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2 1

A Profzssa-o
Paradoxal

"Mas onde e como ird o pobre infeliz

obter as qualifica5es ideals
indispensdveis em sua profisso?"

(Sigmund Freud)lo

Tarde da Daile, no silncio ressonante que resta quando os
clientes se foram, o terapeuta, hem no fundo de si mesmo, sente-se
perseguido pelos resfduos dos paradoxos do dia. Ele busca desespe-
radamente respostas definidas. No encontra nenhuma, pois esses
s5o os paradoxos inerentes  prdflea da psicoterapia. Eles existem,
independentemente da orienta5o te6rica do terapeuta.

O cerne desses paradoxos  Que, em um tinico ser humano, deve
ser cuidadosamente integrada uma sie de caracterfsticas humanas
aparentemente conflitantes. E da ess8ncia da prdflea psicoterap6Utica
evocar fortemente a tens5o de polaridades opostas - muitas vezes
de tal forrna que se tern a impress5o de que iro dilacerar a sensibilidad~e
do terapeuta. Parecem interminveis as exigncias impostas a~o~



~correntes das diferentes necessidades dos clientes. Talvez
tos anos de prtica essas tens6es sejam suportadas com

   e ainda assim, elas n5o so nunca resolvidas. E uma
o inegavelmente  repleta  de  paradoxos.   da  natureza  do

o forar seas profissionais a serem o campo de batalha vivo
es paradoxos.
O paradoxo primordial  a tenso sempre presente das dimens5es

ubjetiva"  e "objetiva"  na  psicoterapia.  0  processo  de  cura  em
icoterapia  requer,  at  mesmo  exige,  um  Brande  envolvimento
soal da parte do terapeuta. Ao mesmo tempo, ele precisa mauler
objetividade"  apropriada.  Toda  Vida  humana  manifesta  estas

mens6es distintas; e as pessoas procuram uma terapia para sanar
as divis6es em sua exist8ncial 1. F: crucial a resposta equilibrada
terapeuta.

Sem`dtivida, hd muito conhecimento cientffico a ser aprendido,
im de desenvolver a disciplina e a "objetividade" necessdrias, e de
ma  a facilitar  a cura psicoterapUtica.  Porm,  o conhecimento
etivo precisa estar sempre fundamentado na experincia subjetiva
cliente e  na do terapeutal2 . Tradicionalmente, isso  conhecido
o a tens5o do conhecimento nomottico (generalizdvel) versus

hecimento  ideogrdfico  (dnico).  0  terapeuta  precisa  ter  uma
ntidade  substancial de conhecimentos  sobre  os  seres humanos
geral;porm, precisa sempre seesforarparaapreciar profundamente

experiencia  Anica  da  pessoa  sentada    sua  frente.  Ambos  os
ectos so essenciais para a empatia e compreenso das experiencias
outro ser humano. Ainda assim, hd entre eles uma forte disputa
la dominncia. Constantemente o terapeuta precisa decidir sobre

aspecto atender em um dado momento. Em cada caso existem
rganhas e riscos envolvidos.  Ainda assim,  o jogo inerente aos

os que dd fora e Vida a esse esforo.
Surge,  ento,  para  o  terapeuta  a  necessidade  de  integrar  as

Hes objetiva e subjetiva de forma harmoniosa. Graas a isso,
o pioneiro de Freud manifestou-se pela necessidade de uma

ncia planando em equilfbrio", isto , uma conscincia que
ja sujeita aos extremos usualmente evocados no encontro

humane. De uma forma similar, Buber sugere que o psicoterapeuta
precisa desenvolver a habilidade, aparentemente contradit6ria, de
mauler uma "presena-distanciada "13 . O terapeuta dove estar
totalmente present e e, simultaneamente, ser capaz de refletir sobre o
que est5 sendo experienciado num dado momento. 0 processo
psicoteraputico exige que ambas as dimens6es da existncia, a
"subjetiva" e a "objetiva", sejam habilmente mescladasl4 .

Isso conduz o terapeuta atento a outro dilema central: ele deve
encarar a psicoterapia como cincia ou como arte? 0 enfoque Que
for mais enfatizado val afetar de forma significativa o treinamento
dos psicoterapeutas e os valores que surgem desse treinamento. Isso
faz muita diferena na atitude com que o indivfduo aborda a profis-
so. Freud, por exemplo, e muitos dos sens seguidores, optaram
pelo enfoque da psicanIlse como cincia. "No, nossa cincia no

 uma Huso. Mas Selia ilus5o supor que o que a cincia n5o pode
nos dar, poderd ser encontrado em qualquer outro Ingar" (Freud,
1961, p. 56)Is. Existe, certamente, um corpo de conhecimentos
dentro da psicologia e da teoria psicoterapUtica que  essencial no
trabalho com pessoas. Porm, ser responsivo ao cliente imp6e talhar

~sobum ~~ eso ~ ~ ventf~ oo ~s~ fecMto~a~ qex~~

profiss5o - ele requer que o terapeuta, simultaneamente, integre
a arte  cincia da psicoterapia. A negligncia de uma das duas resul-
ta num "des-servio"* ao cliente.

O terapeuta, ale�m disso, confronta-se com problemas apa-
rentemente contradit6rios em rela5o aos aspectos pessoal e profis-
sional. O self do terapeuta  intrinsecamente uma parte do processo.
Em que grau o terapeuta enfatiza seu self pessoal em terapia e em que
grau sua persona profissional  predominante? Onde comea o
profissional e cessa o pessoal? A tentao maior, e  qual pode-se



haver o encontro de self com self. Nesse encontro engendra-se uma
inteireza no cliente que estava ausenfe antes do encontro.

Existe tambdm o contraste entre a experi8ncia individual subjeti-
n a do terapeuta e suas habilidades re/acionais. 0 terapeuta precisa
emender a experi8ncia do cliente e, ao mesmo tempo, ser capaz de
estar em contato com sua pr6pria experi6ncia.  uma tarefa extre-
mamente diffcil determinar que focalizar e quando faze-lo. O terapeuta
deve ser introvertido o suficiente para ter uma "awareness " *altamenfe
desenvolvida de si mesmo, hem como ser capaz de Se relacionar
facilmente com outras pessoas.

Juntamente com todos os outros dilemas enfrentados por um
Profissional, ele precisa estar cuidadosamenfe aware do que estd
aconteceudo enfre ele e o cliente, Isso envolve o reconhecimenf o de
quanto cada pessoa estd contribuindo para a coes5o, ou para o
desencontro na rein5o. Existe a necessidade do reconhecimento do
entre como algo maior que a soma total das contribui6es de cada
Pessoa. Isso connive, por exemplo, estar aware das quest&es da
transfer8ncia, considerando o perigo, sempre presenfe, de que o
teraPeuta possa "projetar" sens senfimentos contratransferenciais no
cliente. Isso tambm 6 verdadeiro em relaG5o ao reconhecimento da
resist8ncia na terapia.  uma tarefa complexa: determinar ate que
Porno o que estd acontecendo no entre d resistCncia do cliente, ou do
terapeuta.

Invariavelmente, defront5mo'-flos com o paradoxo de que o
terapeuta precisa estar conscientemente aware do que estd ocorf endo
e, ainda assim, reconhecer que o consciente  sempre permeado pelo
inconsciente. O terapeuta precisa estar freqHentemente naquela
regi5o de penumbra, Hem totalmente em um, nem totalmenfe em
outro. Ele estd recariamente u  `a e
inconsciencl.___ ' Aa. mbos os domfnios sAo _pane essenc o
entendimento do encontro humane. Isso 6 sempre uma luta, pois o

_______________________

. "Awareness " - Palavra conservada no original por n5o ter correspondencia exata em
Portugues. Significa Segundo Gary Yontef, "uma forma de experienciar.  o processo de
estar em contato vigilante com o evento de major importcia no campo indivfduo/meio,
com total suporte sens6rio-motor, emocional, cognitivo e energetico". (Gary Yontef:
"Gestalt Therapy: Clinical Phenomenology" in Gestalt Journal, Vol IL n. I, pp. 27-45).
Como Hycner  lambm filiado 5 Gestalt-terapia, d prondvel que tenha usado o termo neste
sentido. (Nota dos tradutoras)
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companheirismo" que da fora ao desejo do terapeuta de empatizat.
Existe uma tens5o constante em psicoterapia entre a teoria e a

prflea. Com freqtincia parece que as duns esto em conflito. O
paradoxo 6 que se o terapeuta for te6rico demais, ele nAo conseguirn
aplicar esse conhecimento. E necess5rio um tipo de "mente " para

assimilar fatos, e outro tipo para assimilar a Frescoa do ser humano 17.

Tram -se de uma hS ' -
estabelecer cont          ___ ato no limiar do relacionamento hu_lTlaexpandir
o pr6prio ser para receber a dddiva do oute o-encr-J.-a`ar s
surgimen d vibr      a5o do clieI1te, Por outro )ado, Se o terapeuta
preocupa-se demais com informa5es concretas, Sela privado da
ampla profundidade que a teoria pode proporcionarls. Este  um
problema com srias conseqOencias. Tern serlas implicaHes na
qualidad do contato e na qualidade da rein5o que Se estabe)ece. H
que Se reconhecer que existem profundas diferenas entre o conhe-
cimento te6rico sobre um assunto e a aplica5o desse conhecimen-
to te6rico numa situao concreta, hem como a necessidade de
integral um e outro.

AIm disso, o terapeuta precisa ser prdtico e ainda assim gostar
de filosofia. Precisa mantel a capacidade de responder s situa6es
concretas e, ao mesmo tempo, apreciar o grande drama humano.
Essas quest6es surgem de forma especial quando o terapeuta precisa
distinguir entre o Que 6 comportamento "patol6gico" e o que 6 uma
consequncia dos "dados" existenciais. A oscila5o da conscincia
exige uma flexibilidade tremenda - uma consci8ncia "flutuante",
em vez de uma conscincia que Se move de um ponto fixo a outro.
Isso n5o se aprende na universidade. Dene chegar como o resu)tado
dos muitos anos em que Se fol golpeado pelos mais variados "chamados"
das necessidades dos clientes.

Ocorre outro problema de complexidade aiflda major: o terapeu-
ta deve ser versado na compreenso do funcionamento humano
Sauddvel, mas precisa lambm emender Os fatos e as tearing que
fundamentam a "psicopatologia". Uta tern de s pea az de re-

17. Mas|ow, A. (1969). "Interpersonal CI-THOU) krlowledge as a paradigm for science".
18. O dilema dessas habilidades opostas d colocado irrenerentemente pela express5o
popular: "Os que podem fazem, os que nllo podem ensinam." [talvez os que realmente n5o
podem, tornam-se terapeutas!]

 rec'Imenfe e e m~ esm--~o. De fain-  a luta Dara esclarecer Essa c

16. Ver lambm o Cap. 5, "Psicoterapia dial6gica: vis5o geral e defin iJes" para a defini5o
de elhx/bflea.



e an o uanto a " ato!o ia", e a fre tien-
- - ` no. E um fio

e o qua! Se caminha com incerteza - a diffci! Posi50 de
'r o que  Sauddve! e o que n5o  Pol exemp!o: quando a

nd0ncia do c!iente  uma indicao da habi!idade Saudve! de
liar em a!gu j que e!e nunca fol caFaz de faze-lo? Quando

ssa dependncia  uma regress5o e uma evita5o de sua Fr6Prla
responsabi!idade individual? O terapeuta no deve calf na arma-
di!ha de meramente diagnosticar as pessoas como "Fato!6glcas"'

Foemrqb~ ood.a  ad e  t  coseoa

contanto que e!a seja entendida como uma espcie de "taquigrafla"'
!sto  e!a  um mero velor, um indicador de como entender a
experi8ncla discrepante de uma pessoa. Entretanto, dizer Que ulna

son k s6isso, ja d um "des-servio"; uma categoriza50 Que no
 e a , Fara novas possifli!idades, abertura essa que  a

s s5o  apenas  alguns dos indmeros paradoxos confronfa-
o terapeuta.  Novos  paradoxos  surgem  a cada  Passo  na te-
en prop6sito aqui n5o  cata!ogar todos e!es,  mas discutlf

mais importantes. Como pode um ser humano !idar com
rio Freud era pessimista quanto  Fossifli!idade de

r de f orma equi!ibrada as qua!idades Parado-
,,.l.  Tlll  inte~graao  exigiria  um  ser

"Obviamente n5o podemos exigir que o futuro ana!ista seja um
ser perfeito antes de assumir a Fr5tica da and!ise; em outras
pa!avras, que somente aque!as pessoas com to alto e Faro
padr5o de Ferrel50 deveriam seguir esta Profisso.
Mas onde e como ird o pobre infeliz obter as qua!ifica6es
ideals indispensveis em sua profiss5o7" (1937/64, P' 248)

Esta  uma quest5o inquietante, com a qua! cada teraPeuta e
eada supervisor de terapeutas val Se confronfar. A resPosta de Freud
para es a cluest5o  hem definida: "A resposta esta an!ise de si

A CRISE DO PSICOTERAPEUTA2o

O paradoxo que fol tratado com mais sensibilidade e maestria
For Martin Buber e o que Se refere ao ndc!eo da tenso enf re objetivo
e subjetivo. Na "introdu5o"2 1 ao !info Healing through M eeting, de
Hans Trub, Buber trata dessa imFortante quest5o. E!e discute coffin
o psicoterapeuta, pe!a natureza do seu regime de treinamenfo e Pe!a

19. Harry Stack Sullivan, em um momento induf itavelmente sard6nico, disse Celia vez que
a terapia chega ao rim mais pela exaust5o mdtua do terapeuta e cliente, do Que Peta clara

re2OlizaUon vss oantebjssa sess5o fol publicada em Perspectives: The Journal of

!)ialogicaLPsychotherapy. 1987, I (I), 1-8.
21. B~sa !nilu50 foi mais tarde publicada separadamente como um caPftulo intitulado
"I lea} inn throug h Meeting", em Pointing the Way de Buber. A Permiss50 Para f azer clta6es
deste traflafho fol generosamente concedida pol Rafael Buber.
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aat6ria de sen mOdo, pode desenvolver prontamente
de,  que    certamente  um  requisito  para  a  prica  da

a. Sem conhecer com exatido a natureza do paradoxo, o
peuta comea a sentir os contornos de sua presena e sua

inente. Aos poucos o terapeuta torna-se aware de que hem
ntro do processo teraputico h um paradoxo.

"A profisso em particular aqui em quest5o  a mais paradoxal
de todas... Certamente o advogado, o professor, o padre - n5o
menos o mdico do corpo - cada um lambm sente, na medida
em que a conscincia genufna inspire voca5o, o que significa
estar envolvido com as necessidades e ansiedades do Homem.
No  simplesmente aquele que segue uma profisso "no-
intelectuaF' com a satisfa5o de seas desejos, mas este homem
aqui, o psicoterapeuta, cuja tarefa  ser o protetor e o curador de
almas doentes , muitas e muitas vezes confronta o abismo
desnudo do homem, a labilidade abismal do homem." (Buber,
1957a, pp. 93-94.)

uma terrfvel tarefa que parece transcender as habilidades de um
simples mortal, o profissional pode ficar tentado a Se refugiar no
espectro oposto da segurana: a f6 "religiosa" na cincia e na obje-
tividade.  bastante compreensfvel que lute para tornar objetivo o
abismo que se aproxima dele e converta o avassalador �nada-mais-
que-processo' em alga que possa, em algum grau, ser manuseado."
(Buber, 1957a, p. 94.) N6s tornamos o outro um "isso" para lidar
melhor com a ansiedade que sentimos. O abismo nma o da
exist8ncia humana es ecialmente rese
stados sico ato 16 icos amea a__azer s _ur r o abls~  ~

oculto no psicoterapeuta; oculto certamente pelos anos de treinamen-
to formal obri a- t6rio e ela se un a da or aiea 5o te6ric escolhida.
Por, qada disso apaga o fato existencialde nossa pr6pria fragilidade
humana, da incerteza e do medo de que haja um caos habitando em
n6s: um caos ue ode ser trazido &~na ela "fis ada a for a do
est____ado~___o1~  ~.man~ i~ es_ tado na a ~ __dinos.

O abismo  sJ uHcientemen~ ando visto      no
outro:  ap_avorante quando comeo a suspe qita ue eu lamb6m tenho
um abismo a a    minha exist8ncia. E accessdrio e correto
defender-se desse terror. Eventualmente,  preciso confrontd-lo,
talvez experimentando-o aos poucos - ou tanto quanto um ser
humano possa perscrutar esse abismo e, ainda assim, voltar inteiro.

Neste Interim, o psicoterapeuta  tentado a Se refugiar numa
espie de racionaliza5o reducionista desse abismo existencial,
desse caos, ou "nada-mais-que-processo." Inicialmente, o terapeuta,
em conseqOncia de sen treinamento, tenta usar a Idnica alma
prontamente disponfvel - a objetiva5o que sens mados e teorias
Ihe d5o. O pr6prio conceito de "psicol6gico" pode muito facilmente
tornar-se uma defesa reducionista contra as realidades da existncia.
Se uma experincia  amenadorn demais, podemos sempre dar-Ihe
uma interpretao "psicol6gica". Mas para o terapeuta que valoriza
genuinamente o cliente e a Si pr6prio coma pessoas, assim como a
rela5o entre, Dem mesmo Essa defesa consegue afastar o chamado
de uma realidade existencial maior e mais forte.

"O abismo no atrai a segurana de ao em pleno funcionamento;
ele chama por outro abismo: o self do mico, aquele self
Escondido por baixo de estruturas erguidas atrav do treino e



menos nesses casos, e talvez em todos os outros, a/go totalmente
dCreme e exigido dele. ..

Essa  a exig8ncia feita a ele: retirar o caso em questo da
objetiva5o metodol6gica correta e sair do papelde superioridade

profissional, conquistado e garantido pelo longo treinamento e

longa prtica; transformar isso na situado e/ementar entre
aque/e que chama e aque/e que e chamado. " (Buber, 1957a, pp.

94-95, grifos do autor.)

E o entre Que precisa ser reconhecido, A objetivao n5o
permite esse reconhecimento.Talvez resista-se a pr6pria natureza
elemental da situao. De alguma forma, parece simples demais
"reduzir~' a situao psicoterapUtica a estruturas to elementares:
"aquele que chama" e "aquele que  chamado". Porm, isso  apenas
um eco que parece repercutir, primordialmente, atrav do universo
    de que hd uma "chamado " e uma resposta.

Talvez seja essa elementariedade, esse "primitivismo", ou at
mesmo sua pureza original, que nos atemoriza e conseqtientemente
Sofie resistncia. A elementariedade irrestrita do encontro humano
exige que o terapeuta seja, primeiro, uma pessoa disponfvel para
outro ser humano e, Segundo, um profissional treinado nos mtodos
apropriados da prica psicoterapUtica. Mas esses mtodos nunca
devem impedir o terapeuta de confrontar o abismo que paira amen-
adoramente no limiar do encontro genuinamente humano.

Muito freqOentemente recuamos em face dessa amena.
Constantemente agimos como se o encontro verdadeiro n5o fosse o
"objetivo", ou que ele pndesse exigir muito mais do que temos para
dar. E o risco da profisso. Quando somos solicitados demais, de tal`
forma que no podemos responder totalmente?

"O psicoterapeuta, justamente quando e porque  um mdico,
retornar da crise para seu me�todo habitual; mas como uma
pessoa modificada e em uma situao lambm modificada.
Retorna como algum a quern foi revelado, no abismo da
existncia humana, a necessidade do encontro pessoal genul-
no, entre aquele que precisa de ajuda e o que ajuda. Ele retor-
na a uma metodologia modificada, apoiado nas experincias
obtidas nesses encontros. O inesperado - que contradiz as

Entretanto,  s6aos poucos e de relance, que ele pode pressentir,
vagamente, que Ihe  exigido algo hem major que o conhecimento
objetivo e distanciamento cientffico. Nenhum mtodo pode ensinar
ao terapeuta como ser uma pessoa capaz de incorporar as qualidades
relacionais necessrias para Que ocorra uma cura existencialgenufna.
Em consequncia, o terapenta est freqtientemente "condenado" por
sen treinamento a tatear e lutar contra isso, na obscuridade em que
vive como pessoa. Sente necessidade de deixar fluir seu self e ainda
~assim sente-se inseguro de faz-lo de forma profissional. Esse estado
confuso fora-o a uma reflexo profunda do seguinte dilema:

"O Homem que segue uma �profiss5o intelectual deve parar de
tempos em tempos no curso de sua atividade,  medida que se
torna consciente do paradoxo que est perseguindo... Com o
envolvimento de sua Vida e o sofrimento pessoal, ele deve
seguir em frente no sentido de esclarecer cada vez mais esse
paradoxo. Assim, um destino espiritual, com a fertilidade que
Ihe  pr6pria, comea a existir e a crescer - hesitante, tateante.
Enquanto tateia no escuro, luta. Vagarosamente, conquista. Na
conquista, sucumbe; sucumbindo, ilumina-se." (Buber, 1957a,
p. 93)

A luta com o paradoxo  inicialmente confusa - ainda assim 
ssa luta constante que mais tarde poder supri-lo com alguma fugaz

inao.
A crise desse paradoxo profissionalacontece porque os mtodos
l6gicos do terapeuta podemlevd-lo somente at um certo ponto.
ido dele algo mais. O terapeuta tenta lidar com sens casos da

lra usual:

"A que, diante de cellos casos, o terapeuta apavora-se com o
que estd fazendo, porque ele comea a suspeitar de que, pelo
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teo~~r~i~as predominantes e exige sett sempre-renovado envolvimento
pessoal - Iambem encontra sen lugar." (Buber, 1957a, p. 95,
grifos do autor.)

Mesmo ap6s ser confrontado pelo paradoxo inerente  profiss5o,
~~~o~terapeuta retornar certamente, a sens modos e conceituaHes
costumeiros. Seja como for, ele estar mudado, abrandado pelos
"ventos' da crise.

Existir agora uma awareness da necessidade do encontro
humano genufno no centro do processo de Cara. Essa abertura para
encontros genufnos significa sempre uma disponibilidade de encontrar
o inesperado, o mistErio existencial entre pessoas, deixando de }ado
a segurana dos pr6prios modos e da teoria.

Uma abordagem desse tipo muda a compreenso do terapeuta
sobre a "cura". Uma cura "tnica" no  mais aceitdvel. Uma terapia
que termina com o cliente obtendo um grande insight psicol6gico,
mas incapaz de aplicd-1o no "mundo real" das pessoas,  uma terapia
que fracassou. "Curou"*, mas n5o restaurou a pessoa como um todo.
Apenas alimentou o narcisismo psicol6gico.

"Para o psicoterapeuta que ultrapassou a crise do paradoxo de
sua voca50, fica exclufdo esse tipo de Cara. Na hora decisiva,
junto com o paciente que Ihe fol confiado e que nele confiou, ele
abandonou o quarto fechado do tratamento psicol6gico no qual
o analista domina atrav de sua superioridade sistemdtlea e
metodol6gica. Avanou com o cliente para c aberto onde o
self estcl exposto ao self. La, no quarto fechado, o terapeuta
examinou e tratou a psique isolada, conforme o desejo do
paciente auto-encasulado, conduzido para os mais profundos
nfveis de sen interior. Enquanto isso, em sen pr6prio mundo,
aqui fora, na proximidade de um ser humano ao }ado de outro,
o encasulamento deve e pode Ber transposto. Uma reino
transformada e propiciadora de Cara deve e pode Se abrir para
a pessoa que est doente em seu relacionamento com os outros
    com o mundo do outro, o qual n5o pode deixar penetrar em
sua alma. Uma alma nunca estd doente sozinha, mas sempre no

�entre ', uma situa5o entre ela e outro ser existente. O
psicoterapeuta que ultrapassou a crise pode agora ousar tocar
nisso." (Buber, 1957a, pp. 96-97, grifos do autor.)

O encasulamento  a experincia endmica de nossa poca. S6
pode ser tratado pelo terapeuta que tambm quebrou sen pr6prio
encasulamento e reconhece a primazia do "entre ". Devemos scruple
reconhecer nossa relao e ES sa responsabilidade para com os outros.
O insight  apenas o prelddio da terapia. Os "result&dos" da terapia
manifestam-se quando retornamos  ordem humana - quando a

a5o toma olugar do pensamento, quando o dialogo Lorna o Ingar da
fala.

Ap6s uma crise dessas h um desnudamento do encontro
humano, que 050  apenas permitido, mas  at procurado - "onde

o self estd exposto ao self'. O psicoterapeuta no fica mais "dentro"
de si mesmo, mas de preferncia, pelo menos em momentos de

"graa", ele fica no "entre ", na esfera alm do encasulamento...
"onde no h a segurana do conhecimento expresso, mas a certeza
do encontro que permanece no revelado" (Buber,1965a, p. 184).

Esta  a vereda estreita por onde o terapeuta deve caminhar. Em coda
lado, estd o abismo. A frente, estd o "encontro".

As palavras de Buber sobre Hans Trub e seu livro p6stumo

(inacabado) Hea/ing through Meet!ng22 podem muito hem ser re-
levantes para todos os terapeutas, mas o so de forma especial pa-
ra um terapeuta de orienta5o dial6gica.

"Este caminho de ddVida apavorante, de reflexo Bern medo, de
envolvimento pessoal, de rejei5o da segurana, de entrar sem
reservas na relao, de romper com o psicologismo, foi esse o
caminho da aguda percepo e de risco que Hans TrOb trilhou.
Ap6s repetidaslutas para expressar conceitos pouco conhecidos,
prosseguiu em suns descobertas, sempre commais amadurecimento
e sempre mais adequadamente, at atingir a expresso mais
madura e apropriada em sen trabalho, que no p6de terminar.

22. A rela5o de Trub com Buber e seu pensamento sero discutidos no cap~ 5 e novamente
mencionados, de forma sucinta, no cap. 7~`* Aspas das tradutoras.
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A pergunta que persiste : "Serd que estamos prosseguindo
nesse caminho? Por que uma

Psicoterapia Dialo�gica..
uma Ods' se�ia Pessoal

"A esfera em que o Homem encontra o Homem

Lem sido ignorada porque no possui uma
continuidade uniforme'

(Maurice Friedman)23

Durante a major parte da minha carreira coma psicoterapeuta e
lambm como professor e treinador de psicaterapeutas, tenho
experienciado um inquietante dilema profissianale pessoal. Embora
conhecendo muitas teorias, no conseguia me sentir "em casa" com
nenfluma das abordagens terapeuticas com as quais tinha familiaridade.
Parecia estar faltando alga essencial. Somente hem mais tarde dei-
me conta de que esse componente essencial era o papel do diogo na
Vida humana. Tambm me parecia que muitas das teorias deixavam
de enfocar a "riqueza inesgotdvel " do encontro terapUtica. Alm

23. Friedman, M. S ., em Buber, The Know} edg e of Man (1965b, p~ 17) Esta  uma pardrinse
maravilhosa e sucinta da fundamenta5o de Buber em Between Man and Man CI 965a, p.

203): "Entre ndo  um constructo auxiliar, mas o verdadeirolugar que serve de suporte para
o Que acontece entre os homens; o �entre min tern recebido aten especffica, porque,
distintamente da alma individual e sea contexto, n5o exibe uma continuidade uniforme, mas

sempre e novamente reconstitufdo de acordo com Os encontros humanos entre si".
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