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NOSSA PALAVRA, comunicação, refere-se ao processo pelo qual alguém ou alguma coisa torna-se comum a duas ou mais 

pessoas, ou seja, é compartilhada. Se você me conta um segredo, nós possuímos o conhecimento desse segredo comum, e 

você o comunicou a mim. 

Mas você pode me comunicar, se quiser, muito mais do que apenas um de seus segredos. Você pode me dizer quem é, como 

posso lhe dizer quem sou. 

 

A pessoa “real”: 

Na sociedade de hoje, temos dado grande ênfase à autenticidade. Falamos de colocar máscaras sobre a face de nosso 

“verdadeiro” eu e de representar papéis que disfarçam nossa pessoa real. A implicação disso é que, em algum lugar, dentro 

de você e de mim, está escondido o nosso eu real. 

Supostamente, esse eu é uma realidade estática e estruturada e há momentos em que me sinto compelido a camuflá-lo. 

Talvez haja alguma justificativa para essa maneira de falar, mas acredito que isso pode ser mais enganoso do que benéfico. 

Não há uma pessoa real, verdadeira e fixa dentro de você ou de mim, simplesmente porque ser uma pessoa implica sempre 

tornar-se uma pessoa, estar num processo. Ser uma pessoa é o que: 

 

Penso 

Julgo  

Sinto  

Valorizo 

Honro 

Estimo 

Amo  

Detesto 

Temo 

Desejo 

Espero  

Acredito 

E me comprometo com 

 

Essas são coisas que definem a minha pessoa, em processo de mudança permanente. A não ser que minha mente e meu 

coração estejam irremediavelmente bloqueados, todas essas coisas que me definem estão sempre mudando. 

Minha pessoa não é como um núcleo rígido dentro de mim ou uma pequena estátua permanente e fixa; pelo contrário, ser 

uma pessoa implica um processo dinâmico. Em outras palavras se você me conheceu ontem, por favor, não pense que sou a 

mesma pessoa que você encontra hoje. 

Experimentei mais da vida, encontrei novos sentimentos naqueles a quem amo, sofri, rezei, e estou diferente. 

Por favor, não me atribua um “valor médio”, fixo e irrevogável, porque estou sempre alerta, aproveitando as oportunidades 

do dia-a-dia. Aproxime-se de mim, então, com um senso de descoberta, estude minha face, minhas mãos, minha voz e 

procure pelos sinais de mudança: é certo que mudei. Mas, mesmo que você reconheça isso, posso estar um pouco temeroso 

de lhe dizer quem sou. 

 

A condição humana 

 

 Considere a seguinte conversa: 

 Autor: “Estou escrevendo um livrinho chamado Por que tenho medo de lhe dizer quem sou?” 

 Outra pessoa: “Você quer uma resposta à sua pergunta?”  

 Autor: “Essa é a finalidade do livrinho, responder à pergunta.” 

 Outra pessoa: “Mas você quer a minha resposta?” 

 Autor: “É claro que eu quero.” 

 Outra pessoa: “Tenho medo de lhe dizer quem sou porque, se eu lhe disser quem sou, você pode não gostar, e isso é 

tudo que eu tenho.” 

 Esse pequeno extrato foi retirado da vida real, de uma conversa não programada. Reflete um pouco dos medos que 

nos aprisionam e das dúvidas que nos enfraquecem, impedindo-nos de caminhar para frente, em direção à maturidade, à 

felicidade e ao verdadeiro amor. 

 Num trabalho anterior, denominado Why Am I Afraid to Love? (Argus Communications, 1967), do qual este é uma 

seqüência, tentei descrever algo a respeito das dores e cicatrizes humanas que bloqueiam o caminho para a verdadeira 

comunicação, sobre a qual o amor é construído. 

 Dando continuidade a esse outro livro, queremos descrever aqui como essas cicatrizes e as defesas que usamos para 

nos proteger de uma vulnerabilidade maior, tendem a formar padrões de ação e reação. Esses padrões podem se tornar tão 

enganosos, que acabamos perdendo todo o senso de identidade e integridade. Desempenhamos “papéis”, vestimos 

“máscaras” e montamos “jogos”. 



 Nenhum de nós deseja ser uma fraude ou viver uma mentira; nenhum de nós quer ser uma pessoa falsa ou fingida. 

Mas os medos que experienciamos e os riscos envolvidos numa auto-comunicação honesta parecem-nos tão intensos, que 

torna-se quase uma ação reflexa e natural buscar refúgio em nossos papéis, máscaras e jogos.  

 Depois de um certo tempo, torna-se até mesmo difícil distinguirmos o que realmente somos do que mostramos ser, 

num momento qualquer de nosso desenvolvimento como pessoa. Esse é um problema humano tão universal, que podemos 

chamá-lo com razão de a “condição humana”. 

 Essa é, pelo menos, a condição na qual a maioria de nós se encontra e o ponto de partida em direção ao 

crescimento, à integridade e ao amor. 

 

A análise transacional 

 

 O conhecido psiquiatra da Califórnia, Dr. Eric Berne, em seu best-seller, The Games People Play*, fala da “análise 

transacional”, que é uma análise da transação social entre duas pessoas que se encontram em determinada situação. Há o 

“estímulo transacional” (por exemplo, uma criança doente que pede um copo d’àgua) e a “resposta transacional” (a mãe que 

o traz). A análise transacional tenta diagnosticar os chamados “estados do ego” das pessoas em interação (o estimulador e o 

respondente) no momento da transação. A suposição é que podemos agir usando diferentes papéis ou estados de ego em 

diferentes interações. 

 Esses estados de ego podem ser divididos em três categorias: o Pai (que é superior, protetor e que, de alguma 

forma, supre a inadequação do outro) o Adulto (que é adequado em si mesmo e que se relaciona com outro adulto de igual 

para igual) e a Criança (que é inadequada e necessita, portanto, de algum tipo de ajuda e suporte). Nenhum de nós 

permanece fixado em qualquer desses  estados; podemos flutuar de um para outro, dependendo da situação e das nossas 

necessidades no momento. 

 

N. T “Jogos da Vida”, publicado no Brasil pela Editora Arte-nova. 

 

 Por exemplo, o homem que às vezes funciona como o Pai para seu filho, ou como Adulto para a esposa ou sócio, é 

também capaz de assumir (consciente ou inconscientemente) o estado de ego da Criança. Enquanto se apronta para levar a 

mulher ao teatro, onde provavelmente assumirá o estado de Pai ou Adulto, ele pergunta impetuosamente, “Mãe, será que 

você pode encontrar as abotoaduras para mim?” A Criança que está dentro dele é ativada de repente por causa de sua 

necessidade momentânea, apesar de poder reverter rapidamente a um dos outros estados, dependendo de suas necessidades 

físicas ou emocionais. 

 Pode também acontecer que a esposa queira evitar qualquer responsabilidade, e sua Criança venha à tona. “Ih, Pai, 

se você não sabe onde elas estão, eu também não sei”. A linha de vetor fica na horizontal durante essa transação: uma 

Criança está se relacionando com outra Criança. 

 

Como somos “programados” para escolher “estados de ego”  

 

 Na aplicação dessa teoria, a experimentação clínica considerou que todos nós somos capazes de assumir qualquer 

um desses estados de ego e que fomos programados por nossas historias psicológicas e individuais para reagirmos como 

Pai, Adulto ou Criança em certas situações da vida. Essa “programação” resulta da associação de influências anteriores em 

nossas vidas (programação social) com nossa reação a elas (programação individual). Os estímulos dessas influências 

anteriores e de nossas reações estão registrados para sempre dentro de nós.  

 O organismo carrega dentro de si algo semelhante a um gravador portátil, que toca sempre de maneira suave, mas 

insistente, dentro de cada um. A fita desse gravador reproduz a mensagem da mãe ou do pai (ou de outros). A mãe pode 

ainda estar dizendo: “Não precisa fazer nada, meu bem. Deixa que a mamãe lava os pratos e arruma as camas. Você pode ir 

brincar”. Se a “filhinha” reage aceitando o papel de eterna criança, você pode vê -la brincando, esperando ainda que os 

outros façam tudo por ela, incapaz de assumir qualquer responsabilidade. 

 Ou o grito do pai pode estar no gravador: “Você não presta para nada seu desajeitado!” Se a criança nesse caso 

reagiu docilmente, você pode vê-la, quando adulta, mal humorada, desencorajada e dizendo para si mesma: “Eu não presto 

para nada... Eu não presto para nada!” 

 As programações individual e social tendem a se cristalizar em padrões de ação e reação. No geral, podemos 

predizer esses padrões em nós com um alto grau de precisão. Dependendo de nossas necessidades físicas ou emocionais do 

momento acabando assumindo os mesmos papéis, os mesmos “jogos”. Se você compreende o jogo corretamente, isso o 

ajuda a conhecer o programa. 

 

Programação: quem vai dominar no psicodrama 

 

 Dentro de cada um de nós há um gravador tocando a trilha sonora de um psicodrama que se desenrola o tempo 

todo. No palco está o Pai (ou outro), a Criança e o Adulto. A Mãe  ou o Pai transmite uma mensagem à Criança. Ela reage à 

sua maneira. Quando o Adulto escuta a mensagem e vê a reação da Criança, tem que interferir para confirmar ou negar a 

mensagem. Ele tem que se defender, porque, caso contrario, o futuro da pessoa envolvida será apenas viver o programa do 

passado. 



 Por exemplo, se o Pai diz: “Você nunca vai conseguir nada”, o Adulto tem que entrar e repreender o Pai. “Pare de 

dizer a essa criança que ela não é boa!” A continuidade pode e deve ser quebrada. A vida tem que ser algo mais além de um 

simples cumprir de programas do passado, e pode vir a sê-lo se o Adulto em nós intervier. 

 Quando falamos ou agimos, há momentos em que a Mãe ou o Pai dentro de nós está falando (a mensagem é 

indelével e está sempre operando). Em outros, a Criança é quem fala e ainda em outros, é o Adulto quem fala. Algumas 

vezes o Pai interrompe é criança, como: “O dia está tão bonito lá fora que eu tenho vontade de sair e me divertir (Criança), 

mas não se pode fazer sempre o que se deseja (Pai).” Nesse ponto, o Adulto pode intervir e decidir: “Mas eu preciso de ar 

fresco, e preciso disso agora, de modo que vou sair”. 

 Em outras palavras, há em cada um de nós, além dos vários estados de ego, um eu aculturado e um eu deliberado. 

É a mesma diferença que existe entre o eu programado e o eu do Adulto interviniente. A cultura ou sub-cultura em que 

vivemos é uma das fontes de nossos programas. É o que determina nossa reação em alguamas situações. Quando obrigamos 

outros a agirem de acordo com as reações esperadas, ou quando agimos de acordo com padrões determinados pelo passado, 

é o eu aculturado que está atuando. À medida que a pessoa torna-se mais adulta (madura), o eu deliberado predomina, como 

resultado da convicção e integração pessoal. O ser humano pleno liberta-se pouco a pouco de seu programa e deixa de ser 

um “reator” para ser um “ator”. Ele torna-se “seu próprio homem (mulher)”. 

 

Refugiando-se nos jogos 

 

 Os jogos nesse contexto não se referem exatamente as brincadeiras. São reações padronizadas a situações de vida, 

programadas para nós em algum ponto de nossa história psicológica, pessoal. Algumas vezes esses jogos são muito rígidos, 

porque todo mundo está jogando para ganhar... para ganhar alguma coisa. Se quisermos alcançar uma comunicação honesta 

com os outros, experimentar a sua realidade, nos tornar integrados e crescer, é bom que estejamos atentos às nossas reações 

padronizadas – aos jogos que jogamos. Se nos tornarmos cientes desses jogos, podemos abandoná-los. 

 Eles são quase sempre pequenas manobras que usamos para evitar a auto-realização e a auto-comunicação. São 

pequenos escudos que carregamos à nossa frente quando entramos na batalha da vida; eles nos ajudam a ganhar alguns 

preciosos troféus para nossos egos. Eric Berne chama esses pequenos ganhos de carícias – pequenas vitórias ou sucessos 

que nos trazem proteção ou reconhecimento. Os jogos são variados porque as histórias psicológicas e os programas são 

únicos; além disso, há uma variedade de estados de ego que podemos escolher para representar, dependendo das 

necessidades do momento e da situação de vida. 

 Há um aspecto comum a todos esses jogos: anulam o auto-conhecimento e destroem toda a possibilidade de uma 

auto-comunicação honesta com os outros. O preço da vitória é alto; é pequena a chance que a pessoa tem de experienciar 

encontros interpessoais verdadeiros, que vão leva-la ao crescimento e à plenitude da vida humana.  

 A maioria de nós joga com os outros em nosso comportamento habitual. Nós os levamos a reagirem da maneira 

como gostaríamos que reagissem. Por exemplo, podemos nunca chegar a ser pessoas autênticas porque fomos determinados 

a ser crianças, inadequadas e carentes. Transmitimos nossos sinais de piedade através do som de nossas vozes e das 

expressões de nossas faces. Condicionamos os outros a reagirem gentilmente conosco. Parecemos ser tão desamparados 

como as crianças; diante de nós, os outros se tornam amáveis seguindo as direções que damos do palco. 

 Outras pessoas, assumindo um papel messiânico, insistem em salvar os outros o tempo todo. Querem ser os 

“ajudadores” e transformam em ajudadas todas as pessoas com quem se relacionam. Algumas vezes, a eterna criança se 

casa com o Messias e os dois jogam pela vida afora. Como os dois jogos se entrosam, as coisas vão funcionar muito bem, e 

nenhum deles jamais terá que crescer. 

 Se apesar dos medos e inseguranças (que nos levam a assumir vários estados de ego e a jogar vários jogos), 

pudéssemos entrar em contato honesto com nossas emoções e comunica-las honestamente, deixaríamos emergir os “sinais 

de piedade” ou a “mística messiânica”, que se tornariam óbvios para nós.  

 A eterna criança descobriria que nunca se relaciona bem com os outros a não ser quando lhes traz desamparo e seus 

problemas; também o salvador descobriria que nunca se relaciona bem com as pessoas, a não ser que essas estejam em 

dificuldade e desamparadas... e precisando dele. Ser honesto consigo mesmo nessa situação não é fácil requer um extravasar 

de emoções reprimidas e o reconhecimento do que elas são realmente; requer a comunicação dessas emoções a outros, 

como veremos depois. 

 É pouco provável que exista alguém que nunca joga. Portanto, se quero ver as coisas “realmente como são.. . e 

comunica-las como são”, devo me fazer algumas perguntas difíceis sobre os padrões de ação e reação que emergem em 

minha conduta; devo me perguntar o que esses padrões me revelam sobre a minha própria pessoa.  

 Será que inconscientemente crio problemas para ganhar atenção? Será que insisto em reduzir as pessoas com quem 

me relaciono à categoria “daqueles que precisam de minha ajuda?” Será que me mostro delicado para assegurar um 

tratamento amável dos outros? Estarei usando outras pessoas como transfusão de vida para meu ego fraco? Estarei tentando 

impressionar os outros com minha auto-suficiência exatamente porque duvido de meu valor como pessoa? 

 A última seção deste livro é uma lista de alguns papéis mais comuns que as pessoas assumem, permanente ou 

ocasionalmente. Poderíamos chama-la de um catálogo de “jogos e papéis”. Essa seção, no entanto, não tem como finalidade 

o entretenimento. Todos nós experienciamos a “condição humana” do medo e do segredo. Todos nós sabemos o significado 

de: “Mas, se lhe digo quem sou, você pode não gostar de mim, e isso é tudo que tenho”. 

 É de um momento de verdade e de um hábito de verdade que você e eu precisamos. Devemos nos perguntar na 

quietude e na privacidade de nossas mentes e corações: Que jogos eu uso? O que estou tentando esconder? O que pretendo 

ganhar? 



 Meu empenho em ser honesto comigo mesmo diante dessas questões será o fator decisivo e a condição essencial 

para meu crescimento como pessoa. 

 

2. Crescendo como pessoa 

 

 Nestas páginas, fazemos referência constante ao “crescimento como pessoa”, e muito será dito sobre a necessidade 

da auto-comunicação e do encontro interpessoal como meios para se chegar a esse crescimento. É ao mesmo tempo 

complexo e difícil tentar descrever o significado desse “crescimento”. É impossível citar o exemplo de uma pessoa 

inteiramente crescida, porque cada um de nós deve crescer na sua própria direção, e não se tornar como uma outra pessoa.  

 Que tipo de pessoa estamos tentando nos tornar? Carl Roger a denomina “pessoa funcionando plenamente” 

(Psychoterapy: Theory, Research and Practice, 1963); naturalmente, desde que tornar-se uma pessoa é um processo 

dinâmico e que dura toda uma vida, o crescimento deverá ser sempre definido em termos de funções. Abraham Maslow, o 

famoso psicólogo da Brandeis University, chama essa pessoa de “auto-realizada” e de “pessoa inteiramente humana”. 

 

Interioridade 

 

 A pessoa inteiramente humana mantém um equilíbrio entre interioridade e exterioridade. Tanto a pessoa muito 

introvertida quanto a muito extrovertida estão fora de equilíbrio. A introvertida está quase que exclusivamente preocupada 

consigo mesma; torna-se o centro da gravidade em seu próprio universo. Por causa de sua preocupação consigo mesma, 

torna-se desatenta em relação ao vasto mundo à sua volta. A pessoa muito extrovertida lança-se para fora, movendo-se de 

uma distração externa para outra. Sua vida nada tem de reflexiva e, como conseqüência, há pouco aprofundamento interior. 

Como disse Sócrates, “Uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida”. A primeira condição para o crescimento é o 

equilíbrio. 

 “Interioridade” implica que a pessoa se explorou e se experienciou. Ela está ciente da vitalidade de seus sentidos, 

emoções, mente e vontade; não teme nem desconhece as atividades de seu corpo e de suas emoções. Seus sentidos lhe 

trazem tanto a beleza quanto a dor, e a nenhuma ela recusa. É capaz de experimentar toda a gama de emoções: da tristeza à 

ternura. Sua mente está viva, numa busca permanente; sua vontade alcança cada vez mais o  que é bom e ao mesmo tempo 

saboreia o que já possui. Escutou-se a si mesma e sabe que nada do que escuta é mau ou ameaçador. 

 “Interioridade implica auto aceitação”. A interioridade significa que essa pessoa inteiramente humana, realizade e 

funcionando plenamente, não está apenas ciente de seus desejos e atividades físicas, psicológicas e espirituais – ela também 

os aceita como bons. Sente-se à vontade com seu corpo, com suas emoções, tanto ternas quanto hostis, com seus impulsos, 

pensamentos e desejos. 

 Não apenas está a vontade com que já experimentou, como também está aberta a novas sensações, a reações 

emocionais novas e mais profundas, à mudança de pensamentos e desejos. Aceita que sua condição interna possa mudar 

constantemente, pois o crescimento é mudança. Seu destino final como ser humano, ou seja, oque vai se tornar ao final de 

sua vida, é agradavelmente desconhecido. Não se pode predeterminar padrões de crescimento para a pessoa. Ela não 

ambiciona transformar-se em qualquer outra pessoa, porque é ela mesma; seu potencial, renovado a cada dia por novas 

experiências, não pode ser definido em nenhum estágio de seu crescimento. 

 Ela aceita o que é, física, emocional e intelectualmente. Sabe que aquilo que conhece a seu respeito é bom; sabe 

também que seu potencial é ainda maior. É, no entanto, realista quanto as suas limitações; não fica sonhando com a pessoa 

que quer ser, nem passa o resto de sua vida se convencendo de que é essa pessoa. Ela se escuta, se explora e ama o que  

realmente é. E a cada novo dia, sua experiencia de si mesma será tão nova quanto o próprio dia, porque está sempre 

mudando; é sempre uma pessoa que se revela numa personalidade também nova a cada manhã, e que está em mudança 

constante. Confia em suas próprias habilidades e recursos, e acredita que pode se adaptar e lidar com todos os desafios que a 

vida lhe apresentar. 

 Esse tipo de auto-aceitação lhe permite viver plenamente, confiante naquilo que está dentro dela, sem medo de 

qualquer coisa que é ou possa vir a ser parte de si mesma. 

 Exterioridade implica que está aberta não apenas ao seu interior, mas também ao ambiente que a cerca. A pessoa 

inteira é aquela que estabelece um contato significativo e profundo com o mundo a sua volta. Não só escuta a si mesma, 

como também as vozes de seu mundo. A extensão de sua própria experiencia individual é infinitamente multiplicada por 

uma empatia sensitiva que experimenta em relação aos outros. Ela sofre com a dor e se alegra com a felicidade. Renasce a 

cada primavera e sente o impacto dos grande mistérios da vida: o nascimento, o crescimento, o amor, o sofrimento, a morte. 

Seu coração bate com os enamorados e conhece a alegria que está com eles. Conhece também a dimensão do desespero, a 

solidão dos que sofrem sem alívio, e os sinos, quando tocam, ressoam de uma maneira singular para ela. 

 “Crie em mim, Senhor, um coração que escuta”, reza o Salmista. 

 O oposto dessa abertura é um tipo de “defensiva”, em que a pessoa só escuta o que quer escutar, de acordo com 

suas estruturas pré-concebidas e com suas tendências, e só vê o que quer ver. A pessoa defensiva não consegue crescer, 

porque seu mundo não é maior do que ela própria e o círculo de seus horizontes está fechado.  

 A exterioridade atinge seu ápice na habilidade de dar amor livremente. Dr. Karl Stern, um psiquiatra de insights 

profundo, disse que a evolução do crescimento humano é a evolução de uma necessidade absoluta de ser amado (infância) 

para uma prontidão integral de dar amor (maturidade), com vários estágios entre as duas. Diz o Dr. Stern: “Em nosso 

estado de união primário (no início de nosso crescimento como pessoa), somos egoístas – não emprestando a essa palavra 

sua conotação moral costumeira. O eu infantil ainda é o id (o termo de Freud para designar nossos impulsos e ambições) 



sem diferenciação do ego (que se adapta e se harmoniza e harmoniza os impulsos pessoais com a realidade, de acordo com 

o sistema Freudiano); o id do eu infantil monopoliza tudo sem um consciência adequada de seus próprios limites. Os atos de 

união da personalidade madura são abnegados, ou seja, prescidem do eu”.*  

 A pessoa inteira pode sair de si mesma, pode se comprometer com uma causa; e ela o faz livremente. Naturalmente, 

a pessoa inteira deve ser livre. Há filantropos entre nós que doam parte de suas posses e de seu tempo de maneira viciada ou 

compulsiva. Parece haver uma necessidade motriz que os deixa inquietos; alguma culpa ou ansiedade que é um apelo 

obcessivo, levando-os a praticar uma boa ação após outra. A pessoa inteira  sai de si mesma em direção aos outros e a Deus, 

não por causa de um tipo de neurose obcessivo compulsiva, mas de maneira livre e produtiva, simplesmente porque 

escolheu fazer isso. 

 O filósofo Martin Heidegger, discutindo as uniões de amor, menciona duas armadilhas que podem abafar o 

crescimento humano: uma satisfação complascente que mantém uma situação já estabelecida e, no outro extremo, uma 

atividade inquieta, que pula de uma distração para outra, à procura de algo mais. O resultado, diz Heidegger, é sempre a 

auto-alienação. No amor, devemos possuir e saborear aquilo que temos e, simultaneamente, tentar alcançar (amar) tudo o 

que pudermos, o mais plenamente possível. Esse é o equilíbrio alcançado pela pessoa entre o “que é” e o que “pode vir a 

ser”.  

 A pessoa inteira, em seu amor, não se identifica com aquilo que ama, como se o objeto do amor fosse um mero 

acréscimo a sua pessoa. Gabriel Marcel, em seu livro Being and Having, lamenta que nossa civilização nos ensine a tomar 

posse das coisas, quando seria melhor se nos iniciasse na arte de “abrir mão”, pois não há liberdade nem vida verdadeira 

sem a aprendizagem do despojamento. 

 A integração da personalidade implica um equilíbrio ente interioridade e exterioridade . A natureza humana, ao 

contrário do muito que já foi dito sobre o assunto, é basicamente racional. Carl Rogers insiste que essa conclusão é certa, 

baseada em vinte e cinco anos de trabalho com psicoterapia. O homem não é uma floresta de impulsos e desejos irracionais. 

Se fosse assim, ele não desejaria ser uma pessoa plena. Todos nós somos capazes de uma dose de exagero; podemos nos 

voltar muito para dentro ou muito para fora. Podemos nos tornar escravos dos prazeres de nossos sentidos, sem levarmos 

em conta nossa paz de espírito ou nossa necessidade social de amarmos e nos doarmos a outros. Ou podemos exagerar, 

tornando-nos prisioneiros do “intelecto”, vivos apenas do pescoço para cima. 

 Quando o homem vive plenamente todas as suas faculdades e harmoniza todos os seus poderes, a natureza humana 

vai se mostrar construtiva e confiável. Em outras palavras, como Rogers assinala, quando o homem funciona livremente, 

pode-se confiar em suas reações; elas serão construtivas e positivas, puxando-o para cima. Esse é um grande ato de fé na 

natureza humana, que poucas pessoas jamais assumem: se um homem está verdadeiramente aberto a tudo que ele é, se 

funciona livre e plenamente com todo o seu potencial (sentidos, emoções, mente e vontade), seu comportamento vai 

harmonizar todos os aspectos desse potencial, de maneira equilibrada e realista. Ele estará no caminho do crescimento, que 

é o destino do homem – não a perfeição, mas o crescimento. 

Agir versus reagir 

 

 A pessoa inteira é um Ator, não um Reator. O colunista Sydney Harris conta uma história em que acompanhava um 

amigo à banca de jornais. O amigo cumprimentou o jornaleiro amavelmente, mas como retorno recebeu um tratamento rude 

e grosseiro. Pegando o jornal que foi atirado em sua direção, o amigo de Harris sorriu polidamente e desejou um bom fim de 

semana ao jornaleiro. Quando os dois amigos desceram pela rua, o colunista perguntou: 

 “Ele sempre te trata com tanta grosseria?” 

 “Sim, infelizmente é sempre assim.” 

 “E você é sempre tão polido e amigável com ele?”  

 “Sim, sou.” 

 “Por que você é tão educado, já que ele é tão inamistoso com você?”  

 “Porque não quero que ele decida como eu devo agir.” 

 A implicação desse diálogo é que a nossa pessoa inteira é seu próprio dono, que não deve se curvar diante de 

qualquer vento que sopra; ela não está a mercê do mau humor, da mesquinharia, da impaciência e da raiva dos outros. Não 

são os ambientes que a transformam, mas ela que transforma os ambientes. 

 Muitos de nós, infelizmente, nos sentimos como um barco que flutua a mercê dos ventos e das ondas. Não temos 

firmeza quando os ventos se enfurecem e as ondas se encrespam. Dizemos coisas do tipo “Ele me deixou enfurecido”. 

“Você realmente me pegou”. “Seu comentário me embaraçou terrivelmente”. “Esse tempo nos deprime”. “Esse trabalho me 

aborrece”. “Só de vê-lo fico triste”. 

 Reparem que todas essas situações estão fazendo alguma coisa comigo e com minhas emoções. Nada tenho a dizer 

sobre minha raiva, depressão, tristeza, etc. E, como todas as pessoas, nos contentamos em culpar os outros, as 

circunstâncias, a falta de sorte. A pessoa inteira, como Shakespeare a descreve em Julius Caesar, sabe que: “A falha, caro 

Brutus, não está nas estrelas, mas em nós mesmos...” Podemos nos levantar acima da poeira diária que nos sufoca e nos 

cega; é exatamente isso que é pedido a cada um de nós em nosso processo de crescimento como pessoa. 

 Não se trata aqui de se sugerir repressão de emoções ou a negação da plenitude da vida em nossos sentidos e 

emoções. a sugestão é equilibrar e integrar as emoções. Na pessoa inteiramente viva, não pode haver nem o entorpecimento 

nem a entrega incondicional aos sentidos e emoções. 

 A pessoa inteira escuta e está em sintonia com seus sentidos e emoções, mas a rendição a eles significaria abdicar 

do intelecto e da escolha; e são exatamente essas faculdades que tornam os seres humanos algo além de animais irracionais 

e algo aquém dos anjos. Num outro tópico, vamos falar mais sobre a conciliação dos sentidos, emoções, intelecto e vontade.  



 

3. Relacionamento Interpessoais 

 

 HARRY STACK SULLIVAN, um dos mais eminentes psiquiatras do relacionamento interpessoal de nossos 

tempos, propôs a teoria segundo a qual todo crescimento, lesão e regressão, assim como a cura da pessoa, resultam de nosso 

relacionamento com os outros. Há uma suposição persistente e errônea de podemos resolver nossos problemas e que 

podemos comandar o navio de nossa vida, mas a verdade é que sozinhos somos apenas consumidos por nossos problemas e 

naufragamos. Aquilo que sou, a qualquer momento de minha vida, será determinado por meus relacionamentos com aqueles 

que me amam ou se recusam a me amar; com aqueles a quem amo e quem me recuso a amar. 

 É certo que um relacionamento só será bom na medida em que for boa a sua comunicação. Se eu e você podemos 

nos dizer honestamente quem somos – ou seja, o que pensamos, valorizamos, amamos, respeitamos, estimamos, odiamos, 

tememos, desejamos, esperamos, acreditamos, e nos comprometemos com – só então cada um de nós pode ser realmente o 

que é, dizer o que realmente pensa, expressar o que realmente sente, falar daquilo que realmente ama. Esse é o verdadeiro 

sentido de autenticidade como pessoa – quando o meu exterior reflete verdadeiramente o meu interior. Significa que posso 

ser honesto na minha comunicação com os outros. E só posso conseguir isso se você me ajudar. A não ser que você me 

ajude, não consigo crescer, ou ser feliz, ou tornar-me inteiramente vivo. 

 Preciso ser livre e capaz de relatar meus pensamentos a você, falar sobre meus julgamentos e valores, expor meus 

medos e frustações, admitir meus fracassos e vergonhas, compartilhar minhas vitórias, antes que eu possa realmente estar 

certo daquilo que sou e daquilo que posso vir a ser. Preciso ser capaz de lhe dizer quem sou para que eu mesmo possa saber 

quem sou. E preciso saber quem para que possa agir coerentemente, ou seja, de acordo com meu verdadeiro eu. 

 

A relação sujeito objeto versus o "encontro” 

 

 Na linguagem da Psicologia Existencial, “encontro” descreve uma relação especial entre duas pessoas. Ocorre 

quando essas pessoas atingem uma verdadeira comunhão ou comunicação. Uma existência está e comunicando com a outra, 

uma existência está compartilhando com a outra. Gabriel Marciel chama esse relacionamento de Comunhão “Ontológica”, 

um fusão verdadeira entre duas pessoas. Para ilustrar o que isso significa, Marcel explica que, no geral, nossas emoções e 

simpatias não afloram quando nos defrontamos com o sofrimento das outras pessoas no dia-a-dia. Por alguma razão, 

continua Marcel, não consigo responder a elas; é como se, simplesmente, não existissem para mim. Mas se lermos a carta de 

um amigo que está a milhas de distância, contando-nos alguma doença ou acidente, ficamos junto dele imediatamente, 

como se fossemos uma só pessoa, sofrendo com ele; ficamos a seu lado sem qualquer restrição.  

 De acordo com Martin Buber, o filosofo judeu da interpersonalidade, é através do encontro que o outro não é mais 

um individuo impessoal, um “ele” ou “ela”, mas torna-se um você sensível e próximo do meu “Eu” (Veja artin Buber, I 

Thou, Nova York, Scribner, 1958). A outra pessoa se torna, de uma maneira misteriosa e quase indefinível, um ser especial 

diante de meus olhos, parto do meu mundo e parte do meu eu. Até onde isso é possível, entro no mundo de sua realidade e 

ela entra no mundo da minha. Há uma espécie de fusão, apesar de cada um permanecer o seu próprio eu distinto. Como 

escreve e. e. cummings: 

 “Um não é a metade de dois. Os dois é que são metade de um.”  

 O amigo com quem me encontro não é mais alguém que está “lá em algum lugar”, que serve aos meus propósitos, 

ou que pertence ao meu clube, ou que trabalha comigo. Nossa relação não é mai tipo sujeito-objeto; experienciamos aquela 

comunhão ou juntidade misteriosa, porém verdadeira. É a isso que os psicólogos existenciais chamam de “encontro”. E a 

comunicação honesta é a substância de que é feita esse encontro. 

Onde existe um encontro verdadeiro, e estamos dizendo que isso é absolutamente essencial ao crescimento humano, 

a preocupação das pessoas não é tanto com problemas e soluções, mas com a comunhão e a partilha. Abro a mim mesmo e 

ao meu mundo para você entrar. Permito a você me experienciar como pessoa em toda a minha  plenitude, como posso 

experienciá-lo também dessa maneira. E, para isso, preciso lhe dizer quem sou e você deve me dizer o mesmo a seu 

respeito. A comunicação é o único caminho para a comunhão. 

 É por isso que os psicólogos com Erich Fromm dizem que não conseguimos amar alguém sem que isso nos leve a 

amar muitas outras pessoas. Se nos comunicamos um com o outro apenas a nível sujeito-objeto, provavelmente vamos nos 

comunicar com os outros, e mesmo com Deus, no mesmo nível. Vamos permanecer como sujeitos isolados; os outros, e 

também Deus, vão permanecer como meros “objetos” em nosso mundo, e não como experiências. A não ser que tenha sido 

tocada por um encontro, a pessoa vai te supostos amigos, vai talvez manter uma suposta fé (um tipo de relação com Deus) 

apenas porque é isso que que se espera dela. Seus relacionamentos serão amenidades sociais e nada mais. Não haverá neles 

qualquer significado pessoal. 

 O mundo de uma pessoa assim é um mundo de objetos, de coisas a serem manipuladas, fontes de distração e prazer. 

Suas posses podem ser valiosas e bonitas, ou podem ser comuns e baratas, mas a pessoa estará só. Ela chegará ao fim da 

vida sem jamais ter vivido. O processo dinâmico de “ser pessoa” vai se tornar um coisa estática, com entulhos flutuando em 

água parada. Quando o processo de ser pessoa é reprimido, a vida se transforma num grande tédio. Se as aresta desse 

processo são agudas, a vida pode se tornar muito dolorosa. Haverá a necessidade  daqueles estímulos artificiais e de curta 

duração a que chamamos “picos”. Esses picos são pequenas tentativa de fugir à vida, pequenas “viagens” num esforço para 

escapar à inexorável intromissão da realidade e de fugir à solidão básica da pessoa que não tem amigos de verdade. 



 A vida humana tem suas leis, e uma delas é  devemos suas rãs coisas e amar as pessoas. A pessoa que vive toda 

uma vida a nível de sujeito-objeto, descobre que ama as coisas e usa as pessoas. Está decretada a sentença de morte para a 

felicidade e a plentude humana. 

 

O encontro interpessoal e os cinco níveis de comunicação 

 

Alguém distinguiu de maneira hábil os cinco níveis de comunicação através dos quais as pessoas podem se relacionar umas 

com as outras. Talvez possamos compreender melhor esses níveis se visualisarmos uma pessoa trancada numa prisão. Ela 

representa o ser humano, premido por uma insistência interna para ir de encontro aos outros e ao mesmo tempo temeroso de 

fazer isso. Os cinco níveis de comunicação, que serão descritos adiante, representam cinco graus de disposição da pessoa 

para sair de si mesma e para se comunicar com os outros. 

 O homem na prisão – e ele pode ser qualquer pessoa – tem estado lá por muito tempo, apesar de as portas de ferro 

não estarem trancadas. Ele pode sair, se quiser, mas durante o longo tempo de sua detenção, aprender a temer os perigos que 

possa encontrar. Chega até mesmo a sentir uma espécie de segurança e proteção atrás dos muros de sua prisão, onde se 

mantém como um preso voluntário. A escuridão o protege de se ver com clareza, nem ele está certo de como seria sua 

aparência à luz do dia. Acima de tudo não está certo de como seria recebido pelo mundo que vê por trás das barras e pelas 

pessoas que se movimentam nesse mundo. Fica dividido por uma necessidade quase desesperada daquele mundo e daquelas 

pessoas e, ao mesmo tempo, por um medo quase desesperado dos riscos que corre de ser rejeitado, caso abandone seu 

isolamento. 

 Esse prisineiro faz lembra o que Viktor Frankl escreve sobre seus companheiro do campo de concentração nazista 

de Dachau, em seu livro Man’ Search for Meaning. Alguns deles, que ansiavam tão desesperadamente por sua liberdade, 

ficaram presos por tanto tempo que quando foram finalmente libertos, andavam à luz do sol, piscando nervosamente; depois 

voltavam em silencio para a escuridão familiar da prisão, à qual tinham se acostumado por tanto tempo.  

É esse o dilema visível, e um tanto dramático, que todos nós experienciamos em algum momento de nossas vidas e 

durante o processo de nos tornarmos pessoa. A maioria das pessoas emite apenas uma resposta fraca ao convite para o 

encontro com os outros e com o mundo. A razão para isso é que nos sentimos  desconfortáveis quando expomos nossa 

nudez como pessoas. Alguns apenas desejam fazer essa viagem, enquanto outros encontram, de alguma forma, a coragem 

para percorrer todo o caminho at´a liberdade. Há vários estágios intermediários, descritos abaixo sob o titulo de “os cinco 

níveis de comunicação”. O quinto nível, que é o primeiro a ser abordado, representa a menor disposição para nos 

comunicarmos com os outros. Os níveis sucessivos e descendentes indicam, cada vez mais, o sucesso nessa aventura.  

 Nível Cinco: Conversa Clichê. Esse nível representa a resposta mais fraca ao dilema humano e o nível mais baixo 

de auto-comunicação. Na verda, não há aqui qualquer forma de comunicação, a não ser por acidente. Conversamos através 

de clichês do tipo: “Como vai... Como vai sua família?... Por onde você tem andado?...” Dizemos coisas como “Gosto muito 

do seu vestido”... “Espero que possamos nos ver em breve”... “ É muito bom encontrar você”. Na verdade, quase nada do 

que dizemos  ou perguntamos é verdadeiro. Se a outra pessoa resolvesse responder com detalhes a nosso pergunta, “Como 

vai?”, ficaríamos embaraçados. 

 Mas felizmente ela percebe a superficialidade e o convencionalismo de nosso interesse e de nossas perguntas, e 

cumpre sua obrigação simplesmente dando resposta a padrão, “Vou bem, obrigado”.  

 Essa é a conversa que caracteriza a ausência de comunicação da festa, do encontro no clube, no supermercado, etc. 

não há um compartilhar verdadeiro entre as pessoas. Todo mundo permanece em segurança no isolamento de uma pretensa 

sofistificação, que é falsa. Parece que todo o grupo se encontra para ficar em solidão, uns juntos dos outros. Isso é bem 

ilustrado nos versos de Paul Simon , Sounds of Silence, no filme The Graduate. 

 “E eu vi na noite nua 

 Dez mil pessoas, talvez mais, 

 Pessoas falando sem dizer, 

 Pessoas ouvindo sem escutar, 

 Pessoas escrevendo canções que vozes 

 Jamais compartilharam. 

 Ninguém se atreveu a pertubar os sons do silêncio”. 

 

 Nível Quatro: Relatando fatos sobre os outros. Nesse quarto nível, não vamos muito longe de nossa prisão solitária 

em direção a uma comunicação real, porque quase nada expomos de nós mesmos. 

 Contentamo-nos em dizer aos outros o que alguém disse ou fez. Não damos qualquer toque pessoal ou de alto 

revelação aos comentários; relatamos fatos, simplesmente. Assim como, às vezes muitos se encondem atrás de clichês, 

buscamos proteção nas fofocas, em fragmentos de conversas e nos “casos” sobre os outros. Nada oferecemos de nós 

mesmos, nem convidamos o outro a se dar em troca. 

 Nível Três: Minhas Idéias e Julgamentos. Nesse nível há alguma comunicação sobre a minha pessoa. Estou 

disposta a dar um passo além de meu confinamento solitário. Vou correr o risco de lhe falar sobre algumas de minhas idéias 

e lhe revelar alguns dos meus julgamentos e decisões. No entanto, mantenho minha comunicação sobre restrita censura. À 

medida que comunico minhas idéias, observo cuidadosamente suas reações. Quero testa a temperatura da água antes de 

mergulhar. Quero estar certo de que você vai me aceitar com minhas idéias julgamentos e decisões. Se você levantar a 

sobrancelha ou apertar os olhos, se bocejar ou olhar o relógio, vou me retirar, provavelmente para terreno mais seguro. Vou 



me refugiar no abrigo do silêncio, ou mudar o tema da conversa, ou, pior ainda, vou começar a dizer coisas que penso que 

você quer que eu diga. Vou tentar ser aquilo que lhe agrada. 

 Algum dia, no entanto, quando tiver a coragem e o desejo de crescer como pessoa, vou despejar todo o conteúdo de 

minha mente e meu coração diante de você. Será o meu momento de verdade. Pode ser que eu já tenha feito isso antes; 

ainda assim, você só conhece um pouco a meu respeito, a não ser que eu queira avançar para o próximo nível de 

profundidade da auto-comunicação. 

 Nível Dois: Meus Sentimentos (Emoções) “Nível Visceral”. Pode não ter ocorrido a muitos de nós que, mesmo 

relvelando nossas idéias, julgamentos e decisões, há ainda muito de nossa pessoa por compartilhar. Na verdade, as coisas 

que mais me diferenciam e me individualizam em relação aos outros, o que torna a comunicação de minha pessoa um 

conhecimento único, são os meus sentimentos ou emoções. 

 Se quero realmente que você saiba quem sou, devo lhe contar sobre meu estômago (nível visceral) e sobre minha 

cabeça. Minhas idéias, julgamentos e decisões são muito convencionais. Se pertenço ao partido do governo ou à oposição, 

tenho muitos companheiros. Se sou contra ou a favor da exploração espacial, haverá outros me apoiando na minha 

convicção. Mas os sentimentos subjacentes às minha idéias, julgamentos e convicções são unicamente meus. Ninguém 

pertence a um partido político ou adota uma convicção religiosa ou está comprometido com alguma causa, sentindo 

exatamente o meu entusiasmo ou a minha apatia. Ninguém experiencia o mesmo senso de frustação que eu, trabalha sob os 

meus medos ou sente minhas paixões. Ninguém se opõe a guerra com a minha indignação particular ou experimenta o 

patriotismo com o meu senso único de lealdade. 

 São esses sentimentos, nesse nível de comunicação, que devo compartilhar com você , se quiser lhe dizer realmente 

quem sou. 

 Para ilustrar isso, gostaria de colocar alguns julgamentos numa coluna à esquerda e, à direita algumas das possíveis 

reações emocionais ao julgamento. Se lhe falho apenas sobre o conteúdo da minha cabeça, estarei guardando um bocado 

sobre a minha pessoa, especialmente aquelas áreas nas quais sou mais pessoal, mais individual, mais profundamente eu 

mesmo. 

 

Julgamento 

 

Eu acho que você é inteligente 

 

Algumas possíveis reações emocionais 

 

... e me sinto enciumado. 

... e me sinto frustrado.  

... e me sinto orgulhoso de ser seu amigo. 

... e isso me deixa desconfortável diante de você. 

... e me sinto inferior a você. 

... e me sinto impelido a imitar você. 

... e tenho vontade de fugir de você. 

... e tenho vontade de humilhar você. 

 

A maior parte das pessoas sente que o outro não toleraria uma tal honestidade emocional na comunicação. Preferimos 

defender nossa desonestidade, alegando que poderíamos magoar o outro e, transformando nossa falsidade em nobreza, 

iniciamos relacionamentos superficiais. Isso ocorre não apenas com os relacionamentos ocasionais, mas também com 

membros de nossa família; isso chega a destruir a comunhão autentica dos casamentos. Como conseqüência, nem 

crescemos, nem ajudamos os outros a crescerem. Enquanto isso, temos que viver com emoções reprimidas – um caminho 

perigoso e auto-destrutivo para se trilhar. Qualquer relacionamento que pressuponha um encontro verdadeiro e pessoal, 

deve ser baseado nessa comunicação honesta, aberta, visceral. A outra alternativa é permanecer na minha prisão e viver, 

passo a passo, a minha morte como pessoa. 

 Vamos falar mais sobre esse nível depois de descrevermos o primeiro e mais profundo nível de comunicação entre 

as pessoas. 

Nível um: A Comunicação Culminante. Todas as amizades profundas e autênticas, especialmente os casamentos, 

devem ser baseados em absoluta abertura e honestidade. Algumas vezes, torna-se difícil a comunicação visceral, mas é 

exatamente nesses momentos que ela é mais necessária. Entre amigo íntimos ou entre parceiros de um casamento haverá, 

algumas vezes, uma comunhão emocional e pessoal completa. 

Em nossa condição humana, isso nunca poderia ser uma experiência permanente. No entanto, existirão momentos 

em que o encontro atinge uma comunicação perfeita. Sei que minhas reações são compartilhadas inteiramente por meu 

amigo; minha alegria ou tristeza é duplicada nele com perfeição. Somo como dois instrumentos musicais, tocando 

exatamente a mesma nota, emitindo o mesmo som. É a isso que chamamos de nível um, a comunicação culminante (A. H. 

Maslow, Religions, Values and Peak Esperiences, 1964). 

 

“Regras” para a comunicação a nível visceral 

 



 Se a amizade e o amor devem amadurecer entre duas pessoas, deve haver uma revelação mútua, absoluta e honesta 

entre elas; esse tipo de auto-revelação só pode ser alcançado através daquilo que chamamos comunicação a “nível visceral”. 

Não há outra alternativa; todas as razões que apresentamos para racionalizar nossos disfarces e desonestidades devem ser 

considerados como enganos. Seria muito melhor dizer-lhe como realmente me sinto em relação a você, do que entrar na 

viscosidade e desconforto de um relacionamento falso. 

 A desonestidade tem sempre uma maneira de voltar para nos perseguir e nos causar problemas. Mesmo que viesse a 

lhe dizer que não o admiro ou não o amo, seria muito melhor do que tentar enganá-lo e ter que pagar o preço final de toda 

essa decepção – uma dor maior para você e para mim. E às vezes você terá que me dizer coisas difíceis de serem 

compartilhadas, mas na verdade, você não tem escolha: se quero sua amizade, devo estar pronto para aceitá-lo como é. Se 

um de nós entra no relacionamento sem essa determinação de honestidade e abertura mútua, não pode haver amizade, nem 

crescimento; pelo contrario, vai haver somente um relacionamento do tipo sujeito-objeto, caracterizado pelas brigas 

adolescentes, pelos amuos, ciúmes, raivas e acusações. A tentação clássica nessa situação, e que parece ser o mais 

destrutivo dos enganos na área de relações humanas, é esta: pensar que a comunicação de uma reação emocional 

desfavorável pode levar a separação. Se eu lhe digo que fico incomodado quando você faz alguma coisa que tem costume 

de fazer, posso acreditar que seria melhor não mencionar isso. Nossa relação será mais pacifica. De qualquer maneira, você 

não iria compreender. 

 Assim guardo isso para mim e, cada vez que você faz a “sua coisa”, meu estomago fica contando 

...2...3...4...5...6...7...8 até que um dia você faz a mesma coisa que sempre fez e o céu desaba. Durante todo o tempo em que  

você estava me aborrecendo, eu guardava tudo para mim e, em algum lugar secretamente, estava aprendendo a odiá-lo. 

Meus bons pensamentos estavam se transformando em fel. 

 Quando, finalmente, tudo explodiu numa grande avalanche emocional, você não compreendeu. Você achou essa 

reação totalmente desnecessária. Os laços de nosso amor pareceram frágeis e preste a se desfazerem. E tudo começou 

quando eu disse: “Eu não gosto do que ela está fazendo, mas é melhor não dizer nada. O relacionamento será mais 

tranqüilo”. Isso foi um grande engano, e eu deveria ter-lhe dito desde o começo. Agora houve um divorcio emocional, tudo 

porque eu queria manter a paz entre nós. 

 Regra um: A comunicação a nível visceral (abertura emocional e honestidade) nuca deve implicar um julgamento 

do outro. Não estarei suficientemente amadurecido para entrar numa verdadeira amizade, a menos que compreenda que não 

posso julgar a intenção ou motivação de uma outra pessoa. Devo ser humilde e sensato o suficiente para me curvar ante a 

complexidade e o mistério de um ser humano. Se o julgo, estarei apenas revelando minha própria imaturidade e 

incapacidade para a amizade. 

 A sinceridade emocional implica que não deve haver um julgamento da sua pessoa; na verdade implica também que 

não devo julgar a minha própria pessoa. Por exemplo, se eu lhe dissesse: “Estou ansioso com você”, estaria sendo honesto e, 

ao mesmo tempo não estaria querendo dizer que você é o culpado por minha ansiedade. Talvez isso se deva ao meu 

complexo de inferioridade ou ao meu conceito exagerado de sua inteligência. Não estou dizendo que é culpa de ninguém; 

estou simplesmente relatando minha reação emocional diante de você nessa situação.  

 Se eu lhe dissesse que me sinto aborrecido ou magoado por alguma coisa que você tenha feito ou dito, é a mesma 

coisa. Eu não o julguei. Talvez seja a minha paranóia (complexo de perseguição). Não estou certo e, na maioria das vezes, 

não posso estar. Estar certo implicaria um julgamento. Posso apenas lhe dizer, com certeza, que essa tem sido e é minha 

reação emocional. 

 Se lhe dissesse que você faz alguma coisa que me aborrece, novamente eu não seria tão arrogante aponto de pensar 

que sua ação aborreceria a qualquer outra pessoa. Nem mesmo estou lhe dizendo que sua ação é errada ou ofensiva. 

Simplesmente quero lhe dizer que aqui e agora experimento um certo desgosto. Talvez isso seja por causa da minha dor de 

cabeça, ou da minha indigestão, ou por não ter dormid bem a noite passada. Realmente não sei. Tudo o que sei é isto: estou 

tentando lhe dizer que me sinto desgostoso neste momento. 

 Seria provavelmente mais útil, na maior parte dos casos, introduzir nossa comunicação visceral com algum tipo de 

negação, para assegura ao outro que não haverá qualquer julgamento. Posso começar dizendo: “Não sei porque isso me 

incomoda, mas incomoda...acho que sou muito sensível, e realmente não qero dize que é culpa sua, mas me sinto magoado 

com o que você está dizendo”. 

 Naturalmente, o ponto mais importante é que não há, de fato, qualquer julgamento. Se tenho o hábito de julgar as 

intenções ou motivação do outro, deveria esforçar-me para superar esse hábito adolescente. Simplesmente, não serei capaz 

de disfarçar meus julgamentos, mesmo que eu negue esta julgando. 

 Por outro lado. Se sou realmente maduro para me abster de tais julgamento, isso também ficará aparente no final. 

Se quero sabe a intenção, motivação ou reação do outro, há somente uma maneira de saber: devo perguntar-lhe (não passe 

por isso rapidamente. Você não tem olhos de raio-x!) 

 Talvez se devesse inseri aqui uma palavra sobre a diferença entre julgar uma pessoa e julgar uma ação. Se vejo 

alguém roubando o dinheiro de outra pessoa, posso julgar que essa ação é moralmente errada. É tarefa de Deus, não minha 

ou sua, julgar a pessoa. É tarefa de Deus, não minha ou sua, julgar a responsabilidade humana. Entretanto, se não 

pudéssemos julgar uma ação como certa ou errada, isso seria o fim de toda moralidade objetiva. Não podemos concordar 

com a idéia de que não existem coisas certas ou erradas, que tudo depende da maneira como você encara as coisas. Mas, 

julgar a responsabilidade do outro é brincar de Deus. 

 Regra dois: As emoções não são morais (boas ou más). Na teoria, a maioria de nós aceitaria o fato de que as 

emoções não são louváveis nem pecaminosas. Sentir-se frustrado ou aborrecido, experienciar medos e raivas, não fazem 

com que uma pessoa seja boa ou má. Na prática, entretanto, não aceitamos no cotidiano o que aceitamos em teoria. 



Exercemos uma censura muito severa sobre nossas emoções. Se nossa censura não as aprova, nós a reprimimos em nosso 

subconsciente. Especialista em Medicina Psicossomática dizem que a causa mais comum da fadiga e da doença é repressão 

de emoções. O fato é que existem emoções que não queremos admitir. Temos vergonha de nossos temores, ou sentimo-nos 

culpados por nossa raiva ou por nossos desejo emocionais e físicos.  

 Antes que qualquer pessoa esteja livre para praticar a “comunicação a nível visceral”, na qual vais estar 

emocionalmente aberta e honesta, deve acreditar que as emoções não são morais, mas apenas factuais. Meu ciúme, minha 

raiva, meus desejos sexuais, meus temores, etc., não me tornam uma pessoa boa má. Naturalmente, essas reações 

emocionais devem ser integradas à minha vontade; mas, antes que possam ser integradas, antes que eu posso decidir se 

desejo ou não agir de acordo com elas, devo permitir que aflorem; devo escutar com clareza o que estão me dizendo. Devo 

ser capaz de admitir, sem qualquer conotação de repreensão moral, que estou com medo, ou com raiva, ou excitado 

sexualmente. 

 Antes que esteja livre para fazer isso, no entanto, devo estar convicto de que as emoções não são morais – nem 

boas, nem más em si mesmas. Devo estar convicto, também, de que a experiencia de toda a gama de emoções é uma parte 

da condição humana, a herança de todo se humano. 

 Regra três: Sentimentos (emoções) devem ser integrados ao intelecto e à vontade. É muito importante entendermos 

esse item. A não-repressão de nossas emoções significa que devemos experienciar, reconhecer e aceitar integralmente 

nossas emoções. 

 Isso não significa, de modo algum, que vamos sempre agir de acordo com elas. Seria trágico e a pior forma de 

imaturidade – a pessoa permitir que seus sentimentos ou emoções controlassem sua vida. Uma coisa é sentir e admitir para 

mim mesmo e para os outros que estou com medo, mas outra coisa é permitir que esse medo me domine. Uma coisa é sentir 

e admitir que estou com raiva, e outra é dar um soco no seu nariz. 

 

 

                                                                  Intelecto 

 

 

 

 

 

                                   Vontade                                       Sentimentos (emoções) 

 

 

No triangulo acima, estão as três faculdade do homem que devem ser integradas, isto é, colocadas num todo 

harmonioso, se desejarmos evoluir no processo de nos tornarmos pessoa. Se está claro o significado dessa integração, fica 

obvio que a mente julga a necessidade ou o desejo de agir sobre certas emoções que foram totalmente experienciadas; e o 

arbítrio executa esse julgamento. Por exemplo, posso ter muito medo de lhe dizer a verdade sobre certo assunto. O fato é 

que estou sentindo medo e isso não bom nem ruim em si mesmo. Permito-me sentir esse medo e reconhece-lo. Minha mente 

julga que não devo agir de acordo com ele, mas apesar disso, devo lhe dizr a verdade. Como conseqüência, a vontade 

executa o julgamento da mente. Eu lhe digo a verdade. 

Contudo, se estou buscando um relacionamento real e autentico e desejo praticar a comunicação a “nível visceral”, 

devo lhe dizer alguma coisa como: “Realmente não sei porque... talvez seja um traço de covardia... mas sinto medo de lhe 

dizer uma coisa e, no entanto, sei que devo se honesto com você... Essa é a verdade, tal como a percebo...”  

Ou, para citar outro exemplo, talvez eu me sinta muito terno e amoroso com você. Como Chesterton observou, o 

medo mais desprezível é o medo do sentimento. Talvez seja a nossa herança cultural ou o medo da rejeição, mas 

frequentemente relutamos em externar ternura e amor. Talvez nesse caso minha mente julgue que é correto agir de acordo 

com esse sentimento e, novamente, minha vontade executa o julgamento. Naturalmente, na pessoa integrada as emoções 

não são reprimidas nem assumem controle sobre a pessoa. São reconhecidas (o que é que estou sentindo?) e integradas 

(quero agir de acordo com esse sentimento ou não?) 

Regra quatro: Na comunicação a nível visceral, as emoções devem ser “relatadas”. Se devo lhe dizer quem sou, 

devo lhe contar sobre meus sentimentos; não importa se vou agir ou não de acordo com eles. Posso lhe dizer que estou com 

raiva, explicando meu sentimento sem fazer qualquer julgamento de sua pessoa, e sem pretender agir de acordo com essa 

raiva. Posso lhe dizer que estou com medo, explicando o meu sentimento sem acusar você de ser a causa e, ao mesmo 

tempo, não sucumbindo a esse medo. Mas se quero me abri com você, devo permitir que experiencie (encontre) minha 

pessoa, dizendo-lhe de minha raiva e de meu medo. 

Tem-se afirmado, com razão, que ou falamos (relatamos) sobre nossos sentimentos, ou os extravasamos de alguma 

outra forma. Os sentimentos são como o vapor que se junta dentro de uma chaleira. Reprimido e ganhando força, podem 

arrancar a “tampa humana”, como o vapor arranca a tampa da chaleira.  

Já nos referimos ao veredicto da Medicina Psicossomática, segundo a qual as emoções reprimidas são a causa mais 

comum da fadiga e da doença. Isso faz parte do processo de “extravasamento”. As emoções reprimidas poderão encontrar 

saída extravasando-se em dores de cabeça, doenças de pele, alergias, asma, gripes comuns, dores nas costas ou membros; ou 

poderão se extravasar em tensão muscular, bater de portas, punhos cerrados, pressão alta, ranger de dentes, lágrimas, mau-

humor, atos de violência. Não conseguimos enterrar nossas emoções; elas permanecem vivas em nosso subconsciente em 



nossos intestinos para nos ferir e nos causar problemas. Relatar nossos sentimentos verdadeiros não é útil apenas para uma 

relação autêntica; relata-los é igualmente essencial para nossa integridade e saúde. 

A razão mais comum para não relatarmos nossas emoções é que não queremos admiti-las por algum motivo. 

Tememos que os outros possam fazer mau juízo de nós, ou nos rejeitem, ou nos castiguem por nossa franqueza emocional. 

Fomos “programados” de alguma forma para não aceitarmos certas emoções como parte de nossa pessoa. Temos vergonha 

delas. Racionalizamos dizendo que não podemos relata-las porque não seriam entendidas, ou porque poderíamos perturbar 

uma relação tranqüila ou provocar uma reação violenta por parte do outro. Mas essas razões são basicamente fraudulentas e 

nosso silêncio pode produzir apenas relacionamentos fraudulentos. Qualquer pessoa que construa um relacionamento que 

não seja de abertura e honestidade, estará construindo sobre a areia. Tal relacionamento jamais resistirá ao teste do tempo e  

nenhuma das partes extrairá dessa relação qualquer benefício . 

 Regra cinco: Com raras exceções, as emoções devem ser relatadas no momento em que estão sendo experienciadas. 

É muito mais fácil relatar uma emoção que já passou para a história. Falar sobre situações que vivi há um ou dois anos atrás,  

admitindo que senti muito medo ou muita raiva nessa época, é quase como falar sobre outra pessoa. Porque foram emoções 

transitórias e já passaram, é fácil dissociar esses sentimentos de minha pessoa aqui e agora. É difícil, contudo, recapturar um 

sentimento que já passou para a minha história pessoal. Ficamos geralmente confusos com emoções passadas. “Não sei 

porque fiquei tão excitado”. O momento de se relatar as emoções é o momento em que estão sendo experienciadas. Não é 

sensato nem saudável retardar-se esse relato, ainda que por algum tempo. 

 Naturalmente, toda comunicação dever respeitar não apenas o transmissor, mas também o receptor que vai aceitar a 

comunicação. Como conseqüência, pode ocorrer que na integração de minhas emoções, meu julgamento determine que esse 

não é o momento oportuno para relatar minha relação emocional. Se o receptor está pertubado emocionalmente a ponto de 

se tornar menos receptivo, e se isso vai leva-lo a distorcer meu relato, pode ser melhor adia-lo. 

 Mas, se o assunto é bastante sério e as emoções são fortes, esse período de adiamento não pode ser muito longo, 

nem devo ficar temeroso ou intimidado a ponto de reprimir por completo minhas emoções. além disso, o adiamento não 

deve acontecer com freqüência. 

 Uma outra exceção válida a essa regra é adiar ou mesmo omitir esse relato no caso de um incidente passageiro num 

relacionamento casual. Os modos grosseiros de um motorista de ônibus podem me irritar sem que eu precise enfrenta-lo 

cara a cara ou falar-lhe de minhas reações emocionais diante do incidente. No entanto, no caso de duas pessoas que devem 

trabalhar e viver juntas, ou que desejam se relacionar profundamente, torna-se vital o relato no momento em que as 

emoções ocorrem. 

 

Os benefícios da comunicação a nível visceral 

  

 O benefício básico e mais evidente da comunicação a “nível visceral” é um relacionamento real e autêntico, a que 

chamamos de um verdadeiro “encontro”. Haverá não apenas uma comunicação mútua, o compartilhar e experienciar da 

pessoa de cada um, como também uma definição cada vez maior da identidade de cada uma das partes envolvidas.  

 Hoje em dia, muitas pessoas se perguntam: “Quem sou eu?” Essa tornou-se uma questão da moda. A implicação é 

que não conheço verdadeiramente o meu próprio eu. Dissemos que minha pessoa é o que penso, julgo, sinto, etc. Se 

comuniquei essas coisas livre e abertamente, de maneira clara e honesta, vou perceber um crescimento notável no meu 

próprio senso de identidade, assim como um conhecimento mais autêntico e mais profundo o outro. Tornou-se um lugar 

comum psicológico que compreenderei da minha pessoa apenas aquilo que me dispuser a comunicar ao outro.  

 O segundo resultado importante de tal comunicação é que tendo me compreendido porque me comuniquei, vou 

descobrir que os padrões de imaturidade estão mudando para padrões de maturidade. Posso mudar! Qualquer pessoa que 

observa suas reações e se dispõe a examina-las pode vir a compreender que essas reações são de hipersensibilidade ou 

paranóia. No momento em que atinge essa compreensão, ela vai verificar que o padrão está mudando. Apesar de tudo o que 

dissemos sobre as emoções, não devemos acreditar que padrões emocionais são puramente biológicos ou inevitáveis. Eu 

posso e vou mudar meus padrões emocionais, isto é, passarei de uma emoção para outra se deixar que minhas emoções 

aflorem para serem reconhecidas, se relata-las de maneira honesta e se julga-las imaturas e indesejáveis. 

 Por exemplo, se relato de maneira honesta e consistente a emoção de “sentir-me magoado” por muitas coisas 

pequenas e inconseqüentes, torna-se aparente, num dado momento, que sou hiper-sensível e que estou me tratando com 

auto-piedade. No momento em que isso se tornar claro para mim e realmente me atingir, posso mudar.  

 Em resumo a dinâmica é esta: permitimos que nossas emoções aflorem para que possam ser identificadas; 

observamos os padrões de nossas reações emocionais; nós os relatamos e os julgamos. Fazendo isso, promovemos instintiva 

e imediatamente os ajustes necessários a luz de nossos próprios ideais e esperança de crescimento. Mudamos. Tente isso e 

veja por si mesmo. 

 Como foi dito, nossas reações emocionais não são necessidade biológicas ou psicológicas. Podemos passar de uma 

emoção para outra, se desejarmos. Poderíamos acrescentar muitos outros exemplos. Posso me sentir bastante competitivo. 

Se permito que as emoções que estão sob o meu espírito competitivo venham à superfície para reconhecimento, posso 

descobrir que é apenas o meu sentimento de inferioridade e minha falta de confiança em mim mesmo que me induzem à 

competição. É ao mesmo tempo estranho e misterioso como essas emoções, ao iluminarem nosso interior, podem nos contar 

coisas de que jamais suspeitamos a nosso respeito. Esse tipo de auto-conhecimento é o começo do crescimento. 

 Às vezes posso estar lutando com uma emoção destrutiva como o desespero. Se permito que essa emoção aflore 

para ser aliviada, vou perceber que é apenas uma tentativa de auto-punição. A maioria das depressões é apenas auto-

punição. Uma investigação posterior poderá me mostrar que tenho um complexo de culpa e que preciso dessa punição para 



expiar meus sentimentos de culpa. Estou no caminho da auto-destruição. Quando reconheço essas emoções como negativas 

e auto-destrutiva, tenho o poder de mudar para uma nova reação emocional – de auto-punição para o amor, da raiva para a 

empatia, do desespero para a esperança. 

 Se tudo isso é verdadeiro, você tem apenas que experimentar para comprovar a verdade. Então, torna-se óbvio que 

a pequena frase que usamos quando é conveniente, “Sinto muito, mas é assim que eu sou”, é apenas um refúgio e uma 

ilusão. É cômodo, se você não quer crescer; mas se você quer crescer de verdade, vai tentar se elevar acima dessa falácia.  

 O terceiro benefício da comunicação a “nível visceral” é que provoca nos outros uma reação de honestidade e 

abertura necessárias a uma relação interpessoal recíproca. Goldbrunner, um psiquiatra, afirma com orgulho que pode obter 

acesso às partes mais profundas de qualquer pessoa, em questão de minutos. Sua técnica consiste em fazer perguntas, pois 

isso leva a pessoa insegura a se tornar ainda mais defensiva. Segundo sua teoria, se desejamos que o outro se abra conosco, 

devemos começar nos abrindo com ele, falando-lhe aberta e honestamente de nossos sentimentos. 

 Uma pessoa é ressonante de outra pessoa, insiste Goldbrunner. Se estou disposto a sair da escuridão de minha 

prisão, a expor a minha parte mais profunda o outra pessoa, o resultado é quase sempre automático e imediato: ela se sente 

autorizada a se revela para mim. Tendo ouvido meus mais secretos e profundos sentimentos, ela se ente encorajada a 

comunicar-me os seus. A isso, em última análise, chamamos de “encontro”. 

 

4. Lidando com nossas emoções 

 

 Dissemos que pessoa plena não reprime suas emoções, se isso estiver sob seu controle, permitindo que aflorem à 

superfície para reconhecimento. Ela experiencia a totalidade de sua vida emocional: está em “contato com”, sintonizada 

com suas emoções, consciente do que estão lhe dizendo sobre suas necessidade e suas relações com os outros. Por outro 

lado, dissemos também que isso não implica render-se às emoções, intelecto e vontade. As emoções tem que ser integradas. 

Embora seja necessário relata-las, não é necessário de modo algum que “atuemos” de acordo com elas.  

 A importância de tudo isso vai ficar evidente se você pensar por um momento que: 1) quase todos os prazeres e 

sofrimentos  da vida estão profundamente envolvidos com as emoções. 2) a maior parte da conduta humana é resultado de 

forças emocionais (embora sejamos todos tentados a passar por puros intelectos e a explicar nossas preferências e ações 

através de bases racionais, objetivas). 3) a maior parte dos conflitos interpessoais resulta de tensões emocionais (por 

exemplo, raiva, ciúme, frustração, etc) e a maioria dos encontros interpessoais são alcançados através de algum tipo de 

comunhão emocional (por exemplo, empatia, sentimentos de afeição e atração). Em outras palavras, suas emoções e a 

maneira com você lida com elas provavelmente determinarão seu sucesso ou seu fracasso na aventura da vida. 

  O mecanismo de “estar ciente”, “relatar” e “integrar” emoções pode ser ilustrado como se segue.  

 Situação: Você está tendo uma discussão com um membro de sua família ou um amigo. Há várias diferenças de 

opinião e, gradualmente, as vozes e a pressão sangüínea se elevam. Você está começando a sentir a tensão de sentimentos 

fortes. O que você deveria fazer? 

 

Saudável 

 

 1) Esteja ciente de suas emoções. Desvie sua atenção da discussão, por um momento, e preste atenção direta à sua 

reação emocional. Pegunte-se: O que estou sentindo? É medo (ele é alto e está ficando mais nervoso a cada minuto)? 

Superioridade porque você está levando vantagem e ele sabe disso? 

 2) Admita sua emoção. Volte toda a sua atenção para ela. Examine-a bem, de modo a poder identifica-la. Avalie, 

também, a sua intensidade. É raiva, por exemplo, e de “alta voltagem”.  

 3) Investigue sua emoção. Se você quer realmente descobrir muito a seu próprio respeito, pergunte a sua raiva 

como chegou até aí e de onde veio. Busque a sua origem. Você pode não ser capaz de descobrir toda a árvore genealógica 

de sua emoção presente, mas pode vislubrar um complexo de inferioridade que nunca tinha admitido.  

 

Não saudável 

 

 1) Ignore sua reação emocional. De qualquer maneira ela nada tem a ver com a discussão. Melhor ainda (se você 

quer cometer um erro pior), diga a você mesmo que não está ficando nada nervoso. Se está transpirando, diga que é porque 

está calor na sala. Guarde sua raiva no fundo do estômago, onde sua cabeça não pode percebê-la. Sentir emoções durante 

uma discussão intelectual não é digno de você, de qualquer forma. 

 2) Continue negando suas emoções. Diga a si mesmo e aos outros: “Mas eu não estou nervoso”. As emoções são 

ignoradas mais facilmente se você mantém a mente fixa na discussão. Não deixe que suas emoções o distraiam. Você pode 

tomar um Alka Seltzer depois, quando seu estomago chama-lo de mentiroso. 

 3) Vasculhe sua mente à procura de material para rebater. O sujeito com os movimentos certos vai conseguir 

resolver isso agora. É ganhar ou perder. Vá devagar com as palavras; você esta começando a se excitar. Mantenha um fluxo 

contínuo. Ou o outro poderá interrompê-lo e mostrar que está certo. Concentre-se na discussão e continue movendo-se em 

direção á veia jugular. 

 

Saudável 

 



 4) Relate sua emoção. Agora só os fatos. Nada de interpretações ou julgamentos. “Vamos ficar frios um minuto. 

Estou ficando muito agitado e começando a dizer coisas que realmente não queria dizer”. É muito importante não acusar ou 

julgar o outro nesse relato. Não lhe diga que foi por culpa dele que você ficou nervoso. Realmente não foi por culpa dele, 

você sabe. É alguma coisa em você. Não o acuse nem mesmo para você próprio. 

 5) Integre sua emoção. Tendo escutado, questionado e relatado sua emoção, deixe agora que sua mente julgue o 

que é mais acertado fazer e que sua vontade execute o julgamento. Por exemplo: “Vamos começar novamente. Acho que fui 

muito defensivo ao escutá-lo. Gostaria de tentar novamente”. Ou “Você se importaria se parássemos por aqui? Acho que 

estou ficando muito irritado para discutir qualquer coisa”. 

 

Não saudável 

 

 4) Se você quer perder a calma por completo e ficar incoerente, jogue a culpa no outro. E certifique -se de incluir 

algum defeito profundo de personalidade em sua acusação. Diga-lhe, por exemplo: “É impossível discutirmos qualquer 

coisa. Você é arrogante demais. Você nunca escuta (generalizações como essa são boas, também). Você pensa que é Deus, 

não é?” (Certifique-se que ele sabe que a pergunta é retórica). 

 5) já que você nem mesmo admite ter sentido sua emoção, não precisa se dar ao trabalho de tentar aprender através 

de suas reações emocionais ou tentar integrá-las. Emoções reprimidas, entretanto, têm um modo de se insubordinar; assim, 

saia andando mal humorado, tome duas aspirinas e continue pensando o quão injusto ele foi. 

 

Reflexões sobre “afastamento” e “encontro” 

 

 Apesar de nossa indisposição e relutância em dizer ao outro quem somos, há em cada um de nós um profundo 

desejo de ser compreendido. Está claro que todos queremos ardentemente ser amados; mas quando não somos 

compreendidos por aqueles cujo amor desejamos e necessitamos, torna-se difícil e desconfortável qualquer tipo de 

comunicação profunda. Torna-se evidente que ninguém pode nos amar de maneira efetiva sem nos compreender. Qualquer 

pessoa que se sentir compreendida, no entanto, vai se sentir amada, certamente.  

 Se ninguém me compreende, nem me aceita como sou, vou me sentir “alienado”. Nem meus talentos nem minhas 

posses poderão me confortar. Mesmo em meio a muitas pessoas, vou carregar sempre comigo um sentimento de isolamento 

e solidão. Vou experienciar um tipo de “confinamento solitário”. É uma lei tão certa como a lei da gravidade – aquele que é 

compreendido e amado crescerá como pessoa; aquele que é rejeitado morrerá sozinho em sua cela de confinamento 

solitário. 

 Há muitas coisas dentro de cada um de nós que gostaríamos de compartilhar. Todos nós temos nosso passado 

secreto, nossas vergonhas ocultas, nossos sonhos desfeitos, nossas esperanças jamais reveladas. Diante da necessidade e do 

desejo de compartilhar esses segredos e de ser compreendido, cada um deve avaliar seu medo e o risco que está correndo. 

Quaisquer que sejam meus segredos, parecem ser minha parte mais profunda e única, mais do que qualquer outra coisa. 

Ninguém jamais fez exatamente as mesmas coisas que eu fiz, ninguém jamais pensou o que pensei ou sonhou o que sonhei. 

Nem mesmo estou certo de poder encontrar as palavras para compartilhar essas coisas com outra pessoa; não estou certo 

também de como vão soar para ela. 

 A pessoa com uma boa auto-imagem, que se aceita verdadeiramente, poderá resolver melhor esse dilema. É pouco 

provável, no entanto, que alguém que nunca tenha compartilhado seu mundo possa construir a base de uma boa au to-

imagem. A maioria de nós viveu coisas, experimentou sensações e sentimentos que jamais se atreveria a contar para 

ninguém. A outra pessoa pode pensar que estou errado, ou que sou mau, ridículo ou presunçoso. Toda a minha vida pode 

parecer um grande engodo. 

 Milhares de medos nos prendem no confinamento solitário da alienação. Em alguns de nós há o medo de sucumbir, 

de soluçar como criança. Outros podem se sentir tolhidos pelo medo de a outra pessoa não alcançar o enorme significado de 

seu segredo. Geralmente, antecipamos a dor profunda de vermos nosso segredo recebido com apatia, incompreensão, 

espanto, raiva ou zombaria. Meu confidente pode ficar com raiva ou revelar meu segredo a pessoas a quem eu não pretendia 

revelá-lo. 

 Pode ser que, em algum momento da minha vida, eu tenha exposto uma parte minha diante dos olhos de outra 

pessoa. Pode ser que ela não entendido e me refugiei cheio de mágoa numa dolorosa solidão. Ainda assim, em outros 

momentos, alguém pode ter escutado meu segredo e aceito minha confidência gentilmente. Posso até me lembrar do que a 

pessoa disse para me encorajar e a compaixão em sua voz, o olhar de compreensão em seus olhos. Posso me lembrar da 

expressão daquele olhar; de como sua mão tocou a minha, do leve toque a me dizer que eu tinha sido compreendido. Foi 

uma experiência significativa e libertadora e, quando terminou, senti-me como se estivesse mais vivo. Uma necessidade 

imensa foi atendida dentro de mim – ser realmente escutado, levado a sério e compreendido. 

 É apenas compartilhando seu mundo que a pessoa chega a se conhecer. A introspecção é inútil. Uma pessoa pode 

confidenciar todos os seus segredos as páginas dóceis de um diário, mas ela só pode conhecer e experienciar a plenitude da 

vida através do encontro com outra pessoa. A amizade se torna uma grande aventura. Há uma descoberta contínua e cada 

vez mais profunda da minha pessoa e da pessoa do meu amigo, à medida que revelamos níveis mais novos e mais profundos 

de cada um de nós. É uma experiência que abre minha cabeça, alarga meus horizontes, aumenta minha atenção, aprofunda 

meus sentimentos e dá sentido a minha vida. 

 No entanto, as barreiras não estão quebradas para sempre. A amizade e a auto-revelação trazem coisas novas a cada 

novo dia, porque ser pessoa envolve mudança e crescimento diários. Meu amigo e eu estamos crescendo e as diferenças se 



tornando mais aparentes. Não estamos nos tornando uma só pessoa, mas cada um se tornando sua própria pessoa. Descubro 

em meu amigo outros gostos e preferências, outros sentimentos e esperanças, outras reações e novas experiências. Descubro 

que não posso lhe dizer quem sou de uma só vez ou de modo definitivo. Preciso lhe dizer continuamente quem sou e você 

precisa me dizer continuamente quem é, porque ambos estamos evoluindo a cada dia. 

 Pode ser justamente as coisas que começaram a me atrair em você, agora dificultem a comunicação. No começo, 

seu sentimento parecia compensar minhas inclinações intelectuais. Sua maneira extrovertida complementava minha 

introversão; seu realismo contrabalançava minha intuição artística. Parecia ser a amizade ideal. Parecíamos ser metades 

separada que precisavam uma da outra para formar um inteiro. Mas agora, quando quero que você compartilhe comigo 

minha visão intelectual, fico aborrecido porque você não se interessa por meus argumentos objetivos e racionais. Agora, 

quando quero lhe mostrar que não está sendo lógico em seu sentimento, isso não parece lhe interessar em absoluto. No 

começo parecíamos nos ajustar tão bem. Agora, seu desejo de procurar outras pessoas e minhas inclinações introvertidas à 

procura da solidão parecem promover nossa separação. 

 É claro que nossa amizade ainda pode subsistir. Estamos a uma braçada daquilo que é mais gratificante e mais 

bonito. Não devemos voltar atrás agora. Ainda podemos compartilhar aquelas coisas que compartilhávamos com tanta 

excitação no começo, quando lhe disse pela primeira vez quem eu era e você me disse quem você era. Agora podemos 

compartilhar mais profundamente porque estamos mais profundos. Se eu continuara  a escuta-lo com o mesmo senso de 

descoberta e a mesma alegria do início, e se você me escutar assim também, nossa amizade fará crescer raízes mais firmes e 

mais profundas. O bronze de nosso primeiro compartilhar vai se transformar em ouro. Estaremos cer tos de que não há a 

necessidade de esconder coisa alguma um do outro e  de que podemos compartilhar tudo.  

 Continuo experienciando a minha realidade; e, através do outro, estamos juntos experienciando a realidade de 

Deus, que disse uma vez “... não é bom que o homem esteja sozinho”. 

 O seu mais leve olhar 

 Vai me fazer facilmente desabrochar 

 Apesar de eu ter me fechado 

 Como um punho cerrado, 

 Você me abre sempre pétala 

 Por pétala 

 Como a primavera abre 

 (tocando de leve, misteriosamente) 

 Sua primeira rosa 

 

 e. e. cummings 

 

 

 Esconderijos humanos: métodos de defesa do ego 

 

 Formação de reação 

  

 Antes de prosseguirmos para um catálogo de vários papéis e jogos, torna-se necessário dizer alguma coisa sobre os 

métodos de defesa do ego que estão, de alguma forma, envolvidos nesses papéis e jogos. Em resumo, essas defesas do ego 

são compensações cultivadas para contrabalançar e camuflar alguma coisa que consideramos como um delírio ou uma 

desvantagem. 

 O grande Alfred Adler interessou-se inicialmente pela compensação como um fenômeno psicológico quando 

percebeu como a natureza humana tende a compensar deficiências físicas. Um rim desempenha a função dos dois se um 

deixa de funcionar. O mesmo acontece com os pulmões. Uma fratura óssea que se consolida adequadamente faz com que o 

lugar da fratura se torne mais forte do que o normal. 

 É verdade também que muitas pessoas famosas desenvolveram alguma habilidade em alto nível exatamente porque 

estavam tentando compensar alguma deficiência. Glenn Cunningham, o primeiro dos famosos corredores americanos, 

tornou-se um grande corredor na tentativa de fortalecer as suas pernas, aleijadas seriamente num incêndio que quase lhe 

tirou a vida quando tinha sete anos. Charles Atlas tornou-se  o primeiro dos famosos atletas da musculação porque se sentia 

extremamente embaraçado com seu físico débil durante a adolescência. Há também o que se chama de “compensação 

substituta”, através da qual a pessoa com deficiência numa área aprende a se sobressair em outra. O famoso pintor, 

Whistler, foi reprovado na Academia de West Point e desistiu da carreira militar, mas aprendeu a se sobressair como artista, 

desenvolvendo seus talentos nesse campo. 

 A formação de reação que estamos considerando aqui é uma compensação que consiste em exagerar-se ou 

superdesenvolver-se algumas inclinações consistentes; isso serviria como defesa contra tendências inconscientes de caráter 

oposto e reprovável e que ameaça vir à consciência. A pessoa extremamente dogmática, que está sempre certa de tudo, 

cultiva conscientemente essa postura de certeza por causa de dúvidas desmoralizadoras em sua mente subconsciente. Sua 

auto-imagem não é forte o suficiente para conviver com essas dúvidas. Suspeita-se que pessoas afáveis demais, que chegam 

a um sentimentalismo exagerado, assumem essa atitude como compensação para tendências rudes e cruéis que foram 

reprimidas na mente subconsciente. 

 O pudor, em forma extrema, é geralmente uma compensação para desejos sexuais normais que estão reprimidos, 

porque a pessoa pudica não consegue conviver com eles. A pessoa que manifesta uma preocupação exagerada pela saúde de 



um pai mais velho ou de uma mãe idosa, está provavelmente compensando o desejo subconsciente de se libertar da 

responsabilidade por esse pai ou mãe através de sua morte. 

 Note bem, por favor, que não podemos suspeitar de toda boa inclinação como sendo um disfarce psicológico para 

inclinações opostas. O ponto chave da formação de reação é sempre uma supercompensação e uma reação exagerada. 

Atitudes compensatórias são um movimento para trás cuja finalidade é evitar um movimento para frente. Esse tipo de 

compensação, quando em funcionamento, sempre resulta num exagero ao extremo. Supeita-se, então, que a “formação de 

reação” compensadora consiste apenas num comportamento exagerado de qualquer natureza. O dogmático nunca está 

errado. O pudico é excessivamente casto. O tipo reformista gosta de fazer sermões, é sempre íntegro, detesta 

invariavelmente o pecado e o pecador, sem qualquer reconhecimento da fraqueza humana normal.  

 A conclusão é essa: um comportamento exagerado de uma pessoa significa, em geral, justamente o oposto do que 

ela declara, geralmente acusamos o dogmático de orgulhos e tendemos a ensinar-lhe a humildade. Na verdade, falta-lhe 

segurança quanto a si mesmo; quanto mais argumentamos com ele tentando cultivar dúvidas em sua mente e expor seus 

erros, maior é sua necessidade de compensação. É provável que seu dogmatismo se torne ainda mais extremado e 

antipático. 

 

Deslocamento 

 

 Um segundo mecanismo de defesa do ego é chamado de “Deslocamento”. Refere-se, no geral, à expressão indireta 

de um impulso que  a consciência censora (o superego de Freud) nos proíbe de expressar diretamente.  

 Por exemplo, uma criança pode desenvolver uma hostilidade intensa em relação a seus pais. Nossa programação 

social não permite a expressão direta dessa hostilidade. Não é permitido odiar os próprios pais. Assim, não estando em 

contato com a hostilidade que precisa reprimir, essa criança quebra objetos, destrói propriedades publicas ou faz qualquer 

outra coisa irracional. O torcedor de boxe, com aparentes instintos homicidas, grita furiosamente ao lado do ringue “mata 

esse vagabundo”. Enquanto isso, um lutador desamparado e sem sentido se dobra sobre os joelhos. O torcedor nutre, 

obviamente alguma hostilidade subconsciente que precisa ser reprimida, pois não pode conviver nem expressá-la. 

 O “bode expiatório” é uma forma comum de deslocamento. Reagimos com uma violência desnecessária quando 

alguém nos “olha torto”, porque há uma hostilidade em nós que não podemos expressar diretamente. Por alguma razão a 

pessoa a quem a hostilidade é dirigida nos parece amedrontadora. Um homem de temperamento violento no trabalho pode 

estar expressando a hostilidade que sente pela mulher ou por si mesmo, mas não consegue expressá-la em casa. Ou o 

homem que foi censurado injustamente pelo patrão (e a quem teme porque seu emprego está em risco) pode chegar em casa 

e jogar sua hostilidade na mulher e nos filhos. A recatada, que não pode admitir sua natureza sexual, pode se mostrar muito 

interessada em “escândalos” de natureza sexual. A pessoa solitária e isolada, que não pode admitir sua necessidade de amor 

e afeição, vai se declarar “loucamente apaixonada” por alguém (a quem não ama realmente).  

 Um segundo significado do “deslocamento” é o artifício de disfarçar realidades desagradáveis. A pessoa não pode 

admiti-las (e portanto as reprime), enfatizando conscientemente alguma outra coisa que não é tão embaraçosa para o ego. 

Nós nos dizemos preocupados com alguma trivialidade para esconder um medo maior que não queremos admitir, 

honestamente. Digamos, por exemplo, que tenho ciúme de você, mas não posso admitir isso, nem mesmo para mim. Assim, 

me detenho em alguma contrariedade trivial, como o tom de sua voz. Considero-a muita áspera. O marido e a mulher que 

chegam a se desprezar, mas não podem admitir abertamente as fontes reais de sua angustia, geralmente brigam com grande 

veemência por causa de meras brutalidades. 

 O homem cuja mãe dominou o pai é programado, em geral, para tratar a própria mulher como um se inferior. No 

entanto, não pode admitir seu ressentimento em relação à mãe e ao tratamento que essa dava ao pai; não pode, também, 

admitir que quer ver sua mulher “por baixo”. Assim, vai provavelmente se queixar de pequenos hábitos inconseqüentes que 

ela tem. Vai negar o valor de suas opiniões e a adequação de suas ações. Vai criticá-la amargamente pela “maneira 

estúpida” com que joga baralho. 

 

Projeção 

 

 Outro mecanismo de defesa do ego é chamado de “projeção”. Todos nós temos a tendência a desconhecer traços em 

nós mesmos e “projetá-los” nos outros. Tentamos nos livras de nossas próprias limitações atribuindo-as a alguma outra 

pessoa. Adão explicou seu pecado a Deus dizendo: “A mulher me tentou”. Eva atribuiu toda a calamidade à serpente. É 

também projeção quando acusamos outras coisas pelos nossos fracassos, como as circunstâncias, as ferramentas que 

usamos, a posição das estrelas. Somos tentados a perguntar à outra pessoa, “Por que você não olha por onde anda?” quando 

esbarramos nela. 

 É uma inclinação humana muito comum (projeção) desgostar nos outros o que não podemos aceitar em nós. O 

verdadeiro mistério nessa projeção é que não reconhecemos essas coisas em nós mesmos. Elas estão reprimidas. 

Condenamos fortemente nos outros o que não admitimos em nós. Quanto mais forte e mais exagerada for a manifestação do 

desgosto por alguma coisa ou algum traço, maior é a suspeita de se tratar de projeção.  

 Quando alguém “cisma” com hipocrisia e a condena com freqüência, proclamando que é um traço comum à raça 

humana, é bem provável que essa pessoa esteja reprimindo o reconhecimento consciente de que ela própria é hipócrita. O 

homem vaidosos que não reconhece suas próprias inclinações, suspeita que todo mundo deseja atenção e publicidade. A 

pessoa ambiciosa que não pode admitir honestamente (e portanto reprime) suas próprias tendências ambiciosas, no geral 

sente que “ todas as pessoas só se preocupam com ela próprias; tudo o que querem e fama e dinheiro”.  



 Há também o paranóico (vítima de complexo de perseguição) que projeta o ódio que sente por si mesmo, e pensa 

que os outros não gostam dele. 

 A recatada pensa que todo homem atraente está “ultrapassando os limites” com ela; projeta seus próprios desejos 

ocultos (reprimidos) em cada homem atraente. Uma pessoa de “consciência pesada” sente que os outros desconfiam dela, a 

observam. Quando alguém nos mostra um ponto fraco, por exemplo, um gênio temperamental, revidamos acusando: “Você 

é que é muito temperamental”. 

 

Introjeção 

 

 “Introjeção” é a defesa do ego através da qual atribuímos a nós as qualidades dos outros. A introjeção fica aparente 

no que chamamos de “culto aos heróis”. Nós nos identificamos com nossos heróis. Identificamos também nossas posses 

com nossas pessoas. Ficamos orgulhosos quando alguém elogia nossa casa; ou nos consideramos “os bons” porque viemos 

de uma cidade famosa, pertencemos a uma associação conhecida ou viajamos a muitos lugares. Muitas mulheres se 

identificam com as heroínas sofredoras de novelas de televisão. Um psiquiatra de Manhattam notou que muitas de suas 

pacientes tinham recaídas depois de se tornarem viciadas em novelas. Elas se identificavam com toda a infelicidade das 

personagens sofredoras dos melodramas. 

 Esse tipo de identificação oferece acesso fácil a um mundo de fantasias e proporciona o romance em nossas vidas; 

no entanto, nem sempre os resultados dessa defesa do ego são proveitosos ou confortadores.  

 

Racionalização 

 

 A forma mais comum de defesa do ego é a “racionalização”. Como uma técnica de auto-justificação, é difícil de ser 

vencida. Encontramos alguma razão que justifique nossos atos. “Pensamos” (racionalizamos) de modo a caminharmos para 

uma conclusão pré-determinada. No geral, há duas para tudo o que fazemos: a razão alegada e a razão real. A racionalização 

não é apenas enganosa, mas também corrompe todo o senso de integridade (inteireza). Racionalizamos nossas falhas; 

encontramos justificativas para nossas ações; conciliamos nossos ideais com nossos atos; transformamos nossas 

preferências emocionais em conclusões racionais. Eu digo que bebo cerveja porque é uma bebida que contém malte. A 

verdadeira razão é que gosto de beber, quando bebo, me sinto desinibido e seguro com os outros.  

 Como em todos os outros mecanismos de defesa, há sempre alguma coisa que não posso admitir; alguma coisa que 

gostaria de fazer, mas me parece errada; ou alguma crença que me faz sentir melhor. A racionalização é a ponte que 

transforma meus desejos em fatos. É o uso da inteligência para negar a verdade; é um mecanismo que me torna desonesto 

comigo mesmo. E, se não posso ser honesto comigo, certamente não posso ser honesto com qualquer outra pessoa. Como 

conseqüência, há uma sabotagem de toda autenticidade humana. É um mecanismo que desintegra e fragmenta a 

personalidade. 

 A insinceridade, como um estado interior da mente, é uma impossibilidade psicológica. Não posso me dizer, ao 

mesmo tempo, que acredito e não acredito em alguma coisa. Escolher o mal pelo mal é também uma impossibilidade 

psicológica, porque a vontade só escolhe o bem. Como conseqüência, não posso negar o que admito como sendo verdade, 

nem praticar atos que reprovo; preciso então racionalizar, para que a verdade deixe de ser verdade, e o mal se torne o bem.  

 Alguma vez você já se colocou essa questão surpreendentemente difícil: Como alguém escolhe o mal? Como 

cometemos o pecado? Por sua própria natureza, a vontade só escolhe o que é bom. É minha convicção pessoal que o 

exercício livre da vontade numa situação de culpa ocorre da seguinte maneira: a vontade deseja algum mal que possui bons 

aspectos (se eu roubar seu dinheiro, vou ficar rico). Assim, força o intelecto a se concentrar apenas no elemento bom que 

vai ser adquirido através do ato mau e a eliminar o reconhecimento do mal. Isso leva o intelecto a racionalizar o que a 

principio foi reconhecido como mal. Enquanto estou fazendo alguma coisa errada (no ato de fazê-la), não posso encarar de 

frente seu aspecto mau; preciso pensar no que é bom e certo. Como conseqüência o livre arbítrio se exercita, provavelmente, 

no ato de coagir o intelecto a racionalizar e não de executar o ato em si mesmo. 

 

Cuidado: seres humanos 

 

 Reparem que em todos os mecanismos de defesa do ego há alguma coisa que a pessoa precisa reprimir. Ela não 

pode viver com alguma idéia. De um modo ou de outro, mantém suas peças psicológicas intatas através de alguma forma de 

auto-engano. Ela simplesmente não conseguiu conviver com a verdade e, portanto, teve que reprimí-la. 

 Assim sendo, e isso é muitos importante, a tendência que temos de “colocar as pessoas na linha”, de tirar suas 

máscaras e de forçá-las a encarar a verdade reprimida, é uma vocação extremamente perigosa e destrutiva. Eric Berne avisa 

sobre o perigo de desiludir as pessoas em relação a seus “jogos”. Pode ser que não consigam suportar isso. Elas buscaram 

um papel, começaram a jogar e a usar uma máscara exatamente porque isso iria tornar suas vidas mais fáceis e toleráveis.  

 Portanto, devemos ser muito cuidadosos para não assumirmos a tarefa de confrontar as pessoas com suas ilusões. 

Somos todos tentados a desmascarar os outros, a destruir suas defesas, a deixa-los nus e cegos diante da luz de nossa 

descoberta. Os resultados poderiam ser trágicos. Se as peças psicológicas se soltarem quem vai apanha-las para colar o 

pobre Ser Humano de novo? Você vai? Você sabe? 

 

O maior bem de todos: a verdade 

 



 Tudo o que foi dito nessas páginas deveria nos estimular a sermos abertos e verdadeiros em relação a nós mesmos, 

a nossos pensamentos e emoções; deveria nos estimular a sermos honestos conosco e com os outros. Por outro lado, sem 

estar retirando o que disse, é absolutamente necessário compreender que nada do que está escrito nessas páginas me 

autoriza a julgar os outros. Posso lhe dizer quem sou, comunicar-lhe minhas emoções com franqueza e honestidade, e esse é 

o maior bem que posso fazer a mim mesmo e a você. Mesmo se meus pensamentos e emoções não lhe agradam, continuam 

sendo o melhor que tenho para lhe dar, revelar-me de maneira aberta e honesta ainda é o melhor que tenho para lhe oferecer. 

Até onde você for capaz, vou tentar ser honesto comigo e me comunicar honestamente com você.  

 Outra coisa é me colocar como juiz de suas ilusões. Isso é brincar de Deus. Não devo querer ser o guardião de sua 

integridade e honestidade: essa é tarefa sua. Só posso esperar que minha honestidade comigo mesmo lhe permita ser 

honesto com você mesmo. Se puder lhe encarar e lhe dizer de minhas faltas e vaidades, minhas hostilidades e medos, meus 

segredos e vergonhas, talvez você seja capaz de admitir suas coisas para você mesmo e confidencia-las a mim, se quiser. 

 É uma rua de mão dupla. Se você for honesto comigo, me contar suas vitórias e fracassos, sofrimentos e alegrias, 

isso vai me ajudar a encarar minhas próprias coisas e a me tornar uma pessoa inteira. 

 Preciso de sua abertura e honestidade; você precisa da minha. Você vai me ajudar? Prometo que vou tentar lhe 

dizer quem sou de verdade. 

 


