
Capítulo III 

 

A ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA 

 

 

1. DESENVOLVIMENTO  

 

A denominação Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) foi 

proposta por Rogers na década de 70, passando a ser utilizada desde então. 

Designa as contribuições teóricas e metodológicas, ao campo da Psicologia e 

ciências afins, originadas e identificadas com a linha de pensamento e as 

propostas de atuação desenvolvidas por ele, seus colaboradores e seguidores ao 

longo de mais de cinco décadas de trabalho, pesquisa e elaboração. Esta 

designação substitui, com vantagens de maior adequação à proposta teórica 

característica e de maior abrangência inclusiva dos campos de aplicação, as 

anteriores denominações identificadoras do pensamento rogeriano, tais como 

Orientação Não-Diretiva e Terapia Centrada no Cliente. Estas, entretanto, são 

ainda largamente utilizadas. 

Como escola de Psicologia teórica e aplicada, a ACP é marcada por 

um desenvolvimento dinâmico, flexível e não dogmático, com constantes 

reformulações conceituais e ampliações do campo de interesses e atuação. Por 

outro lado, tem mantido consistente coerência em torno de alguns princípios 

fundamentais e propostas características, mormente a crença na predominância, 

na natureza humana, de potenciais positivos e processualmente orientados para o 

crescimento e a auto-realização, assim como a ênfase no estudo e exercício das 

condições relacionais que favorecem a plena expressão e desenvolvimento desse 

potencial intrínseco.  

A evolução histórica da ACP tem sido descrita como uma sucessão 

de fases ou períodos, cuja delimitação, proposta por diversos autores, toma por 

base conjugações de variados fatores, tais como: principais influências recebidas, 

elaboração de novas formulações teóricas, mudanças na forma de atuação, 

cidades onde Rogers fixou residência no período abrangido, focos de interesse e 

atividade envolvidos, ampliações do campo de aplicação, livros importantes que 

servem de marcos representativos de cada fase, etc.. Entre autores que examinam 

o desenvolvimento da ACP até a década de 60 (por exemplo: Hart, 1970a; 

Puente, 1970; Cury, 1987) costuma haver consenso em dividi-lo em três fases, 

embora apresentando algumas diferenças na delimitação, denominação e 

descrição das mesmas. Mais recentemente, colocações de alguns autores têm 



proposto que os pensamentos de Rogers a partir de meados para o final dos anos 

60, período em que residiu na Califórnia e esteve predominantemente envolvido 

nas aplicações grupais de sua abordagem, deveriam ser classificados numa fase à 

parte. Assim, por exemplo, Moreira (1990) fala de uma Fase Coletiva, Holanda 

(1994) propõe o título Fase Inter humana e Sá (1989) sugere a denominação de 

Terapia Integral para os últimos desenvolvimentos da ACP. Outros autores ainda 

(como por exemplo Wood, 1983b; Cury, 1993; Kirschenbaum, 1995) têm 

sugerido, de forma mais ou menos explícita, que o período californiano das duas 

últimas décadas da vida de Rogers não deva ser considerado como uma fase 

única, mas como duas fases distintas, respectivamente pontuadas por seu trabalho 

com Grupos de Encontro (1963-1974) e com Grandes Workshops Comunitários 

(de 1974 até sua morte, em 1987). É esta última posição, de divisão do 

desenvolvimento da ACP em cinco períodos, que eu adoto neste estudo, onde me 

proponho justamente a examinar uma tendência que considero central nessa 

quinta fase do trabalho de Rogers, a qual aproximadamente corresponde à última 

década de sua existência. 

Na descrição do desenvolvimento da ACP que apresento a seguir 

serão mantidas as denominações mais comumente propostas para as três fases 

iniciais (Fase da Terapia Não-Diretiva, Fase da Terapia Centrada no Cliente e 

Fase da Terapia Experiencial), enquanto as duas últimas fases serão designadas, 

na falta de melhor denominação consensual, pelas modalidades de trabalho 

grupal com que Rogers esteve predominantemente envolvido no período, ou seja, 

a Fase dos Grupos de Encontro, compreendendo seus primeiros anos na 

Califórnia (de meados dos anos 60 a meados dos anos 70) e a Fase dos Grandes 

Grupos (de meados dos anos 70 em diante).  

 

Os Anos Iniciais: Propondo uma Terapia Não-Diretiva 

Historicamente a ACP nasce na cidade de Rochester, estado de 

Nova York, em meados dos anos 30. Durante essa década Rogers inicia sua vida 

profissional como psicólogo, chegando a diretor, de um centro de tratamento 

infantil, adotando como orientação de trabalho uma abordagem pragmática e 

eclética, de inspiração psicanalítica e com largo uso de instrumentos diagnósticos 

e aconselhamento diretivo. Dois fatos, ocorridos em Rochester, são citados por 

Rogers (em Rogers & Rosenberg, 1977, cap. X) como responsáveis pelo 

questionamento e mudança de sua forma de atuação, dando origem à ACP. Em 

primeiro lugar, um seminário com Otto Rank causou-lhe forte impacto, não tanto 

por sua teoria, mas por sua proposta de uma terapia-relacional, sobre a qual 

Rogers veio a aprender mais com a contratação, para o centro de tratamento que 



dirigia, de uma assistente social com formação rankiana, e também pelo 

intercâmbio que passou a manter com a Escola de Assistentes Sociais da 

Pensilvânia. Em segundo lugar, e considerado o marco de nascimento da ACP, é 

referido o insight sobre o poder do ouvir compreensivo e empático como 

liberador do potencial auto-direcional do cliente, que ocorreu a Rogers durante o 

quase anedótico episódio das entrevistas com a mãe de uma das crianças 

atendidas naquela instituição (essa anônima senhora, mantida as proporções, 

pode ser considerada a Anna 0 da ACP). Já nos capítulos finais de seu primeiro 

livro - O tratamento Clínico da Criança Problema publicado em 1939 - pode ser 

notada certa mudança em relação à orientação diagnóstico-prescritiva que 

anteriormente vinha adotando. 

Convidado a assumir cargo de professor-residente junto a 

Universidade de Ohio, Rogers para aí se muda em 1940. Parte pela continuidade 

de seu próprio trabalho como terapeuta, mas principalmente em função de sua 

necessidade, como professor, conferencista e supervisor, de explicitar e embasar 

suas propostas de atuação, Rogers passa a elaborar cada vez mais seu ponto de 

vista, conscientizando-se de que o que propunha, e inicialmente lhe parecera 

apenas uma tendência geral que rastreava em algumas abordagens inovadoras, 

era na verdade algo original, uma nova escola em psicoterapia e aconselhamento. 

Segundo ele próprio relataria em entrevista posterior, esta conscientização surge 

ao final do primeiro ano em Ohio, quando é convidado pela Universidade de 

Minesota para apresentar palestra sobre as novas tendências em psicoterapia e se 

surpreende com a reação da platéia: 

Eu fui criticado, eu fui louvado, eu fui atacado, eu fui olhado com perplexidade. 

Ao final de minha estada em Mineápolis convenci-me de que talvez eu 

estivesse dizendo algo novo que vinha de mim; que eu não estava sumariando o 
ponto de vista dos terapeutas em geral... Poderia parecer um tanto absurdo 

supor que alguém pudesse indicar um dia em que a terapia centrada no cliente 

nasceu. Mas eu creio que é possível designar esse dia e ele foi o dia 11 de 
dezembro de 1940. (apud Kirschenbaum, 1995, p. 17) 

O que estava desenvolvendo e defendendo era uma abordagem não 

centrada na expertise e na atuação intrusiva e direcional do terapeuta como os 

fatores responsáveis pela mudança no paciente. Pelo contrário, enfatizou que o 

maior potencial da mudança residia na surpreendente capacidade do cliente 

(denominação que passou a advogar em oposição à conotação de passiva 

incapacidade implícita na designação paciente) em reorganizar sua própria 

experiência, através de insights propiciados pela estrutura permissiva da consulta, 

em configurações mais sadias e adaptativas. A função do terapeuta, assim, não 

deveria mais ser tomar as rédeas do processo, dirigindo a investigação, a análise, 

a reflexão, as atitudes e os procedimentos relacionados à solução dos problemas 



apresentados pelo consulente, mas tão somente deveria estar voltada a favorecer 

a liberação e o exercício das tendências e potenciais transformadores do próprio 

cliente, os quais tornariam a este capaz, independentemente de quais fossem os 

problemas apresentados, de fazer frente às questões e dificuldades, presentes e 

futuras, com que se defrontasse em seu processo de desenvolvimento. E o 

caminho para chegar a isso, e aí temos o grande impacto inicial das idéias de 

Rogers no cenário das modernas psicoterapias, era simplesmente que o terapeuta 

acreditasse nesse potencial do cliente e parasse de fazer tudo que tinha estado 

fazendo nas diversas abordagens correntes, interpretando, diagnosticando, 

orientando, analisando, aconselhando, prescrevendo, ..., enfim, dirigindo o 

processo na sua condição de especialista que sabe o que é melhor para o outro. 

Rogers estava fazendo de fato uma espécie de proposta, ou melhor anti-proposta, 

revolucionária e desconcertante para o terapeuta de então: pare de fazer tudo o 

que esteve fazendo, pare de atuar sobre o outro, pare de tentar dirigir seu 

processo de mudança, apenas ouça, apenas seja sensível, apenas entenda, apenas 

confie nesta pessoa, apenas esteja com ela, apenas lhe permita ser e descubra, 

neste processo, as surpreendentes direções de mudança, auto-reorganização e 

crescimento a que isto pode levar. Assim, em 1942, Rogers pode sintetizar a 

hipótese central que defendia na nova abordagem que vinha desenvolvendo:  

Esta hipótese pode ser resumidamente formulada da seguinte maneira: a 

consulta psicológica eficaz consiste numa relação permissiva, estruturada de 

uma forma definida, que permite ao paciente alcançar uma compreensão de si 
mesmo num grau que o capacita a progredir à luz da sua nova orientação. Esta 

hipótese tem um corolário natural: todas as técnicas usadas devem ter como 

objetivo desenvolver essa relação permissiva e livre, essa compreensão de si na 
consulta psicológica e nas outras relações, essa tendência para uma ação 

positiva e de livre iniciativa. (Rogers, 1987, p. 14) 

 A essa radical mudança de orientação e atitude, em oposição às 

tendências diretivas e centradas no terapeuta que dominavam no cenário de 

então, Rogers denominou de orientação centrada no cliente ou não-diretiva, 

designação esta última pela qual - talvez por traduzir e sintetizar melhor o 

impacto revolucionário e original da proposta - sua abordagem passou a ser 

conhecida e a experimentar crescente aceitação, sobretudo a partir da publicação 

de seu segundo livro, em 1942, intitulado Psicoterapia e Consulta Psicológica. A 

não-diretividade, ou a ênfase em formas de atuação permissivas, não autoritárias, 

avaliativas ou direcionais no processo terapêutico, tornou-se desde então o traço 

identificativo (por vezes anedótico e caricatural) mais conhecido dos rogerianos, 

não obstante os mal-entendidos que a expressão provocou e o repúdio a essa 

denominação que, posteriormente, o próprio Rogers e grande parte de seus 

seguidores apresentaram.  



Em linhas gerais, nesse primeiro período - a fase não-diretiva da 

ACP - o entendimento do processo psicoterápico apresentado por Rogers enfatiza 

a atitude permissiva e confiante do terapeuta como propiciadora das 

possibilidades de insights compreensivos, redirecionadores e ampliadores das 

possibilidades adaptativas que, neste clima de liberdade e aceitação, eram 

apresentados pelo cliente a respeito de si mesmo e de seu comportamento. Já 

ficam também esboçados alguns dos principais pilares, posteriormente melhor 

elaborados e ampliados, da proposta rogeriana de um novo método em 

psicoterapia e aconselhamento, cujas características são assim descritas por 

Rogers em seu Psicoterapia e Consulta Psicológica de 1942: 

Este novo método diverge do antigo por ter uma finalidade realmente diferente. 

Ele visa diretamente a uma maior independência e integração do indivíduo em 

vez de se esperar que esses resultados se consigam mais depressa pela ajuda do 
psicólogo na solução do problema. É o indivíduo, e não o problema, que é posto 

em foco. O objetivo não é resolver um problema particular, mas o de ajudar o 

indivíduo a desenvolver-se.(...) 
Em primeiro lugar, há uma confiança muito mais profunda no indivíduo poder 

orientar-se para a maturidade, para a saúde, para a adaptação. A terapia não é 

uma forma de fazer algo para o indivíduo (...). É antes um processo de libertá-

lo para um amadurecimento e um desenvolvimento normais, de remover 
obstáculos que o impeçam de avançar. 

Em segundo lugar, esta nova terapia acentua mais fortemente os elementos 

emotivos, os aspectos afetivos da situação, do que os aspectos intelectuais. (...) 
Esta terapia procura agir tão diretamente quanto possível no íntimo da 

afetividade e da vida emotiva em vez de tentar levar a cabo uma reorganização 

emotiva através de uma abordagem intelectual. 
Em terceiro lugar, esta nova terapia acentua muito mais a situação imediata do 

que o passado do indivíduo. (...) 

Devemos citar ainda uma outra característica geral deste novo ponto de vista. 

Pela primeira vez, esta posição salienta que a própria relação terapêutica é uma 
experiência de crescimento. (...) Na nova prática, o próprio contato terapêutico 

é uma experiência de desenvolvimento. Nele o indivíduo aprende a 

compreender-se a si mesmo, a optar de uma forma independente e significativa, 
a estabelecer com êxito relações pessoais de forma adulta. De um certo ângulo 

este fato é talvez o aspecto mais importante da posição que descrevemos. (...) 

Seguramente, este tipo de terapia não é uma preparação para a mudança, é ele 

próprio mudança. (Rogers, 1987, pp.24-26) 

 

Os Anos de Chicago: Estruturando a Terapia Centrada no Cliente. 

De meados dos anos 40 a meados dos anos 50, Rogers assume a 

direção de um recém criado centro de aconselhamento vinculado à Universidade 

de Chicago, cidade na qual passa a residir, permanecendo à frente de formidável 

equipe de colaboradores e usufruindo grande liberdade de ação. Os Anos de 

Chicago, como por vezes esse período é referido, representam uma das mais 

importantes e produtivas fases do desenvolvimento da ACP. Três grandes 

tendências, já esboçadas no período anterior, atingem sua plenitude nessa época 



em que o trabalho de Rogers e seus colaboradores volta-se à tarefa de dar uma 

forma mais definida, fundamentada e estruturada a suas idéias. 

A primeira grande tendência diz respeito à busca de um 

embasamento empírico para a formulação de uma terapia realmente científica, 

seguindo-se os parâmetros de cientificidade em voga na época. Do trabalho de 

Rogers e sua equipe surgem novas e revolucionárias formas de pesquisa e 

investigação do processo terapêutico, que concorrem para caracterizar a ACP 

como a mais solidamente fundamentada proposta de psicoterapia apresentada até 

aquela época. Explorando exaustivamente o mesmo recurso de gravações de 

entrevistas que já havia iniciado em Ohio (procedimento de pesquisa este em que 

Rogers é considerado o pioneiro na história da Psicologia) e utilizando-se de 

outros recursos igualmente criativos e inovadores - como a técnica Q criada por 

W. Stephenson - Rogers e seu grupo tornam pela primeira vez possível uma 

investigação rigorosa e abrangente dos fatores, até então imponderáveis, 

envolvidos na relação entre cliente e terapeuta. O monumental esforço 

investigativo então realizado possibilitou a determinação cada vez mais 

específica dos aspectos atitudinais atuantes no progresso terapêutico, levando à 

proposição, que se tornaria verdadeiro axioma para a ACP, das Condições 

Necessárias e Suficientes da Mudança Terapêutica da Personalidade (Rogers, 

1957). Entre estas condições, destacam-se as três atitudes essenciais definidas 

para o terapeuta e que desde então passam a caracterizar a atuação do facilitador 

centrado na pessoa: a consideração positiva incondicional [unconditional 

positive regard] definida a partir de estudo de um aluno de Rogers em 

substituição à anterior proposta vaga de uma atitude permissiva, calorosa e não 

diretiva para o terapeuta; a compreensão empática, conceituada de forma mais 

rigorosa que a anterior prescrição de uma atitude compreensiva; e finalmente a 

congruência, definindo a atitude de autenticidade e transparência do terapeuta na 

relação, tema que Rogers passa crescentemente a enfatizar a partir de 1951, após 

crise psicológica pessoal que o levou a aceitar ajuda profissional de um colega.  

Uma segunda tendência que marca este período é a de buscar 

formulações teóricas que ajudassem a organizar e a dar um sentido explicativo ao 

conhecimento até então acumulado na prática e na investigação da nova 

abordagem psicoterápica. Neste esforço, indo além de uma teoria da terapia, 

Rogers busca organizar, em rigorosas formulações de proposições e hipóteses 

empiricamente testáveis, seus pontos de vista sobre a natureza da personalidade, 

desenvolvimento, mudança e relacionamento humanos em geral. Assim, fruto 

dos esforços teóricos dessa época resulta a sua mais elaborada e completa 

formulação de uma Teoria de Terapia, Personalidade e Relacionamento 



Interpessoal, (escrita em 1956 mas só publicada em 1959), obra que ele próprio 

consideraria, até o final de seus dias, como a teoria sobre o processo de mudança 

da personalidade e do comportamento mais rigorosa que já foi apresentada até 

o momento (em Rogers & Rosenberg, 1977, p. 38).  

Uma terceira tendência que se destaca nesse período é o crescente 

empenho com que os colaboradores de Rogers experimentam e investigam em 

novos campos de aplicação as possibilidades abertas por sua abordagem. 

Extrapolando os limites da situação terapêutica individual, as idéias de Rogers 

são aplicadas com sucesso à psicoterapia de grupo, à educação, à ludoterapia, ao 

treinamento de conselheiros e à liderança participativa. Assim, cada vez mais a 

ACP, mais que um mero método alternativo de psicoterapia, vai se 

caracterizando como uma escola de psicologia bastante completa, uma 

abordagem dos problemas humanos que propõe um ponto de vista teórico-

filosófico abrangente sobre a natureza humana e se fundamenta na investigação 

científica de sua prática. 

Estabelecendo sua proposta de mudar o locus do poder na relação 

terapêutica para o polo do cliente, visto como possuidor de vastos recursos de 

auto-compreensão e mudança, verdadeiro sujeito do processo, a abordagem 

rogeriana passa a adotar oficialmente, a partir dessa fase, a denominação Terapia 

Centrada no Cliente, título de seu terceiro livro, de 1951, onde pode ser obtida 

uma visão panorâmica da rica produção do Grupo de Chicago em seus primeiros 

anos de trabalho. Essa fase foi tão importante e marcante para a ACP que, ainda 

hoje, muitos rogerianos lamentam o que lhes parece o posterior abandono do 

rigor metodológico e teórico no trabalho de Rogers, chegando a repudiar a 

denominação Abordagem Centrada na Pessoa para se manterem fiéis à ortodoxa 

Terapia Centrada do Cliente. Este ponto de vista, aliás, representa mesmo uma 

forte e quase cismática tendência dentro do panorama atual da ACP, com 

marcada repercussão na Europa, recebendo influências de lideranças do grupo 

original de Chicago e com grande intercâmbio com os seguidores de Eugene 

Gendlin, colaborador de Rogers por muitos anos e que posteriormente 

desenvolveu propostas próprias e independentes, como sua técnica de 

focalização (focusing) e sua versão de Terapia Experiencial. As periódicas 

Conferências Internacionais de Terapia Centrada no Cliente e Terapia 

Experiencial costumam congregar grande número dos representantes dessa 

tendência mais ortodoxa hoje em dia. 

 

Wisconsin: Desenvolvendo uma Terapia Experiencial 



Em meados da década de 50, Rogers é convidado a assumir cargo 

na Universidade de Wisconsin, sendo-lhe oferecida a possibilidade de trabalhar 

em associação com o departamento de Psiquiatria daquela universidade. Apesar 

de certo conflito íntimo em abandonar o extraordinário ambiente de trabalho que 

havia constituído em Chicago, a possibilidade de ampliar o campo de aplicação 

de suas idéias, inovando também o tratamento das doenças mentais mais severas, 

acaba por seduzi-lo. Muda-se para Wisconsin em 1957, acompanhado por vários 

de seus principais colaboradores, e aí chefia uma grande pesquisa sobre a 

aplicação de sua abordagem a pacientes psiquiátricos. Embora os resultados da 

pesquisa tenham ficado bem aquém do previsto, e uma série de dificuldades e 

conflitos a nível da equipe de trabalho tenham tornado os anos de Wisconsin uma 

fase bastante mais conturbada que o período de Chicago, algumas tendências e 

inovações emergentes nessa época configuram uma nova e importante fase para 

terapia centrada no cliente, cujo sentido mais sintético e geral resulta numa 

modificação mais humanizadora do papel do terapeuta na relação, numa maior 

aproximação do referencial existencial-fenomenológico, e numa projeção de 

Rogers para além do círculo profissional mais restrito, tornando-se cada vez mais 

um pensador influente e conhecido. 

A primeira tendência marcante deste período, diz respeito a uma 

reformulação na compreensão da atuação do terapeuta. Nas fases anteriores, 

talvez em parte pelo afã de submeter a testes empíricos o resultado das atitudes 

terapêuticas manifestas nas entrevistas de ajuda psicológica, as formulações da 

terapia centrada no cliente haviam permanecido demasiado presas ao aspecto 

exterior das respostas do terapeuta, que eram categorizadas, classificadas e 

mensuradas como a variável independente das investigações, resultando em um 

modelo um tanto artificial a ser perseguido como o ideal do terapeuta centrado 

no cliente, dando margens inclusive às distorções associadas à idéia das 

respostas reflexo, em que o terapeuta era considerado um mero devolutor dos 

conteúdos fácticos ou emocionais apresentados pelo cliente, pouco tendo a 

contribuir no processo com sua própria experiência vivida na relação. A terapia, 

permanecendo centrada no cliente, e enfatizando a não diretividade do terapeuta, 

cuja única possibilidade expressiva consistia em respostas de apoio e 

compreensão ao que fosse apresentado por aquele, acabava por limitar 

extremamente a atitude de congruência postulada pela teoria, que passava 

essencialmente a ser uma mera exigência de autenticidade na manifestação das 

outras duas atitudes terapêuticas, a compreensão empática e a consideração 

positiva incondicional. Uma circunstância um tanto fortuita, entretanto, ocorrida 

no trabalho com os doentes mentais em Wisconsin, colocou em cheque esta 



concepção reflexiva da terapia centrada no cliente: muitos dos pacientes, 

especialmente os esquizofrênicos em sua atitude apática e autista, não tomavam 

quaisquer iniciativas verbalmente expressivas na relação, colocando os terapeutas 

no impasse de não ter conteúdos para aceitar, compreender ou refletir. Aos 

terapeutas ocorreu então de se voltarem para a própria vivência, para a expressão 

da própria experiência na relação com os clientes, como o foco a partir do qual se 

poderia iniciar a comunicação. Este novo centrar-se focalizando a experiência do 

terapeuta, alternativo à anterior unilateralidade do centrar-se no cliente, 

descortinou toda uma ampla gama de possibilidades expressivas para o terapeuta 

e veio a tornar a terapia rogeriana muito mais bi-centrada ou bipolar, na 

expressão de Spiegelberg (apud Cury, 1987), ou seja: centrada nos mundos 

experienciais das duas pessoas autenticamente envolvidas no trabalhar as 

dificuldades de uma delas. 

Nesta fase de Wisconsin, várias importantes contribuições teóricas 

e metodológicas apresentadas por Gendlin vêm se incorporar de forma destacada 

à teoria e prática da ACP. Foi Gendlin quem, vislumbrando as possibilidades 

expressivas do terapeuta sugeridas a partir do trabalho com esquizofrênicos, 

propôs o conceito de experienciar para esclarecer o verdadeiro foco orientador 

do centrar-se do terapeuta rogeriano. Entendendo por experienciar o fluxo de 

significados sentidos, isto é, o processo de eventos interiores e pré-verbais 

fisicamente sentidos aos quais a pessoa pode ter acesso direto e concreto em sua 

experiência, Gendlin propõe que a constante focalização e interação a nível deste 

referencial direto - seja o experienciar do terapeuta ou o do cliente - conforme 

emergente processualmente na relação, constituía a essência do trabalho 

terapêutico, mais que outras preocupações com não-diretividade ou atitudes. A 

noção de um fluxo experiencial visceral, cuja focalização e liberação através da 

correta simbolização consciente e eventual expressão na relação terapêutica 

consistia no propósito da terapia rogeriana, foi incorporada como um importante 

acréscimo à teoria e prática da terapia centrada na pessoa, embora o todo mais 

complexo e elaborado das idéias de Gendlin não tenha sido absorvido pela ACP, 

dando margem ao posterior desenvolvimento da proposta de uma terapia 

experiencial, com fundamentação teórica e filosófica originais, que marcaria o 

seu distanciamento do círculo rogeriano para seguir um caminho próprio e 

independente. A noção gendliniana do experienciar, aplicada à investigação dos 

pacientes psiquiátricos, dá origem ainda a outros desenvolvimentos nesse 

período. O próprio Gendlin desenvolve uma escala do processo terapêutico para 

ser utilizada naquela pesquisa, iniciando a ênfase na concepção processual da 

terapia - compreendida como o progresso através de um contínuo de estágios - 



que marcaria a teorização e a pesquisa de Rogers nesta fase. Além disso, a tônica 

experiencial abre caminho para o desenvolvimento de investigações dentro de 

um modelo científico de orientação fenomenológica, diferenciando-se do 

referencial científico anteriormente utilizado nas pesquisas da ACP, por vezes 

denunciado como sendo de forte inspiração positivista. Enfim, tantas são as 

possibilidades abertas pelas idéias de Gendlin que diversos autores acham 

adequado designar este período de desenvolvimento da ACP como sendo o 

período da Terapia Experiencial, não obstante o próprio Rogers, ao contrário de 

Gendlin, nunca tenha assim se referido à sua proposta de psicoterapia. 

Este período é também uma época marcada pelos posicionamentos 

de Rogers como opositor das influentes idéias behavioristas de Skinner, 

continuando crescente aproximação do pensamento existencial-fenomenológico 

importado da Europa e se destacando como defensor de um modelo não 

naturalista para a Psicologia como ciência do homem. Vemos assim Rogers se 

tornando uma das principais referências dos movimentos articuladores que 

preparavam o lançamento do Movimento Humanista como proposta de uma 

Terceira Força no panorama da psicologia norte-americana. Seu livro Tornar-se 

Pessoa, de 1961, reunindo artigos ainda escritos nos últimos anos de Chicago e 

os recentes desenvolvimentos teóricos e metodológicos da fase de Wisconsin, 

torna-se best seller, divulgando suas idéias entre o grande público e alçando 

Rogers, para além de sua posição como destacada liderança nos círculos 

profissionais e acadêmicos da Psicologia norte-americana, à condição de 

importante e influente pensador no panorama mais amplo da cultura 

contemporânea.  

 

Os Primeiros Anos na Califórnia: A Explosão dos Grupos de Encontro. 

A partir de meados da década de 60 a ACP experimenta nova e 

explosiva fase de mudança e ampliação. Rogers muda-se para a Califórnia em 

1963, aceitando convite de Richard Farson para juntar-se à equipe do Western 

Behavioral Sciences Institute (WBSI), centro voltado à exploração das 

potencialidades das ciências do comportamento aplicadas à administração, 

negócios, governo, educação e relações humanas em geral. Rogers permanecerá 

residindo na Califórnia até o fim de seus dias, fixando-se em La Jolla, vilarejo de 

San Diego onde em 1968, após abandonar o WBSI, fundará com vários 

colaboradores sua própria organização, o Centro de Estudos da Pessoa, no qual 

desenvolverá intensa e produtiva atividade. Em muitos sentidos, a década inicial 

da estadia de Rogers na Califórnia representa uma das mais importantes, distintas 

e ricas fases de sua vida e trabalho. Neste período muda bastante o foco de suas 



prioridades, praticamente abandonando as atividades de terapeuta individual, de 

pesquisador e de professor universitário, tornando-se um conferencista, escritor e 

sobretudo um facilitador de grupos de encontro, atividade que marca e inspira a 

maior parte de sua produção nesses anos. O novo foco de seus interesses 

progressivamente se volta, a partir dessa época, para as potencialidades 

transformadoras do trabalho grupal, para o desenvolvimento de novas aplicações 

para sua abordagem (especialmente no campo da educação), para o exame das 

transformações sócio-culturais em curso, e para o significado científico e 

filosófico de suas idéias. É também um período em que se destaca como um dos 

principais líderes do nascente movimento da Psicologia Humanista, cuja 

Associação passa oficialmente a integrar como um dos mais militantes 

proponentes a partir de 1964. São marcos dessa fase, que adentra os anos 70, seus 

livros Liberdade para Aprender, de 1969; Grupos de Encontro, de 1970; e O 

Casamento e suas Alternativas, de 1972. 

O ambiente efervescente da Califórnia, epicentro da Contracultura 

americana, havia atraído diversos proponentes da revolução humanista da 

Psicologia, do assim chamado Movimento do Potencial Humano, o qual, como 

vimos, tinha como a faceta de maior impacto social o explosivo desenvolvimento 

de tecnologias intensivas de trabalho grupal, que se tornaram verdadeira mania 

nacional nos Estados Unidos dos anos 60. A própria ACP, desde os anos de 

Chicago onde haviam sido desenvolvidas atividades de terapia e liderança 

centradas no grupo, já havia esboçado algumas contribuições mais restritas a 

este movimento de desenvolvimento de novas formas de trabalho com grupos, o 

qual tinha suas principais origens nos grupos de treinamento (Grupos-T) 

desenvolvidos por Kurt Lewin na década de 40; nas propostas do Psicodrama de 

Moreno; na Gestalt Terapia de Fritz Perls; e nas nascentes metodologias 

corporais de treinamento de sensibilidade, com inspiração neo-reichiana. Rogers, 

integrando o WBSI onde os grupos intensivos já vinham sendo utilizados de 

maneira extensa, vê-se imediatamente fascinado com o que classificou (1974) 

como a invenção social do século que mais rapidamente se difunde, e 

provavelmente a mais forte (p. 13). Não tarda assim a desenvolver sua própria 

versão de trabalho com Grupos de Encontro, na qual destacam-se as mesmas 

características permissivas, compreensivas e autênticas que anteriormente 

identificavam seu trabalho como terapeuta individual. Torna-se rapidamente um 

dos principais líderes do Movimento dos Grupos de Encontro, envolvido não só 

na utilização desta modalidade de trabalho psicológico, como também na 

formação de terapeutas (ou facilitadores, como a partir daí passa a designar sua 

atividade, enriquecendo o vocabulário da Psicologia Humanista com este feliz 



termo que desde então passou a ter ampla e generalizada utilização), na 

formulação teórico-conceitual do movimento (sendo seu livro Grupos de 

Encontro, de 1970, uma clara, didática e entusiasmada apresentação do ponto de 

vista centrado na pessoa sobre este tipo de trabalho grupal) e, sobretudo, no 

desbravar de novos campos para o uso desta inovadora ferramenta 

transformacional. Mas o que são Grupos de Encontro na visão rogeriana? Sua 

descrição (Rogers, 1974) apresenta, de forma bastante transparente, a mesma 

ênfase, constante em todas as fases de seu pensamento, no clima psicológico 

caloroso e permissivo como propiciador do movimento de abertura experiencial e 

comunicativa que possibilita a reestruturação e o crescimento positivo: 

Em quase todos os casos o grupo é pequeno (de oito a dezoito membros), 

relativamente não estruturado, escolhendo os próprios objetivos e direções 

pessoais. (...) 
Um facilitador pode desenvolver num grupo que se reúne intensivamente um 

clima psicológico de segurança, no qual a liberdade de expressão e a redução de 

defesas progressivamente se verifiquem. 
Desenvolve-se a partir desta liberdade mútua (...) um clima de confiança mútua. 

Cada membro caminha para uma maior aceitação do seu ser global - emotivo, 

intelectual e físico - tal como ele é, incluindo suas potencialidades. (...) 

Com a redução da rigidez defensiva, os indivíduos podem ouvir-se uns aos 
outros e aprender uns dos outros, em maior medida. (...) 

Com a maior liberdade e o aumento da comunicação, emergem novas idéias, 

novos conceitos, novas direções. A inovação pode tornar-se desejável, em vez 
de ser uma possibilidade ameaçadora. 

Esta aprendizagem da experiência de grupo tende a transpor-se, temporária ou 

mais duradouramente, para as relações com cônjuges, crianças, estudantes, 
subordinados, colegas e até superiores. que seguem a experiência de grupo. (pp. 

18-20) 

O intenso envolvimento de Rogers com os Grupos de Encontro, 

além de seu crescente interesse em aplicar a ACP de forma cada vez mais 

próxima às atividades relacionais das pessoas normais em sua vida cotidiana (aí 

incluídas as atividades de aprendizagem, de trabalho, de relacionamento familiar 

e conjugal), tornam sua abordagem uma proposta cada vez mais afinada ao 

modelo buberiano da relação autêntica, do encontro Eu-Tu, onde a diferença de 

posições, funções e papéis cede para o assumir da dimensão humana básica de 

um encontro entre pessoas, uma relação de pessoa para pessoa. A ênfase no 

encontro, na interação autêntica, no espaço interpessoal do entre da relação, 

ganha em conseqüência crescente espaço na teorização da ACP. É o encontro, 

propiciado pela presença das condições facilitadoras (não importando se quem as 

manifesta é o facilitador designado, o cliente ou os participantes de um grupo), o 

verdadeiro agente transformador e curativo agora apontado na teoria da ACP. 

Vamos assim ainda além de uma compreensão bipolar, apresentando agora uma 

compreensão intersubjetiva da terapia centrada na pessoa: o fator 



transformacional está na qualidade da relação constituída pelos participantes em 

interação. Neste sentido, ao passo que Holanda (1994) sugere o nome de fase 

inter humana para o desenvolvimento da ACP a partir desta fase de trabalho com 

Grupos de Encontro, o próprio Rogers, em entrevista a Frick (1975) realizada em 

janeiro de 1969, comentando o progresso de sua posição desde uma atitude não-

diretiva, que enfatizava a não participação e exposição pessoal do terapeuta, e 

centrada no cliente em que o foco priorizava as percepções do cliente, comenta 

que o título que havia sido dado ao seu trabalho por uma reportagem da revista 

Time (Terapia de Pessoa para Pessoa) talvez fosse a melhor designação para seu 

trabalho atual, com toda sua ênfase no relacionamento expressivo e autêntico 

entre cliente e terapeuta:  

Talvez seja essa, realmente, a melhor designação para minha abordagem, pois 

essa expressão certamente capta muito mais...[comenta as anteriores 

designações de terapia não-diretiva e centrada no cliente] (...). Não creio que 
tenha dado qualquer rótulo novo ao desenvolvimento posterior, mas "Terapia de 

Pessoa para Pessoa" seria, indubitavelmente, uma designação muito boa. (pp. 

126-127)  

 

A Última Década de Rogers: Aprendendo com os Grandes Grupos 

Os anos 70 e 80 testemunham, conforme é sugerido por diversos 

autores (Wood, 1983b; Cury, 1993; Kirschenbaum, 1995), a emergência de uma 

nova, embora ainda não suficientemente esclarecida, fase do desenvolvimento da 

ACP. Três tendências, ou aspectos, centrais contribuem, em meu entender, para 

caracterizar esta última década da vida de Rogers como uma fase distinta do seu 

trabalho e pensamento.  

A primeira delas, associada de forma bastante estreita às demais, 

diz respeito ao desenvolvimento de uma nova modalidade de trabalho grupal 

centrado na pessoa, designado como o trabalho com Grandes Grupos, que passa 

a ser intensamente utilizado por Rogers e alguns dos principais membros de sua 

equipe a partir de meados dos anos 70. Mas o que são os Grandes Grupos? 

Também conhecidos como Comunidades de Aprendizagem, Encontros de 

Aprendizagem Comunitária, Workshops Comunitários, ou outros títulos 

semelhantes, esses grupos são entendidos como reuniões de um grande número 

de pessoas durante vários dias, para uma vivência nos moldes do trabalho com 

grupos desenvolvido pela ACP. O número de pessoas que define um Grande 

Grupo não é claramente delimitado, pois embora normalmente se situe em torno 

de 100 a 200 participantes, houve experiências com grupos maiores - mais de 

1000 pessoas - e grupos menores - cerca de 50 participantes - com características 

de Comunidade de Aprendizagem. Sua criação resultou de experiências levadas a 

cabo, a partir de 1974, pela equipe do Centro de Estudos da Pessoa, de La Jolla, 



Califórnia, incluindo Rogers e alguns de seus principais colaboradores neste 

período. Tratava-se de testar a aplicação dos princípios da ACP, que já tinham se 

mostrado eficientes na relação diádica da terapia e aconselhamento, nos 

pequenos grupos de terapia (reuniões regulares com quatro a oito clientes, 

iniciadas na década de 50), nos Grupos de Encontro que marcaram os anos 60 

(em geral reuniões intensivas de fim de semana, com cerca de dez a dezoito 

participantes), assim como em grupos educacionais, de treinamento e de 

administração. A proposta dessa vez era mais ambiciosa. Buscava-se a 

construção, em grandes experimentos vivenciais, de uma mini-sociedade ou 

comunidade, sem liderança formal, sem organização ou direção de autoridades 

pré-estabelecidas, mas se baseando apenas nas possibilidades abertas pelo poder 

pessoal de cada participante, a capacidade de cada pessoa para exercer a auto-

determinação. Apesar da insegurança, e talvez mesmo a descrença, de que 

houvesse sucesso em tão ousado experimento, os resultados foram - e têm sido - 

extraordinários. Descortinou-se desde então toda uma ampla gama de novos 

interesses, possibilidades e aplicações, dos quais são exemplo a exploração das 

implicações políticas da ACP. Essa nova metodologia de atuação é uma das 

influências centrais nos rumos dessa fase mais recente da ACP, representando, 

em minha opinião, uma revolução na história desta abordagem tão ou mais 

importante que a desencadeada pelas experiências com Grupos de Encontro, 

tipicamente associadas aos diversos desenvolvimentos da fase anterior. 

A segunda grande característica deste período, largamente 

reconhecida na literatura da ACP, refere-se à conscientização, e crescente 

exploração, das potencialidades políticas decorrentes do ponto de vista centrado 

na pessoa desenvolvido pelo pensamento e prática de Rogers. Na verdade, as 

fortes implicações políticas e revolucionárias das idéias de Rogers já vinham 

havia algum tempo sendo apontadas por alguns de seus colaboradores, 

destacando-se neste sentido um artigo de 1974, intitulado Carl Rogers, 

Revolucinário Tranqüilo, em que Richard Farson (em Evans, 1979) o caracteriza 

como uma figura política, um homem que, pela sua crescente influência na 

sociedade, se tornou um dos revolucionários mais importantes do nosso tempo 

(p. 25). Rogers, entretanto, tinha dificuldades em perceber o sentido político de 

seu pensamento, e ele próprio relembra (Rogers, 1978, p. 13) sua surpresa 

quando, ao ser interrogado sobre a política da ACP e respondendo que não havia 

política em sua abordagem, recebe uma franca gargalhada de seu interlocutor (na 

verdade Alan Nelson, colaborador de Rogers posteriormente envolvido no 

desenvolvimento do potencial político da ACP) que lhe mostra o evidente 

significado político de uma abordagem que coloca o poder no organismo, na 



pessoa, retirando-o das fontes externas de controle e manipulação. De fato, a 

percepção das possibilidades de aplicação de sua abordagem à solução de 

conflitos sociais já começara a entusiasmar Rogers quando, em 1972, facilitara 

um grupo de encontro reunindo ingleses e irlandeses, protestantes e católicos, 

demonstrando que o contato pessoa a pessoa era um excelente antídoto para as 

tensões e conflitos entre grupos e nacionalidades. Foi, entretanto, o trabalho com 

Grandes Grupos - a experiência vivida de que dar liberdade e poder às pessoas 

podia funcionar como uma efetiva forma de organização comunitária - o que lhe 

descortinou definitivamente as implicações políticas e revolucionárias de longo 

alcance que suas idéias, nas quais passa a encontrar paralelo com as propostas de 

Paulo Freire, poderiam ter para a transformação das relações de poder na 

organização social mais ampla. Em consequência dessa conscientização, deseja 

cada vez mais engajar a ACP a serviço de uma revolução silenciosa que dê poder 

às pessoas e ajude a solucionar conflitos de classe social e interculturais, 

facilitando a emergência de democracias mais eficientes e a promoção da paz 

planetária, propostas estas em grande parte relatadas em seu livro Sobre o Poder 

Pessoal, de 1977. O ativismo pela paz e transformação política do planeta 

envolverá Rogers até o fim de seus dias, incluindo apoio e divulgação à 

organização de redes de inspiração humanística voltadas para influenciar 

decisões políticas; dezenas de workshops interculturais pelo mundo afora, 

inclusive em áreas de conflito, como na Irlanda, na África do Sul e mesmo na 

Rússia, onde sua passagem deixa importante contribuição ao movimento de 

abertura promovido por Mikael Gorbachev; assim como outras iniciativas 

igualmente significativas, como o importante workshop realizado em 1985 na 

Áustria reunindo elevados representantes governamentais da América Central 

para discutir as tensões políticas da região. Por estas e outras contribuições, seu 

nome chega a ser sugerido, por um congressista norte-americano, para Prêmio 

Nobel da Paz em 1987, notícia esta que chega a La Jolla no dia de seu 

falecimento. 

A terceira, e menos reconhecida tendência característica desta 

última fase do pensamento de Rogers, consiste na sua crescente aproximação da 

perspectiva místico-espiritual que contemporaneamente caracteriza o Movimento 

Transpessoal em Psicologia e é o objeto de estudo específico desta dissertação. 

Deixei para a próxima seção deste capítulo a apresentação dessa terceira 

tendência da última fase do desenvolvimento da ACP, que será aí caracterizada e 

defendida como um aspecto inquestionavelmente central do período examinado. 

Enfim, na última fase do trabalho de Rogers, a ACP, mais que uma 

teoria ou método de atuação em Psicologia e Educação, ou mesmo mais que uma 



proposta de mudança sócio-cultural, passa crescentemente a ser apresentada 

como uma filosofia de vida, uma postura existencial, ou um Jeito de Ser, título de 

seu último livro, de 1980. Nessa obra, Rogers não só reúne textos representativos 

de seus últimos interesses e concepções, como recapitula seu trajeto e apresenta 

um verdadeiro testamento intelectual. Lendo nos acontecimentos mundiais os 

estertores de uma era, lança seu olhar para A Pessoa e o Mundo do Futuro 

(Rogers, 1980, cap. XV) apontando os caminhos a serem percorridos e os 

desafios a serem enfrentados pelos seguidores e continuadores de seu trabalho. 

Entre estes, com humilde orgulho, também eu me incluo ao elaborar o presente 

estudo. 

 

 
 


