso do trabalho, o 

papel do terapeuta também merece consideração, visto que, com o emprego de qualidades 

específicas, poderá tornar o cliente mais autônomo e independente.  

Na literatura, muito material é encontrado no que se refere às técnicas e posturas científicas 

que devem ser aplicadas no âmbito da psicoterapia, mas é preciso se deixar guiar pela pura 

relação interpessoal que acontece de maneira especial e única. Pois, antes mesmo do uso de 

procedimentos padronizados, está presente o clima que resulta do contato entre duas pessoas, que 

visam o êxito. Aqui se encaixa a importância da qualidade da comunicação construída. Caminhar 

para o crescimento, é focar nas potencialidades do indivíduo e no que de melhor ele apresenta, e 

não no sintoma e no problema que por vezes o nomeia. Diante de tamanha contextualização, é 

possível citar palavras que significam terreno fértil para o crescimento: confiança, aceitação, 

respeito, não julgamento, responsabilidade etc. A terapia é o encontro de duas pessoas que 

procuram atingir níveis mais altos da sua existência, descobrindo no caminhar ausência e 

presença de recursos que impulsionam o desenvolvimento de si mesmos, através da descoberta 

do que cada um traz consigo.  
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