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 Introdução 

 
Apresentamos a presente obra  intitulada  Aconselhamento Existencial 

Humanista,  que oferece  um roteiro metodológico mínimo necessário que  facilita o 
acompanhamento de pessoas em conflito e que necessitam de uma orientação  
interpessoal de relacao de ajuda para efeito de encaminhamentos  e  que no primeiro 
momento  atenue o sofrimento psíquico. 

  
Com esse cenário de crise interplanetária do jeito que está  a vida se tornou 

insuportável  com milhões de pessoas  deprimidas e desassistidas em face da rigidez e 
da elitização do atendimento psicológico.  

 
Para melhor compreensão dos leitores interessados em adquirir conhecimento 

cientifico em Aconselhamento Existencial Humanista, fundamentamos a presente obra 
precurssores filosóficos de   Martin Heidegger,  Soren Kierkegaard e Rollo May.. 

 
Explicamos ainda acerca da natureza humana focada nos estudo do 

Comportamentalismo, da Psicanalise e da Fenomenologia-Humanista, tidas como as 
três (3) grandes forças da Psicologia Contemporanea. 

 
Considerando a crise que afeta a vida moderna, apresentamos  um texto de 

autoria de Rollo May (1978)  que contextualiza os grandes  dilemas existenciais,  
elencamos as principais áreas afetadas pelo sujeito  para efeito de aconselhamento, além 
de pontuarmos seus principais objetivos com explicações sobre a necessidade da 
Prevencao, do Diagnostico, do Prognostico e do Acompanhamento segundo os 
preceitos  Etiologicos. 

 
No ultimo tópico, desvelamos o passo a passo do Aconselhamento Existencial 

Humanista, e com isso podemos assegurar que o material aqui produzido pode se 
constituir num Guia de Aconselhamento Interpessoal, de grande valia que resulta em 
benefícios para a promoção de saúde. 
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Capitulo II 
Pressupostos Basicos do Aconselhamento  

Existencial  Humanista 
 
 
2.1. Pressupostos da Filosofia Existencial 
 

Ao final da Segunda Guerra Mundial a Psicologia era dominada  nos USA pelo 
Behaviorismo (conhecida como a “primeira força”) e, na Europa, pela psicanálise (conhecida 
como a “segunda força”). Contra a visão de um “homem doente” apresentada pela psicologia 
de então, surgiram uma série de vozes discordantes que buscavam novos caminhos para a 
Psicologia, tendo como pontos essenciais: 
 

a)     enfase na experiência consciente; 
b)      crença na globalidade do Ser Humano e em sua conduta; 
c)      valorização do livre arbítrio, no poder criativo individual e na espontaneidade; 
d)      abrangência global de todo os aspectos relevantes para o Ser Humano. 
 
   Filosofos Existenciais como  Martin Heidegger, E  Soren Kierkegaard, e outros propõem 

uma visão alternativa valorizando as forças  e virtudes positivas do homem. Em 1961 o novo 
movimento -- conhecido como Psicologia Existencial–Humanista -- se formaliza com a 
fundação de uma publicação e, no ano seguinte, de uma Associação. Em menos de 10 anos, 
tornar-se-ia parte integrante da Psicologia, conhecida como a “terceira força”. 

           Um ponto central na psicologia existencial-humanista é o respeito,  a valorização do 
homem como pessoa em contraste com  a visão mecanicista do Behaviorismo norte-americano.  
Essa ênfase sobre a pessoa humana, sobre o indivíduo em sua totalidade e unicidade é uma 
característica central da Psicologia Existencial-Humanista. Mais além do indivíduo, enfatiza a 
importância do relacionamento  no crescimento da personalidade. 

              O Existencialismo difundiu-se como o pensamento mais radical a respeito do homem 
na época contemporânea. Surgiu em meados do século XIX com o pensador dinamarquês 
Kierkegaard e alcançou seu apogeu após a Segunda Grande Guerra, nos anos cinqüenta e 
sessenta, com Heidegger e Jean-Paul Sartre. A corrente existencialista assimilou ainda uma 
influência da fenomenologia cuja figura principal, Husserl, já citado, propõe a descrição dos 
fenômenos tais como eles parecem ser, sem nenhum pressuposto de como eles sejam na 
verdade. Para o existencialismo, a fenomenologia de Husserl significou um interesse novo no 
fenômeno da consciência. Reunindo as sínteses do pensamento de cada um desses filósofos 
podemos listar os postulados principais dessa corrente filosófica que são: 

1. A primeira é o ser humano enquanto indivíduo, e não com as teorias gerais sobre o homem. 
Há uma preocupação com o sentido ou o objetivo das vidas humanas, mais que com verdades 
científicas ou metafísicas sobre o universo. Assim, a experiência interior ou subjetiva - e aí está 
a influência da fenomenologia - é considerada mais importante do que a verdade "objetiva", um 
fundamento igual à da filosofia oriental. 

2. O homem não foi planejado por alguém para uma finalidade, como os objetos que o próprio 
homem cria, mediante um projeto. O homem se faz em sua própria existência. 
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3. O mundo, como nós o conhecemos, é irracional e absurdo, ou pelo menos está além de 
nossa total compreensão; nenhuma explicação final pode ser dada para o fato de ele ser da 
maneira que é; 

4. A falta de sentido, a liberdade conseqüenteda indeterminação, a ameaça permanente de 
sofrimento, da origem à ansiedade, à descrença em si mesmo e ao desespero; há uma ênfase na 
liberdade dos indivíduos como a sua propriedade humana distintiva mais importante, da qual 
não pode fugir 

                    A primeira, que teve início em fins do século XIX, está representada pela Crise do 
Racionalismo. Este se impusera como concepção mecanicista ou logicista do Universo, 
expressa em soberbos sistemas filosóficos que, a partir de Descartes, dominaram o pensamento 
ocidental durante muitos anos. As Absolutização da Razão, que em Hegel identificaria o 
racional com real, haveria, entretanto, de ceder lugar a uma nova realidade cultural, marcada 
pela ausência do Absoluto e pela derrocada dos grandes sistemas filosóficos tradicionais. A 
ciência positiva, que preenche o espaço vazio deixado pela filosofia especulativa, negará o 
vigor causal da concepção mecanicista do Universo, já admitindo um certo grau de 
indeterminação nos fenômeno, cujo futuro comportamento apenas pode-se prever através de 
métodos estatísticos fundados na lei das probabilidades. Por outro lado, a rígida divisão 
dicotômicado pensamento filosófico entre idealismo e realismo mantenha o mistério da 
existência humana "entre parênteses", o seu estudo a plano secundário. E o próprio homem é 
diversificado, pelas eliminação de seus aspectos subjetivos, em virtude de se lhe aplicarem os 
métodos das ciências exatas. Isto evidenciava o que Husserl denominou de "Crise das Ciências 
Européias".  

                       A crise das ciências, entretanto, era apenas projeção de uma crise maior: a crise 
da civilização ocidental. Com efeito, o império da razão, que a Revolução Francesa julgara 
institucionalizado no "nouveau regime", cuja expressão mais altas era o culto da Humanidade e 
a crença numa era de justiça e progresso, cede lugar a uma realidade histórica estigmatizada 
pela guerra, no plano internacional, pela hipertrofia do poder estatal, pela radicalização do 
mundo no binômio desenvolvimento-subdesenvolvimento e pelo conseqüente cepticismo do 
homem diante dos valores tradicionais de nossa civilização cristã.  Face à frustração causada 
pela disparidade entre as mistas expectativas e as desoladoras realidades, só restariam ao 
homem um dilacerado sentimento de angustia, temor e desespero. 

                     Despojado, tão violentamente, da crença na razão e das artificiosas roupagens 
conceituais com que o pan-idealismo germânico lhe revestira o espírito, só restaria ao homem 
do século XX dobrar-se sobre si mesmo, imergindo na própria subjetividade e buscar na 
finitude da quotidiano aquele angustiado ponto de reflexão que lhe centraria o pensamento no 
mistério da vida e da existência.  É preciso voltar "sentimento da vida" dirá Dilthey é preciso 
voltar as coisas mesmas – "Zu den Sachem Selbst" dirá Husserl; é preciso dissolver a 
tradicional dualidade epistemológica sujeito-objeto na unidade vivencial da correlação 
fenomenológica consciência – mundo. Deste modo, ao "sujeito puro" dos neo-kantianos, mais 
tarde hipostasiado na "Idéia absoluta" de Hegel, sobrepõe-se agora, o sujeito concreto, em sua 
dramática singularidade, historicamente engajado e comprometido com problema da vida, do 
mundo, de seu próprio projeto existencial da própria humanidade.  

                    A descoberta da existência, o estudo de seu caráter contigente e irracional 
constituirão a dramática experiência filosófica que o homem deste século de crise rotulará com 
o nome sugestivo de "Existencialismo", para expressar e enfatizar o seu compromisso histórico 
com mistério da vida e o "engagement" resultante da situação fática do seu "Ser no mundo". 
Esta situação, para todos os existencialistas, desde Kierkegard e Gabriel Marcel a heidegger e 
sartre, trará a marca inconfundível de um desespero e angústia existências, que os dois 
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primeiros procurarão superar com o sentimento da fé e do amor e os dois últimos com uma 
"ataraxia" digna dos estóicos, com que o homem aceita o determinismo heideggeriano de sua 
condição teológica de um "ser-para-a-morte" (Sein-Zum-Tode).    O existencialismo, enquanto 
filosofia da crise e por suas próprias origens Kierkegaardianas, deve ser historicamente 
entendido como um complexo de doutrinas eminentemente antirracionalistas ou, segundo 
Gabriel Marcel (3), como uma reação anti-hegeliana. Com efeito, desprezando o discurso 
especulativo da metafísica e o raciocínio frio das ciências positivas, o existencialismo vai 
buscar na "intuição" de Bergson e na fenomenologia de Husserl o método ou caminho que nos 
conduz "de retorno as coisas", à existência individual concreto, como algo primordial, 
misterioso, irredutível e anterior à essência. Existência como símbolo de oficina e de arena 
onde o homem forja o seu projeto e trava a batalha quotidiana do seu próprio destino. Daí 
Jolivet conceituar o existencialismo como "o conjunto de doutrinas segundo as quais a filosofia 
tem como objetivo a analise e a descrição da existência concreto, considerada como ato de uma 
liberdade que se constitui afirmando-se e que tem unicamente como genese ou fundamento esta 
afirmando de si". Embora diversas, as filosofias existencialistas temem comum as seguintes 
características fundamentais:  

 A existência como objeto de investigação e de modelagem do projeto humano em 
permanente "devir";  
  A vivência existencial, como fonte de angustia e fundamento de uma antropologia 
filosófica que, para os existencialistas cristãos, aponta o caminho da intersubjetividade 
(comunhão com os homens) e da transcendência (comunhão com Deus) e, para os 
existencialistas ateus, conduz à morte, à náusea, ao nada;  
 O homem como liberdade e subjetividade enquanto artífice de seu próprio projeto 
existencial, como realidade aberta aos outros e ao mundo;  
 E inalmente, a dissolução do dualismo sujeito-objeto inerente à teoria clássica do 
conhecimento, na unidade interior de uma vivência que se exprime no amor ou na angustia, 
considerada esta como consciência da finitude do homem, da sua gratuidade existencial e do 
seu ser para a morte.  

                  Segundo Kierkegaard, o homem tem diante de si várias opções possíveis, é 
inteiramente livre, não se conforma a um predeterminismo lógico, ao qual, segundo Hegel, 
estão submetidos todos os fatos e também as ações humanas. A verdade não é encontrada 
através do raciocínio lógico, mas segundo a paixão que é colocada na afirmação e sustentação 
dos fatos: a verdade é subjetividade. A conseqüência de ser a verdade subjetiva é que a 
liberdade torna-se ilimitada. Consequentemente não se pode, também, fazer qualquer 
afirmativa sobre o homem. O pensamento fundamental de Kierkegaard, e que veio a se 
constituir em linha mestra do Existencialismo, é este: inexiste um projeto básico, para o homem 
verdadeiro, uma essência definidora do homem porque cada um se define a si mesmo e assim é 
uma verdade para si. Daí o moto conhecido que sintetiza o pensamento existencialista: "no 
homem, a existência precede a essência" 

No caminho da vida há várias direções, vários tipos de vida a escolher, dentro de 
três escolhas fundamentais: o modo de vida estético, do indivíduo que não busca senão gozar a 
vida em cada momento; o modo ético, do indivíduo que é maquinalmente correto com a família 
e devotado ao trabalho, e o modo religioso dentro de uma consciência de fé. A liberdade, 
segundo ele, gera no homem a angústia que pode levá-lo, de várias formas, ao desespero Então, 
cada decisão é um risco, o que deixa a pessoa mergulhada na incerteza, pressionada por uma 
decisão que se torna angustiante. Como no modo de vida estético, ele escolhe fugir dessa 
angústia e do desespero através do prazer e de buscar a inconsciência de quem ele é. Outra 
forma de fuga é ignorar o próprio eu, tornar-se um autômato, apegar-se a um papel, como no 
modo de vida ético. 
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                      O filósofo alemão Martin Heidegger (1889-1976) declarou-se um investigador 
da natureza do Ser. Heidegger contribuiu com seu pensamento sobre o ser e a existência, de 
onde o nome dado à corrente filosófica de "Existencialismo". A angustia tem, no pensamento 
de Heidegger, origem diversa da liberdade. Para ele a angústia resulta da falta da precariedade 
da base da existência humana. A "existência" do homem é algo temporário, paira entre o seu 
nascimento e a morte que ele não pode evitar. Sua vida está entre o passado (em suas 
experiências) e o futuro, sobre o qual ele não tem controle, e onde seu projeto será sempre 
incompleto diante da morte inevitável.  

                         Como uma filosofia do tempo, o existencialismo exorta o homem a existir 
inteiramente "aqui" e "agora", para aceitar sua intensa "realidade humana" do momento 
presente. O passado representa arquivos de experiências a serem usadas no serviço do presente, 
e o futuro não é outra coisa que visões e ilusões para dar ao nosso presente direção e propósito.. 
Portanto, no homem, o ser está relacionado ao tempo e está dado, - existe -, em três fenômenos, 
três "existenciais" que caracterizam como as coisas do passado, do presente e do futuro se 
manifestem para o homem e a unidade desses três fenômenos constitui a estrutura temporal que 
faz a existência inteligível, compreensível. São a afetividade, com que se liga ao passado pelo 
seu julgamento; a fala, com que se liga ao presente, e o entendimento, que é a inteligência com 
que lida com o seu futuro, com a angústia de sua predestinação à morte. Não podemos nos 
submeter a condicionamentos de nosso passado; não podemos permitir que sentimentos, 
memórias, ou hábitos se imponham sobre nosso presente e determinem seu conteúdo e 
qualidade. Nós também não podemos permitir que a ansiedade sobre os eventos futuros 
ocupem nosso presente, tirem sua espontaneidade e intensidade. Não podemos permitir que 
nosso "aqui e agora" seja liquidado. 

                     O existencialismo, enquanto filosofia da crise e por suas próprias origens 
Kierkegaardianas, deve ser historicamente entendido como um complexo de doutrinas 
eminentemente antirracionalistas ou, segundo Gabriel Marcel (3), como uma reação anti-
hegeliana. Com efeito, desprezando o discurso especulativo da metafísica e o raciocínio frio 
das ciências positivas, o existencialismo vai buscar na "intuição" de Bergson e na 
fenomenologia de Husserl o método ou caminho que nos conduz "de retorno as coisas", à 
existência individual concreto, como algo primordial, misterioso, irredutível e anterior à 
essência. Existência como símbolo de oficina e de arena onde o homem forja o seu projeto e 
trava a batalha quotidiana do seu próprio destino. Daí Jolivet conceituar o existencialismo 
como "o conjunto de doutrinas segundo as quais a filosofia tem como objetivo a analise e a 
descrição da existência concreto, considerada como ato de uma liberdade que se constitui 
afirmando-se e que tem unicamente como genese ou fundamento esta afirmando de si". Embora 
diversas, as filosofias existencialistas temem comum as seguintes características fundamentais:  
a existência como objeto de investigação e de modelagem do projeto humano em permanente 
"devir";   a vivência existencial, como fonte de angustia e fundamento de uma antropologia 
filosófica que, para os existencialistas cristãos, aponta o caminho da intersubjetividade 
(comunhão com os homens) e da transcendência (comunhão com Deus) e, para os 
existencialistas ateus, conduz à morte, à náusea, ao nada;  o homem como liberdade e 
subjetividade enquanto artífice de seu próprio projeto existencial, como realidade aberta aos 
outros e ao mundo; e finalmente, a dissolução do dualismo sujeito-objeto inerente à teoria 
clássica do conhecimento, na unidade interior de uma vivência que se exprime no amor ou na 
angustia, considerada esta como consciência da finitude do homem, da sua gratuidade 
existencial e do seu ser para a morte.  

 
 
 



 15
 
2.2. Pressupostos da Filosofia Humanista 

A Psicologia Humanista fundamenta-se nos pressupostos da Fenomenologia e Filosofia 
Existencial; é centrada na pessoa e não no comportamento, enfatiza a condição de liberdade 
contra a pretensão determinista. Visa à compreensão e o bem-estar da pessoa não o controle. 
Segundo esta concepção, a psicologia não seria a ciência do comportamento, seria a ciência da 
pessoa. Caracteriza-se também, por uma contínua crença nas responsabilidades do indivíduo e 
na sua capacidade de prever que passos o levarão a um confronto mais decisivo com sua 
realidade. Segundo esta teoria, o indivíduo é o único que tem potencialidade de saber a 
totalidade da dinâmica de seu comportamento e das suas percepções da realidade e de descobrir 
comportamentos mais apropriados para si.  Os principais constituintes deste movimento são: 
Carl Rogers (1902-1985) e Abraham Maslow (1908-1970).  Um ponto fundamental da teoria 
de Rogers, é que as pessoas se definem por sua experiência. Segundo Rogers "todo indivíduo 
vive num mundo de experiência no qual é o centro. Este mundo particular é denominado de 
campo fenomenal ou campo experiencial que contém tudo que passa no organismo em 
qualquer momento, e que está potencialmente disponível à consciência. Esse mundo inclui 
eventos, percepções, sensações e impactos dos quais a pessoa não toma consciência, mas 
poderia tomar se focalizasse a atenção nesses estímulos. É um mundo particular e pessoal que 
pode ou não corresponder à realidade objetiva".  

Segundo esta concepção, a atenção que o indivíduo focaliza em um certo evento é 
determinada pelo modo como cada um percebe o seu mundo, não na realidade comum. Deste 
modo, o indivíduo não reage a uma realidade absoluta, mas a uma percepção pessoal dessa 
realidade. Essa percepção é para cada um sua realidade. Partindo-se deste pressuposto, cada 
percepção é essencialmente uma hipótese - uma hipótese relativa à necessidade do 
indiöíduo. Segu.do Rogers, pelo fato de o orginismo ser seipre um Sistema total organizadg em 
que, a adtdração de qualquer das partes provoca� uma alteração nas outras partes, reeee$ao seu 
campo fenomenal comW um t{do organizado.  O mesmo autor afirma que, há um aspecto 
básico da naturaza humana que leva um indivíduo em dir%ïão á� uma(maior congruência e a 
um funcionamento realista.  

Cegundo este, "o hmpUlso evidente em toea a"vida humana e orgânica, o impulso de 
ax0andir-se, estender- �se, t rnar-se auôônomo, desenvolver-se, amadurecer-se, a tendência a 
expressar e ativar todas as capacidades do organismo na medida em que tal ativação valoriza o 
organismo ou o self". Sendo assim, cada indivíduo possui este impulso inerente em direção a 
ser competente e capaz quanto está apto biologicamente.  O comportamento de uma pessoa será 
voltado para a manutenção, a intensificação e a reprodução do eu em direção à autonomia, 
oposto ao controle externo por forças externas. Isso se aplica quer o estímulo venha de dentro 
ou de fora, quer seja o meio ambiente favorável ou desfavorável.  

A tendência para a realização plena das potencialidades individuais é expressa nos 
indivíduos através de uma variada gama de comportamentos, em resposta a uma gama variada 
de necessidades. A tendência do organismo, num momento, pode levar à procura de alimento 
ou gratificação sexual. No entanto, a menos que essas necessidades sejam demasiadamente 
fortes, sua satisfação será procurada segundo uma forma que intensifique, e que, não diminua a 
necessidade de auto-estima, por exemplo. Outras atividades tais como, as necessidades de 
explorar, produzir e a necessidade brincar, por exemplo, são basicamente motivadas, segundo 
este pressuposto, pela tendência à realização.  

A conduta segundo Rogers, seria fundamentalmente um esforço dirigido à consecução 
de um objetivo do organismo, para satisfazer as suas necessidades. A reação, o comportamento, 
não se dá em face da realidade mas, da percepção da realidade que o indivíduo possui. 
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Consequentemente, a contuta não seria envão causada`por algo que abonteceu no pas{ado- 
aomn postulado pela psicanálise mas, causada pelas tensões e necersidades presentes ñue o 
organis-o se esfor'a por`reduzib ou satisf!zEr. Embora a experiêhcia passada cojtribua(para 
modiæicar o sentido ñue sepá dado as experiências atuais, só há con`uta pAra enfrentar wme 
necessidade presente. C conduta é rempre intencional e em resposta!à realidade tal como é 
appendidA. A melhor forma enpâo para compreendê-la, é a partir do quadro de råferência 
interna do próprio indivíduo.  Para Rogers, a estrutura do eu é formada como resultado da 
interação do indivíduo com o ambiente e, de modo particular, como resultado da interação 
valorativa com os outros. Assim, o ego é um modelo conceitual organizado, constituído de 
percepções, de características e relações do eu, juntamente com valores ligados a esses 
conceitos.  

O eu está dentro do campo da experiência, não sendo apenas uma mera acumulação de 
numerosas aprendizagens e condicionamentos. É uma configuração organizada de percepções 
que são acessíveis à consciência, formada por elementos tais como as percepções das 
características e capacidades próprias; os conteúdos perceptivos e os conceitos de si em relação 
com os outros e com o ambiente. Basicamente é um conjunto de significações vividas sendo 
suscetível de mudar sensivelmente em consequência das mudanças ocorridas em seu meio. Em 
síntese, é um conjunto organizado e consistente de experiências, num processo constante de 
formar-se e transformar-se à medida que as situações mudam.  Os esquemas de autoconceito do 
indivíduo são estruturados à medida que o indivíduo começa a vivenciar alguns eventos, 
incluindo tudo o que é experimentado por seu organismo, conscientemente ou não. Em 
decorrência a tudo o que está acontecendo em seu meio, o indivíduo começa gradativamente, a 
tornar-se atento às experiências que ele discrimina como sendo o eu. Pouco a pouco, forma-se 
um conjunto de conceitos organizados e coerentes, chamados de valores.  Para Rogers, alguns 
fenômenos são ignorados e tidos como isentos de significado para a pessoa. Outros fenômenos 
são percebidos conscientemente e organizados em sua estrutura. Alguns parecem impor-se a 
percepção consciente, outros fenômenos são negados ou distorcidos porque ameaçam a 
percepção organizada do eu.  

Em síntese, a teoria de Rogers afirma que, todo organismo tem uma tendência inerente e 
natural a auto-realização, sendo expressa nos seres humanos numa variada gama de 
comportamentos em resposta a uma variada gama de necessidades. Esta tendência do 
organismo num momento pode levar à procura de alimento e gratificação sexual, em outro à 
procura de status.  Outro expoente do pensamento humanista foi Abraham Maslow. Maslow 
era psicólogo e foi considerado um dos fundadores da psicologia humanista. Durante toda a sua 
carreira interessou-se profundamente pelo estudo do crescimento e desenvolvimento pessoais, e 
pelo uso da psicologia como um instrumento de promoção do bem estar social e psicológico.  

O fato de ser considerado Humanista lhe desagradava, ao ponto de afirmar: "Nós não 
deveríamos ter que dizer Psicologia Humanista. O adjetivo deveria ser desnecessário. Eu sou 
autodotrinário.... Eu sou contra qualquer coisa que feche portas e corte possibilidades". Maslow 
começou por estudar a questão da auto-realização mais profundamente através da análise das 
vidas, valores e atitudes das pessoas que considerava mais saudáveis e criativas. Começou por 
estudar aqueles que achava que eram mais auto realizados, os que haviam alcançado um nível 
de funcionamento melhor, mais eficiente e saudável do que o homem ou a mulher comuns. 
Assim, suas primeiras investigações sobre auto-realização foram inicialmente estimuladas por 
sua vontade de entender de uma forma mais completa os dois professores que mais o 
influenciaram, Ruth Benedickt e Max Wertheimer. Maslow não somente os considerava 
cientistas brilhantes e extraordinários, mas seres humanos profundamente realizados e 
criativos. Assim, iniciou seu próprio estudo para procurar tentar descobrir o que os fazia tão 
especiais.  
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Maslow definia a questão da auto-realização como " o uso e a exploração pleno de 

talentos, capacidades, potencialidades, etc. Eu penso no homem que se auto-atualiza não como 
um homem comum a que alguma coisa foi acrescentada, mas sim como um homem comum de 
quem nada foi tirado. O homem comum é um ser humano completo com poderes e capacidades 
amortecidos e inibidos".  Em seu livro, The Farther Reaches of Humam Nature (1971), 
Maslow faz algumas considerações a respeito dos modos pelos quais Os indivíduos se auto-
realézam:  

 Auto-òealização s)gnifica exPeRienciar de modo pleno, intensn e desifteressido,"com 
plena concentração e total abcfrção. Em geral eqtamos alheios ao que acontece dentro de nós!e 
ao nosso redor.  
 Se Pensarmos na vida �como um process  de escolèas, ent£o a auto-realização signafica 
f`zer de cada escolha uma opção para"o crescimentg. EscolheR(o crescimentm é abrkr-se para 
experiência{ novas e desafiadoras, mas arrisccr o"novo e o desco.hecido.  
 Áqto-realizaz é aprender a sintonizar-se com sua própria natureza íntima. Isto significa 
decidir sozinho se gosta de determinadas coisas, independente das idéias e opiniões dos outros.  
 A honestidade e o assumir responsabilidade de seus próprios atos são elementos 
essenciais na auto-realização.  
 Ao invés de, dar respostas calculadas para agradar outra pessoa ou dar a impressão de 
sermos bons Maslow pensa que as respostas devem ser procuradas em nós mesmos.  
 Auto-realização é também um processo contínuo de desenvolvimento das próprias 
potencialidades. Isto significa usar suas habilidades e inteligência para trabalhar e fazer bem, 
aquilo que queremos fazer.  
 Um passo para além da auto-realização é reconhecer as próprias defesas e então 
trabalhar para abandoná-las. Precisamos nos tornar mais conscientes das maneiras pelas quais 
distorcemos nossa auto-imagem e a do mundo exterior através da repressão, projeção e outros 
mecanismos de defesa.  

Maslow acentua que o crescimento ocorre através do trabalho de auto-realização. Auto-
realização representa um compromisso a longo prazo com o crescimento e o desenvolvimento 
máximo das capacidades. O trabalho de auto-realização envolve a escolha de problemas 
criativos e valiosos. Maslow afirma que, indivíduos auto-realizados são atraídos por problemas 
mais desafiantes e intrigantes, por questões que exigem os maiores e mais criativos esforços. 
Estão dispostos a enfrentar a incerteza e a ambiguidade e preferem o desafio à soluções fáceis. 
Maslow afirma que, o crescimento psicológico ocorre em termos de satisfação bem sucedida de 
necessidades mais elevadas. As primeiras necessidades, as fisiológicas (fome, sono..), 
segurança (estabilidade, ordem) geralmente são preponderantes, isto é, elas devem ser 
satisfeitas antes que apareçam aquelas relacionadas posteriormente, como; necessidade de amor 
e pertinência (família,amizade), necessidade de estima (auto-respeito, aprovação) e necessidade 
de auto-atualização (desenvolvimento de capacidades).  Portanto, a busca de auto-realização 
não pode começar até que o indivíduo esteja livre da dominação de necessidades inferiores, tais 
como fisiológicas e segurança. O desajustamento psicológico é definido como doenças de 
carência, causadas pela privação de certas necessidades básicas, assim como a falta de 
vitaminas causa doenças. Outras necessidades, segundo Maslow, também devem ser satisfeitas 
para manter a saúde. Maslow afirma que, um exame acurado do comportamento animal ou 
humano revela outro tipo de motivação. Quando um organismo não está com fome, dor e medo 
novas motivações emergem, tais como curiosidade e alegria. Sob estas condições, as atividades 
podem ser desfrutadas como fins em si mesmas, nem sempre buscadas apenas como meio de 
gratificação de necessidades. A este tipo de motivação denomina motivação do ser, pois, 
refere-se principalmente ao prazer e a satisfação no presente ou ao desejo de procurar uma meta 
considerada positiva. Por outro lado, a motivação de deficiência inclui uma necessidade de 
mudar o estado da coisa atual porque este é sentido como insatisfatório ou frustrador.  
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Maslow define o self como essência interior da pessoa ou sua natureza, inerente a 

seus próprios gostos, valores e objetivos. Compreender a própria natureza interna e agir de 
acordo com ela é essencial para atualizar o self. Maslow aborda a compreensão do self através 
do estudo daqueles indivíduos que estão em maior harmonia com suas próprias naturezas, 
daqueles que fornecem os melhores exemplos de autoexpressão ou autoatualização. Em síntese, 
o trabalho de Maslow, ofereceu uma contribuição considerável tanto prática quanto teórica para 
os fundamentos de uma alternativa para o Behaviorismo e a Psicanálise, correntes estas que 
segundo ele, tendem a ignorar e ou deixar de explicar a criatividade, o amor, o altruísmo e os 
outros grandes feitos culturais, sociais e individuais da natureza humana.  

 
Capitulo III 

A Concepcao da Natureza Humana 
 

Para as pessoas interessadas e vocacionadas em manter uma relação de ajuda na 
promoção de ajuda, além dos profissionais da medicina, da enfermagem, da psiquiatria, dos 
assistentes sociais e de religiosos que aspiram para a salvação daqueles que chegaram no fundo 
do poço, há de se entender sobre as raízes da natureza humana oriunda da herança 
constitucional genética, ou por heranças sócio-culturais. Assim, de acordo com as Ciênciais do 
Comportamento, podemos nesse trabalho de ação na arte de aconselhar, podemos nos deparar 
com pessoas oriundas dos seguintes modelos comportamentais, de conformidade com 
consagrados estudos e pesquisa centradas nas (3) três forças da Psicologia, conforme veremos: 

 
3.1. Concepção Mecanicista 

Nessa perspectiva, os Pesquisadores do Behaviorismo (Ciência do Comportamento), 
representado por John Watson e  B.F. Skinner, defendem a tese de que o homem é 
produto do meio, e que a natureza humana é susceptível aos estímulos externos, e 
segundo os mesmos, não há como argumentar adjetivos de talento e criatividade humana, 
visto que grande soma de seu repertório comportamental é adqurido por meio de 
condicionamento. Assim o homem é como uma máquina que funciona e reage por meio 
de estimulação de agentes externos. 

 
3.2. Concepção Reducionista 

Sigmund Freud, o pai da Psicanálise analisa a natureza humana à partir de suas 
necessidades fisiológicas como a fome, o sono, a sede e o sexo. Tais impulsos são inatos 
e agem sob a força dos impulsos primários ou biológicas, e que são altamente 
determinantes na formação de comportamentos que influenciam a formatação da 
personalidade. Assim, a natureza humana é reduzida às ações do instinto que possui as 
mesmas características de um animal. 

 
3.3. Concepção Fenonmenologica 

Representado pelo pensamento de Carl Rogers e Abraham Maslow, seguem aos 
pressuportos de que o homem é essencialmente bom. Segundo esses preceitos filosóficos, 
a tendência natural do homem é sempre em direção ao crescimento, a socialização sadia, 
ao ajustamento intrapessoal, e à autonomia social. 
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Capitulo IV 

O homem à procura de si mesmo. 
 

                 Para a melhor compreensão dos conflitos e dilemas existenciais do homem 
moderno, utilizamos os estudos e pesquisas de Rollo May (1909-1994), um dos mais 
influentes precurssores do Aconselhamento Existencial Humanista, por ter formação em 
Filosofia, em Teologia e em Psicanálise. O referido autor nasceu em Ohio, cresceu em 
Michigan, faleceu na Califórnia. Graduou-se em artes, em 1930. Encantou-se com a arte 
clássica grega, decidindo ir à Grécia, logo ao término de seu bacharelado. Trabalhou na 
Grécia durante três anos. Em seguida, viajou para Viena e estudou um breve tempo com 
Alfred Adler, cuja influência marcou-o consideravelmente. 
 
Dados biográficos 
                 A visão trágica da Europa, de então, acerca da natureza humana impediu-o de 
aceitar um conceito mecânico de pessoa. Retornando aos Estados Unidos, a psicologia local 
lhe pareceu "ingênua e simplista". Tanto, que resolveu matricular-se no Seminário Teológico 
União de Nova Iorque. Aí realizou investigações aprofundadas sobre o significado da 
desesperação, do suicídio e da angústia, questões estas, um tanto, ignoradas pelos psicólogos 
de lá. Apostava na possibilidade de com estes estudos pudesse aprender sua contrapartida: o 
valor, a alegria e a intensidade da vida (1983). No Seminário tornou-se discípulo e grande 
amigo do teólogo protestante Paul Tillich, ligação esta que enriqueceu a vida, a obra e os 
escritos de ambos.  

                   Os pais de May se divorciaram durante seu curso no União, fato que o obrigou a 
interromper seus estudos e voltar para Michigan para cuidar dos assuntos de família. Durante 
este tempo, foi conselheizo estudanqil em um +/légio ertatal de Michi'an. M!is tarde( pôde 
regresóar a Nova Iorqua e concluir sua licenciatura em teologi!, isto em 1938. Durante os seus 
últimms anos no Seminário escreveu seu prime)ro livrm, The @rt of Counseling (A arte do 
aconselhamento rsic/lógico). May trabalhou como miîksvro paroqwIal em Montclair, Nova 
Jersey, antes de retornar g Nova Éoòque,`e começar a dedic!r-se aos eStudor em xsicanálise, 
oO Instittto William Alanson White de Psiquiatria, Psicanálise e Psicologia. Inscreveu-se na 
Universidade Columbia, e recebeu seu primeiro doutorado em Psicologia Clínica.  

                     A vida profissional de May foi muito produtiva. Exerceu a função de  Sua 
atividade de estudos e trabalho foi bruscamente interrompida quando adoeceu de tuberculose, 
em torno dos trinta anos de idade. Não havia, então, os medicamentos específicos para esta 
infecção. May ficou internado por três anos no Sanatório Saranac. Durante a sua doença, leu, 
entre outras obras, The problem of Anxiety (O problema da angústia) de Freud, e The Concept 

of Dread (O conceito de angústia) de Sören Kierkegaard. Ficou admirado com as formulações 
cuidadosas de Freud, mas convenceu-se que Kierkegaard "descrevia o que é experimentado 
de imediato pelos seres humanos em crise" (1969). A tuberculose em May ajudou-o a apreciar 
a importância do ponto de vista existencial. Seu livro, "The meaning of Anxienty" (O 
significado de ansiedade), de 1977, foi amplamente reconhecido como o primeiro escrito, nos 
Estados Unidos, a fomentar a união genuína entre a psicologia e a filosofia, e em demonstrar a 
importância dos valores para a psicologia. Conselheiro para estudantes universitários no City 

College de Nova Iorque, desenvolveu a prática particular em psicanálise e terapia existencial, 
e tornou-se membro do instituto White. Lecionou na Escola Nova para a Investigação Social, 
nas Universidades de Nova Iorque, Harvard, Yale e Princeton. Escreveu uma grande 
quantidade de livros e artigos, e ganhou vários prêmios.  May reconhece com clareza que a 
ciência deriva de pressupostos filosóficos e que depende fundamentalmente deles. Crê que a 
razão pela qual não entendemos a verdade acerca de nós mesmos, não é por não termos 
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acumulado dados suficientes, realizado experimentos corretos ou lido muitos livros, mas por 
"não termos o valor necessário". Os fatos científicos e as provas técnicas raramente nos 
ajudam a responder as perguntas que realmente importam. Temos que "arriscar-nos" (1953). 
Na psicoterapia May irá desempenhar o papel do "amigo implacável", insiste para que seus 
pacientes "lutem com as forças incapacitantes dentro deles para abrir caminho de novo para a 
vida" (Harris, 1969). Ele não tinha medo de arriscar-se a reintroduzir conceitos recusados com 
veemência pela maioria dos psicólogos, como, a intencionalidade, a vontade etc. Reintroduz 
estes conceitos porque acredita que são vitais para entender o que significa ser um ente 
humano na atualidade. Há uma nota profética em seus escritos, que lembra Erich Fromm, e 
seu pensamento, com freqüência, tem uma tonalidade teológica. Há quem diga que May 
partiu de onde Paul Tillich parou (Harrys, 1969). May reconhece que os grandes períodos na 
história não foram aqueles onde dominavam as preocupações psicológicas, mas nos quais 
prevaleciam as inquietudes filosóficas e religiosas (1983).  

                     May não oferece uma série de hipóteses que possam ser comprovadas por 
procedimentos empíricos. Em seu lugar, nos dá um panorama filosófico do que significa ser 
uma pessoa no mundo atual. Expõem-se razões em apoio às suas afirmações, mas não servem 
como prova; cooperam como fragmentos de evidência a favor de uma certa descrição da 
realidade. Reduzir o entendimento da personalidade a termos científicos, causais e abstratos 
significa perder-se algo do conteúdo significativo e não se entender a realidade completa de 
um ser humano. May nos convida a examinar os supostos filosóficos do projeto científico de 
modo que se possa manter um diálogo criativo entre a ciência e a filosofia.  Grande parte dos 
psiquiatras, psicólogos$e psicanalistas tåjde a ignorar o pensamento de May por0nëo 
podebem tratá-lo como uma hipótese científica. Conceitos, como a!intuncconalmdade, scn 
quase i-possíveis de se ddfinir då manåira operabional e du!se compzover de vorma empírica, 
contud/, os achados de uma prova empírica não estabelecem um`suposto fi,osófico; pode ser 
qud ne- se relacionem de maneira significativa com este/ Não obstinte, a mesma 
vantagem� da ômoria de May, o fato de que tå- suas Raízes em uma concepção filosófica 
nova da vida humana, também pode ser seu maior inconveniente. May corre um grande risco 
de ser eliminado pelo psicologicamente estabelecido e ter pouco impacto na teorização da 
personalidade.  

May assinalou, em 1967, que na segunda metade do século XX, o problema central a ser 
enfrentado seria um sentimento de impotência, uma "convicção penetrante de que o indivíduo 
não pode fazer algo efetivo frente aos enormes problemas culturais, sociais e econômicos". Os 
sentimentos de impotência são agravados pela ansiedade e pela perda dos valores tradicionais. 
Vejamos seus conceitos mais relevantes: 

 
(1) Impotência 

O problema da impotência é muito mais profundo que o fato de estarmos em uma época de 
incerteza e de agitação social. A guerra fria terminou há tempos, mas o mundo não está mais 
seguro, lembrem do 11 de setembro. De fato, o "mundo desenvolvido" freqüentemente age 
como se não houvesse problemas reais nos menos desenvolvidos apesar de sua pobreza e 
sofrimentos massivos. Com o incremento na tecnologia, o poder se tornou impessoal, uma 
força autônoma que age em seu próprio nome. Em princípios da década de 1950, May 
observou que muitos dos pacientes que o procuravam sofriam de sentimentos intensos de 
vacuidade. Notou que o neurótico com freqüência atua aquilo que os outros estão 
temporalmente inconscientes. May antecipou que a experiência de vacuidade e impotência 
que havia registrado em seus pacientes com o tempo se tornaria epidêmica.  
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(2) Ansiedade 

Tornou-se comum descrever nossa época como uma era de ansiedade. Contudo, antes de 
1950, foram escritos somente dois livros que apresentam de maneira específica uma descrição 
objetiva da ansiedade, e sugeriam formas construtivas para tratá-la: The problem of Anxiety de 
Freud, e The Concept of Dread de Kierkegaard. Depois de May ter escrito The Meaning of 

Anxiety, publicado em 1950, surgiram centenas de livros sobre o tema. Alguns psiquiatras 
preferem usar o termo stress em lugar de ansiedade, May acha esta tendência infeliz e 
imprecisa. A palavra stress tornou-se popular devido a suas origens na engenharia e na física, 
onde pode ser definida com facilidade e medida com precisão. O problema com o conceito de 
stress é não descrever de forma adequada a apreensão à que se faz referência de maneira 
ordinária como ansiedade. May propôs a seguinte definição para ansiedade: "A ansiedade é a 
apreensão caracterizada por uma ameaça a algum valor que o indivíduo considera essencial 
para sua existência como pessoa" (1977).  

 
(3) A perda dos valores 

A origem dos problemas reside na perda do centro de valores na sociedade. Desde o 
Renascimento, o valor dominante na sociedade ocidental tem sido o prestígio competitivo 
medido em termos de trabalho e êxito financeiro. Tais valores já não são efetivos, no mundo 
pós-moderno no qual se tem que aprender a trabalhar com outras pessoas a fim de sobreviver.  

 
(4) Quatro estados de consciência 

May sugere que há quatro etapas na consciência do ego. A primeira é a etapa da inocência, 
antes que nasça a consciência do ego. Esta é característica do bebê. A segunda é a etapa da 
rebelião na qual o indivíduo busca estabelecer alguma força interna. A criança que já anda, e 
o adolescente ilustram esta etapa, a qual pode implicar desafio e hostilidade. A terceira etapa é 
a consciência ordinária do ego. Esta é a etapa a que se refere a maioria das pessoas quando 
falam de uma personalidade saudável. Implica ser capaz de aprender com os próprios erros e 
viver de modo responsável. May se refere à última etapa como a consciência criativa do ego. 
Implica a capccidade de obseòvar`algo fora do 0onto de vistc`limitado 5sual da pesso! e 

�riólõmbrar a verdade úhtima com/ existe na realidade. Este`nível abre caminho através da 
dicotomia entre ` subjetividade e a objetividade. Nei todos conseguem atingir este0nível de 
consCiência.  

May concebe o ser humano coío consciente do ego, capaz de intencionalidaàe e ãom a 
necessiäade de`fazår eleições. Em sua análise existe~cëal de personalidade, May busca solapir 
o dualismo tradickonal eå sujeito a(objeto yue`atozmentou o auto-entendimento ocidental 
desde Descartes, quem disse que sermos conscientes de nós mesmos, já era como ser sujeito 
ou objeto. May considera o ego como uma unidade. Em lugar de abstrair conceitualizações, 
necessita reconhecer e enfrentar os paradoxos de nossas próprias vidas. Em um paradoxo duas 
coisas opostas são delineadas contra si e parecem negar-se, contudo, não podem existir, uma 
sem a outra. Portanto, o bem e o mal, a vida e a morte, a beleza e o feio parecem estar 
brigados entre si, mas esta mesma confrontação inspira vida e significação ao outro.  
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(5)  A possessão absoluta 

Neste mundo que se vangloria da racionalidade, May reintroduz o conceito de "possessão 
absoluta", e insiste em que podemos chegar até a adaptar-nos a isto. É "qualquer função 
natural que tenha o poder de assumir o controle da pessoa inteira". O sexo, a ira, uma ânsia de 
poder, tudo isto pode converter-se em mal, quando se apodera do ego sem importar-lhe sua 
integração. Pode-se reprimir o demoníaco, mas não evitar suas conseqüências. O demoníaco é 
criativo e destrutivo em potência, ao mesmo tempo. Ao tornarmo-nos conscientes de sua 
existência, podemos integrá-lo em nós mesmos. Podemos aprender a querer nossos demônios 
internos e permitir-lhes a nos dar o sal da vida. A possessão começa como impessoal; ao 
trazê-la à nossa consciência, tornamos pessoais os seus impulsos. A possessão absoluta nos 
empurra para a estrutura universal da realidade. Isto sucede de uma dimensão impessoal para 
uma pessoal da consciência. 

 
(6)  Poder 

Com efeito, um fator básico, na crise contemporânea, é o sentimento de insignificância e 
impotência. A vida humana pode ser percebida como um conflito entre atingir um sentido de 
significação do próprio ego por um lado e o sentimento de impotência por outro. Tendemos a 
evitar ambos os lados, o primeiro devido às más conotações associadas com o ser demasiado 
poderoso e o último porque é demasiado doloroso suportar nossa impotência. A violência tem 
seu campo fértil na impotência e na apatia. Conforme as pessoas se tornam impotentes, cresce 
sua violência em lugar de controlá-la. Os fatos violentos, tais como, a violência urbana, são 
realizados por aqueles que buscam aumentar sua autoestima. As pessoas impotentes, por 
vezes, partem para a exploração com o fim de se sentirem significativas ou buscam vingança 
em formas passivo-agressivas, tais como no uso de drogas ilícitas e álcool. Certo é que a 
cultura tem efeitos poderosos sobre nós. Mas poderia não chegar a isto se estas tendências não 
estivessem já presentes conosco, pois somos nós que constituímos a cultura (1983).  

 
(7) Amor e sexo 

O amor poderia ser a grande resposta aos problemas humanos. No entanto, o amor mesmo 
converteu-se em problema. A dificuldade real é chegar-se a ser capaz de amar. Nosso mundo 
é esquizóide, fora de contato, incapaz de sentir ou de participar de uma relação íntima. A 
carência de afeto e a apatia são atitudes predominantes em nossas vidas, são formas de 
proteção contra o estímulo excessivo da sociedade moderna. Nossa liberdade sexual 
converteu-se em uma forma nova de puritanismo: a emoção está separada da razão e o corpo é 
usado como uma máquina. A comercialização do sexo destrói os sentimentos verdadeiros de 
um modo tão grave como em certa época o fizeram os tabus tradicionais. Colocou-se o sexo 
contra o Eros, o impulso de relacionar-se com outra pessoa e criar novas formas de vida. May 
sugere que somente a experiência e a redescoberta do afeto, o oposto à apatia, nos permitirá 
resistir ao cinismo que caracteriza nossos dias. Os mitos do afeto parecem sinalizar para a 
necessidade de se desenvolver uma moralidade nova de autenticidade nas relações humanas.  
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(8) Intencionalidade 

May acredita na necessidade de usar da decisão e regressar ao centro de nossa descrição da 
personalidade. Sua intenção não é excluir as influências deterministas, senão incluí-las, 
introduzindo o conceito de intencionalidade, a qual subjaz na vontade e na decisão. Por 
intencionalidade May quer dizer "a estrutura que dá significado à experiência". Uma 
capacidade humana distintiva; a intencionalidade é uma atenção imaginativa que subjaz a 
nossas intenções e informa nossas ações. É a atitude de participar no conhecer. A maneira em 
que é percebido um pedaço de papel diferirá dependendo do uso que se lhe queira dar. É o 
mesmo pedaço de papel que proporciona o estímulo, e a mesma pessoa que responde a ele, 
mas o papel e a experiência terão um significado diferente.  

 
(9)  Liberdade e Destino 

A atitude existencialista por ocasiões é criticada de maneira equivocada por descrever o 
indivíduo como livre em absoluto sem restrições de nenhuma classe. May, contudo, nos 
lembra que a liberdade somente pode ser considerada juntamente com o destino. Liberdade 
significa "abertura, disposição a amadurecimento, tolerância e mudança na busca de valores 
humanos mais importantes". Implica nossa capacidade de intervir em nosso próprio 
desenvolvimento. A liberdade é básica para o entendimento existencialista da natureza 
humana devido a que subjaz à nossa capacidade de eleição e aos valores. Por sua vez, May 
define destino como o desenho vital do universo expresso em cada um de nós. Em sua forma 
extrema, nosso destino é a morte, mas também se expressa nos talentos individuais próprios, 
em nossas histórias pessoais e coletivas, na cultura e na sociedade em que temos nascido. O 
destino nos estabelece limites, mas também nos proporciona meios para executar certas 
tarefas. Fazer frente a estes limites gera valores construtivos.  

 
(10)  Coragem e Criatividade 

A coragem é a capacidade para avançar apesar da desesperação. Nos seres humanos, a 
coragem é necessária para poder existir e tornar-se possível. A coragem não é uma virtude, 
senão uma função que subjaz e dá realidade a todos os demais valores. O paradoxo da 
coragem é que devemos estar comprometidos por completo, mas também, estarmos cientes ao 
mesmo tempo de que poderíamos estar equivocados. A coragem criativa é a descoberta de 
formas novas, símbolos e padrões sobre os quais pode ser construída uma nova sociedade.  

 
(11)  Psicoterapia 

O enfoque existencial da psicoterapia sustenta que o objetivo central da terapia é ajudar a 
promover o entendimento do ego e o próprio modo de ser no mundo. Os construtos 
psicológicos para entender os seres humanos são colocados, então, em uma base ontológica e 
tomam um significado da situação presente. Impulsos, dinamismos ou padrões de conduta são 
entendidos somente no contexto da estrutura da existência da pessoa individual. May assinala 
que Ser no sentido humano não é dado de uma vez e para sempre. Como humanos temos que 
estar conscientes, ser responsáveis por nós mesmos, e tornarmo-nos nós mesmos.  

Uma experiência "eu sou" é uma precondição para solucionar problemas específicos. De outro 
modo, somente trocamos um conjunto de defesas por outro. Tornar-se consciente do próprio 
ser não significa ser explicado em termos sociais. A aceitação do terapeuta pode facilitar a 
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experiência "eu sou", entretanto, não conduz de maneira autônoma a isto. "A questão crucial 
é que o indivíduo mesmo, em sua própria consciência e responsabilidade de sua existência, dê 
com o fato de que pode ser aceito" (1983). O surgimento de uma experiência "eu sou" 
tampouco é idêntica ao desenvolvimento do ego. Ocorre em um nível mais básico, ontológico, 
e é uma precondição para o desenvolvimento do ego subseqüente.  

A fim de se compreender o que significa existir, é necessário entender também a opção de 
não-ser. A morte é uma forma óbvia de ameaça de não-ser, e o conformismo um modo 
alternativo que May encontra com muita freqüência em nossos dias. As pessoas abandonam 
sua identidade para ser aceitas pelos demais e evitar serem condenadas ao ostracismo ou à 
solidão, mas assim fazendo perdem seu poder e seu caráter único. Enquanto que a repressão e 
a inibição foram padrões neuróticos comuns na época de Freud, na atualidade o conformismo 
tem sido um padrão prevalente. Esta negação das potencialidades próprias conduz à 
experiência da culpa. A culpa ontológica não provém da proibição cultural, mas surge do fato 
da consciência de si mesmo e do reconhecimento de que não temos realizado nossas 
potencialidades. Enfrentar esta culpa no processo da terapia conduz a efeitos construtivos.  
Portanto a tarefa central do terapeuta é buscar entender o modo de ser e de não-ser no mundo 
do paciente. É o contexto que distingue o enfoque existencial mais que qualquer técnica 
específica. O ser humano não á um objeto que possa ser manejado e analisado. A técnica se 
segue ao entendimento. May entende que a associação livre é particularmente útil para revelar 
a intencionalidade. A relação entre terapeuta e paciente é considerada como relação real. May 
adverte contra o uso de fármacos na psicoterapia. Em sua maior parte, crê que têm um efeito 
negativo devido a que, eliminando a ansiedade do paciente, podem inibir a motivação para a 
mudança e, em conseqüência, negar uma oportunidade à aprendizagem e destruir recursos 
vitais.  

O trabalho de Rollo May une a tradição psicanalítica e o movimento existencialista na 
filosofia, pelo que se enfatiza a existência em lugar da essência. Sugere também que não há 
verdade nem realidade com exceção daquela na qual participamos. O conhecimento é um ato 
de fazer. A descrição filosófica da natureza humana desenvolvida por May é coerente e 
relevante, global e irresistível. Evita com êxito os dualismos da filosofia de Descartes. O 
marco de referência existencial, que influi sua teoria, é mais compatível com nosso mundo, 
que os supostos filosóficos da ciência do século XIX, que influenciaram o trabalho de Freud. 
Uma filosofia existencial proporciona um plano útil para discutir o que Freud queria dizer 
acerca da natureza do funcionamento psíquico. Ainda que Freud não fosse um existencialista, 
esta corrente de pensamento proporciona categorias que esclarecem as idéias e a intenção 
freudianas. Portanto, May reconcebe de forma frutífera, muitos conceitos freudianos o que se 
constitui em um aporte inegável à psicologia e à sociedade atual.  

                   A obra de May abre as cadeias que atam os próprios marcos culturais e sociais da 
época na qual confluem. A liberdade, a existência, assim como, também os valores inseridos 
nesta obra, geram um espaço de reflexão que é necessário quando tratamos de seres humanos. 
Esta obra reúne em poderosos enlaces todos os conceitos essenciais das bases epistemológicas 
nas quais se apóia. É gratificante encontrar coerência e capacidade em seu pensamento, mais 
ainda, extremamente útil achá-las em seu trabalho na prática. O caráter profético de May é 
produto da pós-modernidade na qual postula achar-se, mas se valida empiricamente através do 
sentido comum. Embora sejam poucas as informações a respeito de seu trabalho privado, que, 
provavelmente, deveu-se ao seu rompimento do âmbito das ciências, é clara a mensagem 
filosófica e analítica que ele deixou.  
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Capitulo V -  Fundamentos para a reconstrução do homem 

Para iniciarmos o processo de compreensão da natureza humana, nos utilizamos de uma 
ferramenta Científica Clínica que nos possibilita a intervenção individual para efeito de  
acompanhamento e de orientação nas mais diversas áreas da experiência existencial. O roteiro 
que segue abaixo sobre a Etiologia, a Anamnese, o Diagnóstico e  Prevenção, nos dão uma 
visão mais ampla acerca da necessidade e da importância dessa tarefa no Aconselhamento 
Existencial Humanista. 

 
5.1. Etiologia 

 
A Etiologia é a ciência ou filosofia da causa de doenças. Tem sido feitas, através dos 

tempos, tentativas para determinar as causas das doenças mentais e os psiquiatras, como os 
outros médicos, têm sido tentados a procurar uma causa única para cada doença. Essa 
abordagem, entretanto, foi considerada imprópria e inútil; hoje em dia , é necessário considerar 
uma complexa interação de forças dentro do indivíduo e entre o indivíduo e seu meio ambiente.  

 
A busca da casualidade em medicina envolve sempre um conceito de fatores, cada um 

dos quais é um pretendente tão válido ao título de causa quanto qualquer outro. Por exemplo, se 
declaramos que o bacilo de Koch é a causa da tuberculose, isto implica que a presença de tais 
bacilos no corpo é razão suficiente para a ocorrência da tuberculose, mas, como é sabido, isso 
não é verdade. Uma pessoa pode sofrer a invasão de bacilos de Koch no corpo sem contrair a 
tuberculose. Por outro lado, não poderíamos dizer que a pessoa estava tuberculosa se ela não 
tem, ou nunca teve quaisquer bacilos de Koch no organismo. Pode-se afirmar, portanto, que a 
presença de bacilos de Koch no corpo de uma pessoa é condição necessária, mas não suficiente 
para o desenvolvimento da doença tuberculose. Podemos � ré� isa d-los um fator ou uma causa, 
mas não a causa. Sabe-se que uma grande variedade de fatores poderá determinar se a invasão 
do Bacilo de Koch no organismo resulta em tuberculose. O  estado nutricional, o 
congestionamento e a promiscuidade habitacional, as experiências geradoras de Stress e muitas 
outras considerações podem determinar o desenvolvimento real da tuberculose num 
determinado  momento. Esses fatores são as causas suficientes, o bacilo de Koch é a causa real.  

 
Assim, a etiologia de doenças pode ser discutida em termos de causas essenciais, sem o 

que uma doença não se desenvolveria, e de causas suficientes que habilitam a causa essencial a 
manifestar-se clinicamente como doença.  Também podemos considerar as causas como 
predisponentes e precipitantes. No estudo das causas de uma doença, há três campos de 
observação.  

 O campo da pessoa, que inclui observações sobre as características da pessoa 
antes de adoecer. 

 O campo do meio ambiente, inclusive observações sobre as características do 
meio ambiente que a pessoa encontrou no momento que adoeceu, ou imediatamente antes de 
adoecer. 

 O campo do mecanismo, este inclui observações sobre os mecanismos 
estruturais, físicos, químicos e psicológicos acionados, pelo encontro do indivíduo com seu 
meio ambiente, o qual, em última instância, gera o modo particular de comportamento a que 
nos referimos como  doença.  

 
          Por  conseguinte, a etiologia ocupa-se em apurar que características do indivíduo  

são relevantes e casuais, que características do meio são relevantes e casuais e que mecanismos 
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do corpo estão envolvidos na doença.  Precisamos conhecer os fatores que determinam o 
inicio da doença, os fatores que determinam o seu curso e os fatores que determinam o seu 
desfecho. Podemos, portanto, discutir a etiologia do início, a do curso de uma doença e a seu 
desfecho. Podemos formular numerosas interrogações a respeito de qualquer pessoa que 
contraiu uma doença:  Por que adoeceu?  Por que adoeceu do modo que adoeceu? Por que 
adoeceu nessa época da sua vida? Assim, podemos considerar causas intrínsecas, que residem 
no indivíduo, e causas extrínsecas, estas decorrentes do seu meio ambiente. As causas 
intrínsecas podem ser classificadas da seguinte maneira:  genéticas;  constitucionais;  
personalidade; estágios críticos do desenvolvimento. As causas extrínsecas incluem o stress 

psicossocial, as infecções, os trauma etc.Uma doença psiquiátrica é a resultante da interação de 
numerosos fatores residentes no indivíduo (fatores intrínsecos) e no meio ambiente (fatores 
extrínsecos). A regra é a causação múltipla. A importância relativa de fatores intrínsecos varia 
de acordo com o tipo de doença, assim como com o indivíduo. Há uma interação contínua entre 
fatores intrínsecos e extrínsecos. 

 
Fatores Genéticos 
Conforme exporemos no capítulo 16, um certo número de doenças psiquiátricas é 
geneticamente determinado, algumas delas com uma pré disposição específica determinada por 
um único gene. Certos distúrbios secundários e de personalidade parecem determinados por 
grande número de genes de pequena penetração, isto é, tem uma determinação multifatorial . 
Cumpre lembra que mais de um tipo de predisposição para a doença mental poderá ocorrer na 
mesma pessoa; por exemplo, uma pessoa pode ser portadora do gene para a esquizofrenia, 
assim como o da depressão endógena. Os genes são influenciados tanto pelo meio genotípico 
quanto pelo ambiente interno do corpo, além do efeito das influências do ambiente externo.  Os 
genes produzem seus efeitos mediante o controle dos sistemas enzimáticos e, portanto, o status 
químico do corpo. Acredita-se poder ser provavelmente demonstrado que muitas das graves 
doenças psiquiátricas, como a esquizofrenia e a doença depressiva têm um distúrbio 
bioquímico subjacente, e possivelmente, muitos tipos diferentes de distúrbio para os subtipod 
de esquizofrenia e doença depressiva. Certas mudanças no meio interno que ocorrem na 
puberdade, antes da menstruação, no parto e na menopausa, são muito conhecidas por 
predisporem para a manifestação de distúrbios psiquiátricos.   

 
 

Constituição Física 
A constituição física mostra certa correlação com a esquizofrenia, a psicose maníaco-
depressiva e certas perturbações psicossomáticas, como examinadas no capítulo 8. 
A correlação, neste caso, está em que os genes determinantes da constituição física influenciam 
os genes determinantes da esquizofrenia e da doença maníaco –depressiva. 
 
Personalidade 
Os tipos de personalidade mostram alguma correlação, mas não completa, com determinados 
distúrbios, como a personalidade esquizotímica e esquizóide. Ciclotímica, obsessiva, histérica, 
etc. A correlação não é rigorosa, pois existem muitas pessoas com esses tipos de personalidade 
que nunca caíram mentalmente enfermas ou, se isso ocorreu, não contraem necessariamente o 
tipo de doença para que estão supostamente predispostas. 
 
Causas Extrínsecas  
Infecções, traumatismos físicos, intoxicação, desnutrição e avitaminoses podem afetar o estado 
mental da pessoa ao alterarem o ambiente interno do corpo. Certas infecções, condições 
traumáticas, estados anóxicos, tudo isso pode resultar em danos permanentes no cérebro e 
causar demência. 
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Tensões Psicossociais 
A experiência de várias formas de tensão psicossocial, como a perda de um parente, a perda da 
pessoa amada, uma catástrofe financeira, a perda de status  ou prestígio, poderá atuar como 
stress não-específico para tornar manifesta a predisposição para distúrbios psiquiátricos.  Ao 
avaliar-se o papel das tensões psicossociais é importante levar em conta o efeito das tensões 
que precedem imediatamente o aparecimento do stress precipitante, e também o fato de os 
pacientes mostrarem suscetibilidades específicas a certas formas de Stress. 
 
Classificação 
Não é possível, no estado atual dos conhecimentos, realizar uma acurada classificação 
etiológica dos distúrbios psiquiátricos.  É possível separar os estados mentais orgânicos 
daqueles m que não se conhece atualmente qualquer patologia orgânica demonstrável. O grupo 
seguinte é formado pelas demências orgânicas, nas quais existem lesões cerebrais devida a 
causas diversas. Nos estados mentais orgânicos agudos (estados confusionais tóxicos), as 
características clínicas predominantes são a obnubilação da consciência e a desorientação. Nas 
demências a característica predominante é a perda de capacidade mental, afetando 
principalmente as funções de memória. 
As restantes perturbações são freqüentemente subdivididas em psicoses e neuroses. O termo 
psicose refere-se a doenças mentais   mais graves, como a esquizofrenia e a psicose maníaco- 
depressiva, ao passo que a neurose refere-se a condições tais como a histeria, o estado 
obsessivo etc. A distinção entre uma doença ser psicótica ou neurótica não é muito 
considerável nem serve a qualquer finalidade útil, e o termo psicótico é muitas vezes usado, um 
tanto imprecisamente, como sinônimo de de esquizofrenia. O que os usuários desses termos 
têm usualmente na idéia é que o psicótico pode carecer de compreensão sobre sua doença e 
necessitar de assistência  num hospital psiquiátrico, ao passo que, segundo se alega, o neurótico 
possui razoável insight sobre sua doença e pode ser tratado na comunidade, mas esses critérios 
não são absolutamente satisfatórios, pois alguns esquizofrênicos tem boa compreensão de seu 
estado e podem ser cuidados na comunidade , enquanto alguns histéricos carecem de insight e 
podem necessitar de assistência institucional. A Psiquiatria nada teria a perder se esses termos 
fossem descartados. Quanto aos distúrbios de personalidade, estes podem ocorrer como 
problema per se ou em qualquer doença psiquiátrica. Do mesmo modo, a inteligência de todos 
os níveis pode acompanhar todas as variedades de doença psiquiátrica. 
 
 

 

5.2 Anamnese 
 

                   O exame psicológico  compreende:  Anamnese.  O exame do estado físico e 
quaisquer investigações especiais que sejam indicadas.  Exame do estado mental do paciente.  
A anamnese do paciente é de fundamental importância para a investigação e o tratamento. A 
história, quando completa, deverá fornecer um quadro do desenvolvimento e ajustamento do 
paciente durante um quadro do desenvolvimento e ajustamento do paciente durante sua vida. 
Conterá  informações pertinentes das possíveis influências genéticas e familiares sobre a sua 
personalidade e sua doença. Retratará seu desenvolvimento da infância a vida adulta. Deve 
fornecer provas de ajustamento ã escola, ao trabalho, casamento e sociedade somadas a um 
cadastro de sua saúde física e mental, e personalidade anterior. Antes de discutirmos os 
pormenores da anamnese, vamos considerar  em maior detalhe a própria entrevista. 
 
Entrevista: 
A entrevista  é de suprema  importância, pois constitui a base de todo tratamento e 
investigação. O psiquiatra, em sua forma de conduzir a entrevista, pode demonstrar a arte da 
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Psiquiatria em seu mais alto grau. As entrevistas podem ser para apuração de fatos, 
terapêuticas, ou ambas as coisas. Os dois tipos de entrevista habilitam o desenvolvimento de 
um rapport entre o paciente e o médico. O ambiente do gabinete de entrevista é importante. O 
paciente não deverá sentir-se inferior ou pequeno na presença de uma gigantesca escrivaninha, 
a qual o distancie do médico. O médico deve conceder um tempo adequado para a entrevista e 
estar livre de interrupções. Tanto o psiquiatra como o paciente devem sentir-se confortáveis e 
descontraídos. Os pacientes estão usualmente ansiosos e assustados quando comparecem a uma 
entrevista psiquiátrica, e devem ser postos a vontade. Se necessário o médico deve levantar-se 
da sua cadeira, ir ao encontro do paciente e um aperto de mão é usualmente muito útil para 
acolher e tranqüilizar o paciente.  O médico coloca a cadeira confortavelmente  para o paciente 
e depois volta a sentar-se. Deve adotar uma atitude de ouvinte atento e evitar interromper o 
paciente, pelo menos nos estágios iniciais. 
 
O entrevistador deve não só sentir interesse, mas � ré� -lo claramente manifesto para o 
paciente, de um modo amistoso e acolhedor. É possível deixar a tomada de anotações para 
depois, já que isso coloca freqüentemente o paciente a uma certa distancia e pode interferir no 
estabelecimento de uma boa relação médico-paciente. O entrevistador  nunca deverá dar 
impressão de que está com pressa. Deve ser flexível na tomada de anamnese e no 
encaminhamento da entrevista. É necessário ter um plano em mente, a fim de garantir que os 
aspectos importantes não sejam esquecidos mas o rumo que a entrevista tomará depende muito 
do que emergir   inicialmente, e daí em diante, o médico deixará as coisas virem à tona um 
modo tranqüilo e natural. Devem ser evitadas as perguntas que podem ser respondidas com 
“sim” e “não”. As perguntas contendo alguma orientação não devem ser feitas, é claro. Quanto 
mais ampla for a pergunta melhor, pois proporcionará ao paciente uma oportunidade para 
responder como deseja, não o restringirá nem embaraçará e assegura a melhor chance de se 
obterem dados significativos e importantes.  A entrevista é um processo em dois sentidos e o 
médico deve comunicar seu interesse com acenos de cabeça e observações como “ certamente” 
, “naturalmente”, “ é claro”, etc. Atitude e conduta amistosas são muito mais importantes do 
que as palavras escolhidas. Se houver silêncios, o médico deverá mostrar ainda maior interesse, 
debruçando-se, repetindo a última palavra ou frase, e instando com o paciente para que 
prossiga, tais condutas logram freqüentemente vencer o silêncio, cumpre encorajar a expressão 
emocional. A entrevista deve ser canalizada para tópicos significativos e importantes, esses 
tópicos podem ser encorajados mostrando-se um interesse crescente e proferindo-se 
comentários adequados. Os tópicos irrelevantes ou sem importância pdoem ser desestimulados 
mostrando-se menos interesse. Deve ser cuidadosamente anotada a expressão fisionômica do 
paciente, qualquer mudança de cor, a evasão súbita de um tópico, silêncios bruscos, crescente 
rapidez da fala, queixumes, apelos ou risos. Os pontos destacados pelo paciente devem ser 
enfatizados pelo médico, para dar-lhe a saber que os seus sentimentos foram compreendidos. 
Deve repetir uma declaração do paciente ou reformular o que ele disse a fim de reforçar o 
entendimento e rapport.  

 
Regras gerais para entrevistas  

 Não fazer promessas. As perguntas devem ser respondidas com outras perguntas 
para informação adicional. 
 Tranqüilizar o paciente só deve ser feito após cuidadosa investigação. A 
interpretação é muito perigosa, a menos que seja feita apropriadamente no momento certo. 
 Não tomar partido com o paciente. 
 Não instigar o paciente à ação. 
 

Roteiro de Anamnese 
                    Determinar as queixas ou dificuldades do paciente, ou se não tiver queixas, apurar 
a razão de seu encaminhamento. Feito isso, é usualmente conveniente começar pe história da 
doença atual. Ao � ré� isa -la, é preferível incluir os fatos em vez de termos técnicos. É 
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importante que o estado mental atual e a historia não sejam misturados.  Enquanto a história 
estiver sendo tomada, o comportamento do paciente e suas reações devem ser observados e 
registrados posteriormente sob o título “conduta geral”.  Também é importante que não se 
misturem dados objetivos e subjetivos. É desaconselhável fazer a maior parte do registro uma 
transcrição pura e simples do que o paciente disse. As observações, resumos e conclusões do 
examinador devem ser igualmente  registrados. 
 
História Familiar: 
Começa-se usualmente pelos pais, indagando se eles estão vivos e, no caso afirmativo, se 
gozam de boa saúde, se a saúde deles for precária, indagar as causas ou, se já tiverem falecido, 
de que é que morreram.  É importante avaliar a posição social e a eficiência geral da família, 
assim como a ocorrência de doenças familiares e também é conveniente anotar a atmosfera 
familiar, sobretudo quaisquer acontecimentos significativos entre os pais e irmãos durante os 
primeiros anos do paciente, e as relações deste com os pais e irmãos e outros. E sempre uma 
medida sensata obter uma história de uma segunda pessoa, além da contada pelo próprio 
paciente, pois é possível adquirir assim importantes informações adicionais e, em todo o caso, 
quaisquer discrepâncias podem ser valiosas na avaliação e compreensão do paciente. 
 
História pessoal 
Apurar a data e lugar de nascimento, se o parto foi normal ou prolongado, instrumental ou 
prematuro, a saúde da mãe durante a gravidez e após o parto, se o paciente foi amamentado no 
peito ou com mamadeira, criado pela mãe, ou se por outra pessoa, as razões disso. 
 
Infância e meninice 
A idade em que o paciente passou pelas fases principais do desenvolvimento, como dentição, 
fala, locomoção, controle do intestino e da bexiga. Anotar a saúde geral e quaisquer traços 
nervosos na infância e meninice. Registrar a ocorrência de traços neuróticos na infância, como 
terrores noturnos, sonambulismo, birras violentas, enureses, roer unhas, gagueira, estados de 
medo, fobia à escola, criança modelo, coréia, convulsões, etc. 
 
Escola 
Idade de começo e término da escolaridade, padrão alcançado, atitude para com os professores, 
atitude para com o trabalho escolar e aproveitamento conseguido, atitude para com os colegas 
de escola, se participava em jogos, tinha boa convivência, era desafiado por colegas mais 
fortes, era capaz de se defender sozinho ou não. 
 
Trabalho 
Idade em que começou a trabalhar e empregos que teve, enumerados  por ordem cronológica 
com datas e motivos de mudança, ( uma folha de trabalho sofrível, com mudanças 
exageradamente freqüentes de emprego, é muitas vezes uma indicação de personalidade 
instável). 
 
Menstruação 
Idade do início da menstruação, reação à menstruação. Regularidade e duração das regras, 
extensão do ciclo, montante de perda sanguínea, dismenorréia, tensão pré menstrual, data  do 
último período, sintomas de climatério. 
 
Inclinações e práticas sexuais 
De que modo a informação sexual foi adquirida e recebida, se há excessivo recato, 
preocupações sobre masturbação, homossexualidade, experiências heterosexuais à margem do 
casamento. 
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História conjugal 
Tempo de conhecimento do cônjuge antes do noivado e casamento, compatibilidade. Relações 
sexuais, satisfatórias ou não, medidas anticoncepcionais usadas. Quaisquer dificuldades,  
financeiras, domésticas ou temperamentais. 
 
Filhos 
Lista cronológica dos filhos, abortos, com idades, nomes etc. 
 
Hábitos Pessoais 
Quantidade consumida de álcool, fumo, drogas- em data recente e anteriormente. 
 
História Médica  
Detalhes de doenças, operações e acidentes, em ordem cronológica. 
 
Saúde mental anterior 
História de quaisquer doenças psiquiátricas anteriores, se foi procurado atendimento médico e 
tratamento dado por um clínico geral, como doente de ambulatório ou hospitalizado, duração e 
descrição de tais doenças. 
 
Personalidade 
Descrição da personalidade antes do inicio da doença atual, tendo em vista apresentar um 
quadro de um individuo e não de um tipo, com episódios ilustrativos e declarações detalhadas, 
em vez de confiar numa série de adjetivos. 
 

Conduta durante o exame: 
 
Aparência e conduta gerais 
Quando se torna a história, inúmeras observações já terão sido obtidas sobre a aparência e o 
comportamento do paciente. A primeira coisa a observar é se o paciente parece doente, se 
parece ter a idade que tem ou muito mais velho ou mais jovem. Notar sua postura geral e 
expressão fisionômica. O paciente tenso e ansioso  senta-se na beira da cadeira, sobressalta-se 
com ruídos. O paciente deprimido carece de tono muscular, tem uma postura abatida.  Estará 
em contato com a situação ou parece desligado? Conduz-se de forma adequada à situação? 
Responde aos requisitos do exame? Manifesta alguma extravagância ou excentricidade na fala, 
maneira de vestir ou gestos? A atividade motora pode estar diminuída, o paciente ser moroso 
em seus movimentos e lento em suas respostas. Uma acentuada redução de atividade, com 
paciente não mostrando atividades espontânea e escassa resposta a estímulos, é chamada 
estupor.A hiperatividade pode ser a manifestação de aceleração geral de atividade encontrada 
no paciente hipomaníaco, no qual existe atividade encontrada no paciente hipomaníaco, no qual 
existe atividade psicomotora generalizada, desassosssego, minúcia na fala, ou pode ser na 
forma de movimento sacudidos encontrados na melancolia agitada, quando o paciente está 
continuamente inquieto, remexendo em suas roupas, torcendo as mãos e caminhando de um 
lado para outro. Há tiques maneirismos ou movimentos esteriotipados? A atividade é abrupta, 
espasmódica, errática ou constante?  Nos esquizofrênicos catatônicos podem ser encontrados os 
seguintes fenômenos: obediência automática, Ecolalia ( repetição pelo paciente de que lhe é 
dito). Ecopraxia ( imitação de ações). Flexibilidade cérea, com a manutenção de posturas 
mesmo em posições desconfortáveis. Negativismo, em que o paciente faz o oposto do que lhe é 
pedido ou resiste às tentativas para � ré� i-lo 9 por exemplo, se quando pedido ao médico se 
oferece para aperto de mão com ele, o paciente desvia a mão e, quando o médico retira a mão , 
ele estende então a dele). Finalmente, deve-se tomar nota de seus hábitos alimentares e de sono, 
se é uma pessoa asseada e como passa seu tempo. 
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Maneira de falar 
Observar se o paciente diz muita coisa ou se é reservado ou retardado na fala; se fala 
espontaneamente ou somente em resposta às perguntas que lhe feitas; se é hesitante, lento, 
rápido, discursivo ou dispersivo, silêncios súbitos, mudanças de assunto, sair pela tangente, se 
usa rimas, trocadilhos ou palavras estranhas. Preservação  fala e na ação é encontrada em 
estados mentais orgânicos, o paciente, quando solicitado a fazer  uma determinada coisa, 
continuará fazendo essa coisa mesmo depois de se lhe pedir que faça outras coisas. Isso é um 
caso de ímpeto adquirido e inércia, interferindo nos eventos seguintes. 
 
 
Estado de ânimo 
O estado de ânimo do paciente já se terá refletido em sua conduta geral, na fala e no 
procedimento. Deve-se lhe perguntar: “Como é que se sente?” Como está de ânimo? Qual é seu 
estado de espírito? Anotar a constância de humor, se muda rapidamente ou se é constante, os 
fatores que mudam o estado de ânimo e também se o comportamento do paciente e sua 
expressão fisionômica concordam com o que ele diz sobre o modo como se sente. 
 
Conteúdo Mental 
Indagar sobre a atitude do paciente a seu respeito, a respeito das pessoas que o rodeiam e das 
várias coisas em seu meio ambiente. Ele acha que é feita uma referência especial a ele? Que as 
pessoas o evitam ou o admiram? É propenso a depreciar-se no tocante ao seu comportamento 
passado, moral, posses e saúde ou, inversamente, é expansivo e bombástico sobre seus bens e 
aptidões pessoais? Indagar sobre os pensamentos ou preocupações predominantes que o 
paciente tem, nos estados depressivos, são características penosos e infelizes, cheios de 
arrependimentos, lidando com o passado, o presente ou o futuro de um modo sombrio e 
desesperançado. 
 
Distúrbios de percepção 
Será necessário saber se o paciente tem alucinações auditivas, visuais, olfativas, gustativas, 
táteis ou outras. É usualmente  convenientemente apurar isso perguntando ao paciente 
primeiramente se costuma ouvir ruídos, depois comunicações, finalmente, vozes. É importante 
registrar a que horas ocorrem as alucinações , se de dia ou de noite, sua complexidade, nitidez e 
como são recebidas pelo paciente. Se ocorrem quando está adormecendo, são usualmente de 
pouca significação. Nos pacientes seriamente deprimidos, eles contam que há sensações 
incomuns, falta  de sensações ou falta de órgãos. 
 
Consciência  
É importante notar-se o paciente está viril, apático, ensimesmado, confuso ou delirante. 
Procurar descobrir a sua apreensão do meio ambiente e seu julgamento. Indagar sobre a sua 
orientação no tempo e a respeito do lugar e das pessoas. 
 
Orientação 
A orientação geral pode ser avaliada por perguntas como “Onde você está agora?” “Qual é o 
nome deste lugar?” “Onde está situado ?” “Que dia da semana é hoje?” “Em que mês 
estamos?” “Qual é o dia do mês?” “Em que ano estamos?” Se ele está hospitalizado, é possível 
apurar a sua orientação na enfermaria, através de perguntas como: “Pode mostrar-me o 
lavatório mais próximo?” “Onde está o banheiro?” “Onde é o gabinete das enfermeiras?” 
 
Fenômenos compulsivos 
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O paciente tem pensamentos recorrentes que o afligem, que são indesejáveis e que ele tem 
dificuldade em rechaçar? Considera que tais pensamentos fazem parte de sua própria mente ou 
que vêm de fora? Considera-se inaquedados ou irracionais? Estão relacionados com seu estado 
emocional, por exemplo, um estado de depressão ou ansiedade? É propenso a repetir ações com 
compulsão e uma tendência para resistir a elas, como tocar em certas coisas, lavar as mãos com 
freqüência exagerada etc.? 
 
Memória 
As funções mnêmicas do paciente são avaliadas comparando-se a descrição que ele faz de sua 
vida com a fornecida por outras pessoas. É importante � ré� i-las também para eventos 
recentes- quando compareceu ao hospital pela primeira vez ou quando foi internado, se tinha 
visto outro médico e, no caso afirmativo, quem era médico, onde e quando o viu. Pode-se dar 
ao paciente um nome e endereço para decorar e depois pedir-lhe que os recorde, três ou cinco 
minutos depois. Também se lhe pode dar série de algarismos para repetir de trás para frente , 
depois outros para repetir de frente para trás. 
 
Apreensão de informações gerais  
As perguntas sobre informações gerais devem variar de acordo com o nível educacional do 
paciente , sua experiência e interesses. Deve-se lhe pergunatr o nome do chefe de estado e seus 
predecessores imediatos, as capitais da França, Itália, Espanha e Estados Unidos, as datas do 
começo e fim da Segunda Guerra Mundial. Os nomes das seis principais cidades do país. Deve 
ser solicitado a executar o Serial –7 test, � ré�  é, a subtração de 7 de 100, anotando-se a 
resposta dada e tempo levado.  A finalidade desses testes consiste em dar uma idéia geral sobre 
se houve qualquer declínio no presumido nível anterior de conhecimento e capacidade 
intelectual da pessoa. 
 
Compreensão e julgamento 
Qual é a sua atitude em face do seu estado atual? Sua atitude e sua avaliação do seu estado são 
razoáveis para sua inteligência e experiência? Vê-se como pessoa doente, ou sofrendo de uma 
doença nervosa ou mental ou necessitando de tratamento? Como encara suas atuais 
dificuldades ou deficiências? Qual é a sua opinião a respeito de anteriores de doença mental, se 
é que houve? 
 
Exames de pacientes em estado de estupor ou não cooperativos 
As dificuldades em obter informações de pacientes em estado de estupor ou renitentes em 
cooperar não devem desencorajar o examinador de fazer e registrar observações, as quais 
podem ser realizadas sem dificuldade e revestir-se de grande importância na apresentação de 
um relatório do estado clínico no momento, no caso do estado clínico do paciente mudar 
subitamente.  As observações podem ser feitas de acordo com os seguintes tópicos: 
 Postura e reações gerais: se sua postura é natural ou desajeitada, se mantém os membros 
apoiado, quando estão colocados em posições incomodas, se o seu comportamento é 
negativista, evasivo, irritável, apático ou obediente, se exibe qualquer ação expontânea, sua 
conduta a respeito de vestuário, alimentação e higiene pessoal. Descrever sua expressão facial- 
se ela é vaga, plácida, perplexa, deprimida, aflita, lacrimosa, ruborizada, etc, se mantém os 
olhos abertos ou fechados, se os olhos estão fechados, se resistem às tentativas para erguer as 
pálpebras, reação a uma aproximação súbita ou ameaça de tocar nos olhos. 
 Reações a ordens: deve-se pedir ao paciente que mostre a língua, feche os olhos, abra os 
olhos, mova os membros e aperte as mãos. Anotar se há obediência automática, negativismo, 
ecopraxia ou ecolalia. 
 Funções musculares: Notar se os músculos estão tensos, rígidos ou mostram 
flexibilidade cérea. 
Testar como o paciente reage a movimentos passivos, da cabeça e pescoço e dos membros, e se 
é possível influenciar essas reações por ordens de comando ou distrações. 



 33
 

 
 
 

Exame físico e investigações especiais 
Talvez cause surpresa a inclusão do exame físico como importante parte do tratamento. O 
exame físico e quaisquer investigações adicionais que possam fazer-se necessárias devem ser 
cabalmente realizados, não para descobrir, avaliar, ou excluir a presença de uma doença 
orgânica, mas também para dar peso e convicção às explicações fornecidas pelo médico, no 
momento apropriado, ao paciente sobre a sua doença. O paciente ficará impressionado com 
exame físico completo e, assim, mais propenso a aceitar a opinião do médico sobre o seu 
estado físico. Dizer a um paciente que nada há de errado nele somente servirá para atrair o seu 
antagonismo. Pode-se dizer que nada existe de fisicamente errado, mas isso deve ser 
acompanhado de uma explicação dos seus sintomas, em termos adequados à sua inteligência e 
personalidade. Do mesmo modo, quando são necessários investigações especiais, os motivos e 
a natureza das investigações devem ser explicados ao paciente de antemão. Sempre que 
possível, deve-se � ré� isa-lo sobre os resultados das investigações, pois caso contrário ele 
alimentará sentimentos de ansiedade  e apreensão. Desde que o médico se considere satisfeito 
com estado físico do paciente, deverá evitar a repetição de exames físicos, a menos que sejam 
ditados pela condição clínica do paciente. Os exames repetidos têm usualmente um efeito 
pernicioso sobre o paciente, sugerindo-lhe que o médico não está muito seguro sobre o seu caso 
e reforçando os seus temores de que haja algo seriamente errado em sua condição física. 
Exaustivas investigações clínicas e de laboratório, por um período muito prolongado também,  
deixam o paciente muito apreensivo. As investigações especiais, quando necessárias, devem ser 
reduzidas ao mínimo e sempre realizadas em uma explicação adequada. 

 

5.3. Diagnóstico 

 
Faz-se necessário esclarecer que diagnostico é um processo continuo, pois vai desde a 

identificação passando pelo encaminhamento, atendimento e acompanhamento. Este processo 
deverá ser nomeado por um referencial teórico, agindo-se através da interdisciplinaridade , 
isto é, todas as categorias profissionais envolvidas no diagnóstico devem embasar seus 
trabalhos numa mesma concepção teórica, havendo uma unidade de pensamento, uma vez que 
o sujeito é único. Temos de ter como objetivo fundamental seu desenvolvimento global e 
harmonioso.  Portanto o processo diagnóstico como bem explicita Novaes(1980) deve ser a 
ponte entre o referencial médico psicossocial e as propostas pedagógicas. O diagnóstico tem 
como uma das finalidades fornecer informações reais objetivas para que o indivíduo portador 
de necessidades educativas especiais tenha um encaminhamento e um atendimento 
adequados. Ressaltando-se que o que se deve buscar nesse processo são as potencialidades e 
possibilidades desse aluno. 
 

Falar, hoje de diagnóstico em Educação Especial é, ainda, tarefa muito árdua, pois se 
continua tendo uma visão errônea acerca dele. Ele é visto como um sistema fechado, 
acabando nele mesmo, correndo-se então, o risco de � ré� isa de-lo no momento da exclusão, 
da classificação, da rotulação e, consequentemente, da segregação. Tal visão deve decorrer do 
fato de termo diagnóstico  ter sua origem na área médico-clínica, partindo-se do presuposto da 
existência de doença, deficiência, impedimento etc.  Para Fernandez (1990), a tarefa 
diagnostica é “que determina discriminatoriamente o futuro intelectual de uma criança...”, 
acrescentando, ainda, que o diagnóstico pode transformar este aluno num alvo para constantes 
exames e medidas, pouco sendo ouvido. Portanto, como já dissemos anteriormente, é 
importante uma ação interdisciplinar no processo de diagnóstico, ressaltando-se que deverão 
estar envolvidos neste processo o indivíduo, a família e o sistema escolar. O diagnóstico de 
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deficiência, de conduta típica ou de altas habilidades, deve ser o mais precoce possível, 
para que mais cedo a pessoa possa receber um atendimento especializado. Infelizmente essa 
atitude ainda não está presente na nossa realidade, como diz carvalho(1993)... a maioria dos 
casos é “descoberta” na escola. As deficiências mais visíveis, como síndromes genéticas, 
cegueira, surdez profunda, logo são identificáveis, mas também por falta de esclarecimento da 
população, tais indivíduos  não são atendidos precocemente, deixando –se de minimizar os 
problemas que irão interferir no seu desenvolvimento.  É preciso ressaltar a importância de 
que o aluno com altas habilidades seja logo identificado para não desenvolver atitudes 
indesejáveis na sala de aula. O mesmo pode-se dizer em relação à identificação e 
encaminhamento das crianças com condutas típicas. Ambos os casos necessitam de 
diagnóstico e atendimento o mais cedo possível.  
Quando uma criança é surda, cega ou portadora de uma � ré� isa  genética(ex: Síndrome de 
Down) a própria escola não tarda a � ré� isa de-la; nas deficiências físicas e sensoriais 
encontramos um respaldo médico por parte de especialistas (otorrinolaringologista, 
oftamologista). O grande problema que os professores enfrentam hoje é quanto aqueles alunos 
que aparentemente nada trazem de diferentes, mas têm um desempenho muito aquém do 
grupo onde estão inseridos. Consequentemente , buscam uma saída para eles- a Educação 
Especial – quando na verdade, a maioria desses alunos necessita de que seus professores 
revejam sua prática docente, de modo a criar um clima em sala de aula que lhes favoreça a 
construção de seu conhecimento, porque está no aluno, o problema está em sua interação com 
meio. 
 

Pode-se constatar essa atitude por parte da escola com certa constância em relação à 
nova camada que passou a ter acesso a ela camada popular, com a qual se estabelece um 
conflito, uma vez que a escola continua desejando reproduzir um seu interior uma educação 
voltada para os interesses da classe dominante. Consequentemente, desrespeita o universo 
cultural onde vive esta parcela dominada. Portanto, a saída imediata é rotulá-los de alunos 
portadores de retardo mental; desta forma, são encaminhados para alguma alternativa de 
atendimento de Educação Especial. Como diz Carvalho ( 1993) , “a criança na verdade não 
apresenta déficit, o que existem são diferenças e não deficiências”. Deste modo, não se nega a 
existência de alunos portadores de retardo mental leve; claro, eles existem, mas não neste 
percentual alarmante que a escola vem produzindo. Daí a necessidade de todos os 
profissionais das escolas se sentirem envolvidos neste problema, para que, juntos, possam 
conhecer melhor seus alunos, suas possibilidades e seu desenvolvimento, a fim de lhes 
oferecer uma educação de qualidade.  Percebe-se que continua sendo tarefa exclusiva e 
solitária do professor o encaminhamento desses alunos , quando se sabe que este até 
desconhece as caraterísticas fundamentais  de um aluno portador de retardo mental leve, 
quando, por muitas vezes, este conhecimento lhe foi negado em seu curso de formação para o 
magistério. Não houve oportunidade  de conhecer e discutir questões a respeito do aluno com 
necessidades educacionais especiais. 
 
            A dificuldade que se encontra é razão de a Educação Especial não pautar seu trabalho 
num serviço interdisciplinar, não só voltado para a sua população alvo como, também, para 
uma proposta de ação conjunta com o ensino regular.  Cabe que a afirmativa acima pode ser 
verdadeira para todos, mas as experiências de um trabalho interdisciplinar de Educação 
Especial ainda são muito poucas,  principalmente em nível de sistema público de ensino. A 
população do nosso país é muito grande e sabe-se a dificuldade que se vive nesta área devido 
a carência de recursos humanos.Tal situação, também não pode levar-nos ao desânimo, se 
somos profissionais de educação comprometidos com esse processo, urge então que se 
busquem outras alternativas no próprio interior do sistema escolar. O que não se pode é  
continuar sacrificando nossos alunos em função da inexistência de uma ação efetiva. É 
preciso que se busquem outras formas de identificação e diagnóstico. Assim diz 
Carvalho(1993),” que a equipe escolar, dentro de sua realidade, conheça formas de 
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identificação mais precisas e adequadas que lhe permita conhecer dentre as crianças de sua 
escola, no início de sua escolaridade, as que realmente podem apresentar um déficit na sua 
inteligência e que se implementem programas para se atendimento’.  
Não podemos mais permitir eu nossas escolas se transformem em “fábricas de deficientes”, 
nem tampouco deixar que continuem, através de suas práticas, a aumentar ano a ano o 
percentual de evasão escolar. 
 
Referências para fixação nos elementos fundamentais 
 O diagnóstico é um processo contínuo que vai desde a identificação, passando pelo 
encaminhamento, atendimento e acompanhamento. 
 Os profissionais envolvidos no processo diagnóstico devem pautar suas ações num 
mesmo referencial teórico, abarcando diferentes áreas de conhecimento. 
 Deve haver uma ponte entre o referencial médico psicossocial e as propostas 
pedagógicas. 
 Num processo diagnóstico devemos sempre ressaltar as possibilidades e as 
potencialidades do indivíduo. 
 A detecção de deficiências, altas habilidades e condutas típicas deve acontecer o 
mais cedo possível. 
 É muito importante   que a escola saiba trabalhar com as “diferenças”, respeitando o 
universo cultural de seus alunos, valorizando suas potencialidades. 
 Deve haver um esforço no próprio interior do sistema escolar, no sentido das buscas 
de alternativas que melhor atendam às necessidades de seus alunos. 
 

Sugestões para o trabalho pedagógico: 
� Procure conhecer em sua cidade se existe(m) equipe(s) de diagnóstico para atender crianças 
com suspeita de algum tipo de problema. 
� Estabeleça uma discussão com os profissionais de sua escola a fim de uma revisão das 
práticas pedagógicas que vêm sendo desenvolvidas, propiciando altos índices de repetência e 
consequentemente rotulação e encaminhamento para Educação Especial. 
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5. 4. Prevenção 

                 No Brasil, não existem dados estatísticos nacionais sobre a incidência dos diferentes 
tipos de deficiências em nossa sociedade. Contamos, apenas, com informações da ONU que 
demonstram que, em países em desenvolvimento como o nosso, existem cerca de 10% de 
pessoas portadoras de deficiência, assim distribuídas: 
 

DEFICIÊNCIA POPULAÇÃO 
(PERC. ESTIMADO) 

Mental 5,0% 
Física 2,0% 
Auditiva 1,5% 
Visual 0,5% 
Múltipla 1,0% 

 
                  Estima-se, hoje, que se aproximadamente 70% (OMS- 1980) das causas de 
deficiências poderiam ser evitadas através de medidas simples como: exames pré nupciais 
obrigatórios acompanhamento pré- natal efetivo, melhores condições de assistência perinatal e 
pós- natal, um programa efetivo de imunização, etc. 
 
                  Devemos considerar que a prevenção é o caminha, por excelência, para se diminuir 
o grande impacto que o surgimento de um portador de deficiência impõe a si próprio, à família 
e a sociedade; tais ações devem visar prioritariamente à prevenção primária, ao diagnóstico 
precoce e ao encaminhamento em tempo hábil. Tais ações são importantes porque sabemos que 
algumas crianças já nascem com problemas de ordem física ou metal, portanto, quanto mais 
cedo forem detectados os problemas e as crianças encaminhadas a serviços especializados., 
melhores condições  estaremos oferecendo para seu pleno desenvolvimento. Há também , 
aquelas que adquirem a deficiência durante o parto ou no decorrer dos primeiros meses de vida. 
Precisamos Ter em nosso país, programas de prevenção, como diz MACHADO (1993) “a fim 
de minimizarem as possibilidades de ocorrer uma deficiência ou ainda de diminuir a 
vulnerabilidade dos fatores de risco, bem como facilitar o desenvolvimento das pessoas com 
necessidades educacionais especiais”. 
Estes programas devem contemplar as três dimensões de Prevenção, a saber: 
 Prevenção primária: melhoria das condições biopsicossiciais dos indivíduos, assistência 
pré-natal, vacinação, aconselhamento genético, estimulação ao aleitamento materno, vigilância 
ao crescimento físico e psicossocial da criança e ênfase na divulgação das possíveis causas das 
deficiências. 
 Prevenção Secundária: assistência perinanatal- medidas enérgicas e imediatas com 
bebês de alto risco e elaboração de programas de estimulação essencial. 
 Prevenção Terciária: organização de serviços de Estimulação essencial para atender a 
crianças com necessidades educativas especiais. 
 
         A prevenção primária tem como objetivo proteger o bebê, sobretudo antes do nascimento.  
Existem três tipos de prevenção primária: pré –natal ( antes do nascimento), perinatal ( durante 
o nascimento) e pós-natal ( após o nascimento). A prevenção pré-natal preocupa-se com 
condições que tentam evitar o problema antes do nascimento : aconselhamento genético, 
evolução � ré- natal cuidadosa, avaliação de gravidez de alto risco. 
 
   A prevenção perinatal tem como objetivo a melhoria das condições do parto e do nascimento, 
através de medidas eficientes.  A prevenção pós–natal visa a tomarem-se medidas gerais e 
específicas aplicáveis para minimizar os fatores patológicos causadores de deficiências.  Hoje, 
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já bastante difundidas, existem duas ações pós-natais fundamentais para minimizar fatores 
causais em um determinado quadro da deficiência (APGAR) e também para eliminar a 
possibilidade da instalação de um quadro de deficiência mental (exame do pezinho). 
 
    O índice de APGAR é uma escala criada por anestesiologista americana, Virgínia Apgar e 
hoje muito empregado pelos neonatologistas logo após o nascimento, ainda na sala de parto. 
Este índice de parto. Este índice tem como objetivo medir os sinais de vitalidade dos bebês. 
Virgínia Apgar considerou os seguintes sinais de vitalidade: batimentos cardíacos, choro, tônus 
muscular, respostas aos reflexos e cor da pele.  Estes índices devem ser avaliados no 1º e 5º 
minutos de vida. Esta avaliação ocorre em dois momentos para que o bebê que tenha tido 
algumas dificuldades na hora do nascimento possa reanimar-se e Ter um melhor escore no 5º 
minuto. 
 
 O neonatologista soma os pontos  obtidos em cada um dos sinais e analisa o total em relação a 
seguinte tabela: 10 / 7 pontos- normal- não deve necessitar de Educação especial.  6 / 4 pontos- 
tratamento e/ou vigilância no berçário- possibilidade de a criança vir a precisar de atendimento 
especial.  3 / 0 pontos - providências  enérgicas – crianças de alto risco( com grande tendência 
para excepcionalidade) deverá ser submetida a atendimento precoce a partir do nascimento.  
 
 
Exemplo: 
 

Pontuação dos sinais vitais 
De um bebê no 1º e 5º minutos. 

MINUTOS 1º 5º 
3Batimentos cardíacos (ausência) 0 1 
Choro ( fraco) 1 1 
Tônus muscular 0 1 
Resposta aos reflexos 1 1 
Cor da pele ( extremidades 
azuladas) 

1 1 

TOTAL DE PONTOS 3 5 
 
 
                    No 1º minuto, o bebê obteve 3 pontos e no 5º minuto seu índice foi de 5 pontos. 
Portanto, prevalece o último índice. Observando-se a tabela acima, verifica-se que este bebê 
necessita de um atendimento multiprofissional de imediato. Quanto ao teste do pezinho serve 
para detectar os problemas de fanilcetonúria e de hipotireoidismo congênito. Em caso positivo, 
o bebê � ré� isa de alimentação especial para Ter condições de vida normal. A fenilcetonúria é 
uma doença metabólica que afeta as pessoas que não conseguem metabolizar algum 
aminoácido. A alimentação especial, acima mencionada, evita que a criança desenvolva 
deficiência mental. 
 
                Estima-se que, no Brasil, uma entre 12 mil crianças nasça com fenilcetonúria. 
Hoje, esta ação, em alguns estados brasileiros, encontra-se regulamentada através de lei 
estadual própria. Cabe ressaltar ainda, que o “teste do pezinho” detecta também alterações 
cromossômicas, como por exemplo, a Síndrome de Down, alteração no par 21, apresentando 47 
cromossomos, ao invés, de 46 cromossomos. 
 
                 Quanto à prevenção secundária, faz-se necessária a organização de serviços de 
caráter  preventivo, terapêutico e educacional, que se destinam a bebês de alto risco. Para 
LORENZO (1976), saber que o desenvolvimento de um bebê corre “o risco” de não se realizar  
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como era esperado, permite que ações sejam deflagradas, tomando-se providências para 
identificação do “risco” que a criança corre, a fim de lhe favorecer um desenvolvimento global 
e harmonioso. Inúmeras pesquisas já nos comprovam que quanto mais cedo intervimos junto a 
esses bebês, melhores condições estaremos lhes oferecendo para seu pleno desenvolvimento. 
 
                 A prevenção terciária existe m ocorrência da instalação de alterações anatômicas, 
fisiológicas ou psicológicas que irão interferir no desenvolvimento da criança. É neste 
momento que a Educação Especial assume papel importante no programa de prevenção, 
oferecendo a comunidade um serviço de estimulação essencial cuja finalidade é desenvolver 
atividades que visem o desenvolvimento global  e harmonioso da criança. Assim devem ser 
trabalhadas as diferentes dimensões do desenvolvimento: cognitiva, afetiva, perceptivomotora e 
social. 
 
               O serviço de Estimulação Essencial se destina a crianças portadoras de algum tipo de 
deficiência ( auditiva, mental, física, visual, e múltipla) na faixa etária do nascimento até o 4 
anos. Sugere-se que este serviço se estruture em programas diferentes  para que se possam 
respeitar as características de desenvolvimento dessas crianças, dentro desta larga faixa etária. 
Tais programas devem organizar-se assim: 
 
Programa l- Orientação aos pais ( do nascimento aos 2 anos) 
 
Programa ll-  Atendimento individual aos pequenos grupos ( dos 2 aos 4 anos) 
 
               Esta organização se justifica pelo fato de que um bebê até os 2 anos deve ser 
estimulado pela mãe ou ‘mãe substituta”, porque é com essa pessoa que se estabelece seus 
primeiros vínculos, entendendo-se que o vínculo afetivo é fundamental para o desenvolvimento 
de qualquer criança. Sendo assim, os profissionais deverão orientar a mãe para que ela possa, 
em cãs, de forma bastante lúdica, criar condições que favoreçam  o desenvolvimento de seu 
filho. A periodicidade deste atendimento deve ser semanal e com duração de aproximadamente 
de 50 minutos.  As crianças com idade entre 2 e 4 anos, já se apresentam receptivas a uma 
interação com outras pessoas. Sendo assim, no programa ll, o profissional intervirá diretamente 
com a criança podendo até agrupa-la com uma ou outras crianças, proporcionando-lhe uma 
integração com seus pares., objetivando um próximo momento de sua vida- a educação pré 
escolar. 
 
                   Devemos aqui, ressaltar que neste programa é muito importante  que a mãe 
continue sendo orientada. A periodicidade deste atendimento deve ser duas vezes por semana, 
com uma duração de aproximadamente 50 minutos. Como já foi citado anteriormente, a partir 
dos 4 anos de idade cronológica, deve ser oferecida a essas crianças uma educação pré escolar 
regular e, paralelamente, um atendimento apropriado de Educação Especial, quando se tratar de 
crianças portadoras de deficiência visual, física ou auditiva. 
 
                    Quanto às crianças portadoras de deficiência mental, deve ser-lhes oferecido um 
atendimento específico de Educação Especial (classe especial) dentro de  uma pré-escolar 
regular. Com relação às crianças com altas habilidades, estas poderão beneficiar-se do 
programa ll, anteriormente citado, uma vez que sua detecção geralmente ocorre por volta dos 2 
anos de idade cronológica. A partir dos 4 anos de idade cronológica, deverão freqüentar uma 
pré- escola regular além do atendimento paralelo especializado de Educação Especial. 
 
                     Cabe ainda lembrar que, para o desenvolvimento deste trabalho, torna-se 
imprescindível uma ação conjunta de vários setores da sociedade, principalmente Educação 
Especial e Saúde, no que tange ao processo de reabilitação. Deve-se ressaltar que o fator básico 
na prevenção é identificar e minimizar o maior número de fatores causais, gerais, ou 
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específicos das deficiências dentro das possibilidades sócio-economicas existentes, 
colocando-se disponível o máximo de recursos materiais e humanos. 
 
Devem ser prioridades nos programas de Prevenção: 
 Melhor nutrição materna e na 1ª infância 
 Imunização contra infecções bacterianas e viróticas. 
 Exame e aconselhamento genético 
 Educação familiar para reduzir uniões consangüíneas 
 Melhores cuidados e condições pré – natais e perinatais  
 Melhores práticas e incentivos à educação na 1ª infância 
 Imunização de meninas contra rubéola. 
 Identificação precoce dos sinais indicadores de deficiência. 
 Exame pré-nupcial 
 
Podemos concluir afirmando que uma política sistemática de prevenção deve envolver todos os 
segmentos da sociedade. 
 
 
Referências para fixação dos Elementos Fundamentais 
 
 Aproximadamente 70% das causas das deficiências podem ser evitadas através de medidas 
como: exames pré- nupciais, acompanhamento � ré-natal, programas efetivos de imunização, 
etc. 
 A prevenção pode ser primária (tem por objetivo proteger o bebê, principalmente antes do 
nascimento); secundária ( deve favorecer o desenvolvimento global e harmonioso da criança de 
“alto risco” ) e a terciária ( é feita em decorrência de a criança apresentar alterações 
anatômicas, fisiológicas ou psicológicas que irão interferir em seu desenvolvimento)  
 O índice de Apgar é um teste usado na hora do nascimento do bebê, com objetivo de medir 
seus sinais de vitalidade. Dá informações valiosas, apontando as crianças de “alto risco”, que 
necessitam de atendimento precoce. 
 O teste do pezinho serve para detectar os problemas de fenilcetonúria e hipotireoidismo 
congênito, que podem provocar o retardo mental, caso o bebê não seja atendido 
convenientemente. 
 O serviço de estimulação essencial, em educação especial se destina a crianças portadoras 
de deficiências desde o nascimento até os 4 anos de idade cronológica. Este serviço deve se 
organizar em dois programas: Orientação aos pais ( do nascimento ate os 2 anos)  e 
Atendimento individual ou em pequenos grupos ( dos 2 aos 4 anos) . 
 Deve ser oferecida Educação Pré Escola à criança portadora de deficiência  
 As crianças com altas habilidades, a partir dos 4 anos, devem receber Educação Pré ecolar 
e, paralelamente, atendimento especializado de Educação Especial. 
Você pode ser um agente importante em sua família entre seus amigos e na comunidade, 
divulgando estas informações sobre a prevenção das deficiências. 

 
  

 
 
 
 
 
 

Capítulo VI  
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O passo a passo do Aconselhamento Existencial - Humanista 
 
A seguir, apresentamos o passo a passo do Aconselhamento propriamente dito, 

obedecendo a uma lógica de acompanhamento que nos viabiliza desvelar o que o outro pensa, o 
que sente,em que medida essa problemática está afetando a sua saúde mental, a sua vida de 
relacionamentos,  e quais suas perspectivas de vida para a solução do problema existencial. O 
objetivo disso é de se estabelecer uma empatia básica para a melhor compreensão da situação, e 
assim se chegar a uma conclusão objetiva e proveitosa do aconselhamento. 

 

6.1. Estabelecendo o Rapport 
O passo inicial do aconselhamento é o estabelecer de um clima de amizade afetuosa e 

confiável para se quebrar barreiras e resistências quanto à ética do aconselhamento. A antipatia 
de inicio compromete sériamente o processo do aconselhamento, e esse estranhamento muitas 
vezes é colocado na forma arbitrária como a pessoa é encaminhada para o tratamento da 
situação que está enfrentando. Portanto, é papel do conselheiro a arte de quebrar essa 
resistência. 

 
6.2.  Analisando a estrutura do pensamento. 

Na estrutura do pensamento se registra todas as experiências de vida desde o passado 
mais longínqua e que representam todos os aspectos da subjetividade humana com 
representação simbólica em todas as formas de comportamento para serem analisadas. No 
Aconselhamento Existencial Humanista no decorrer da escuta, esses pensamentos devem ser 
identificados e pontuados para efeito da orientação e aconselhamento propriamente dito, pois 
os mesmos representam os aspectos históricos da pessoa em conflito. Dessa estutura é 
significativo se pontuar para análise e diagnóstico os seguintes tópicos: 
 
 Como o mundo parece – que identifica o nível motivacional da pessoa com relação ao 
seu ambiente e com as pessoas envolvidas no seu dia a dia.; 
 O que acha de si mesmo -  diz respeito ao processo de auto-estima, e com isso 
podemos avaliar o nível e a profundidade do problema vivenciado pelo aconselhando. 
 Aspecto Sensorial – nesse tópico do pensamento podemos analisar se a pessoa é muito 
prática ligada a situações materiais como as preocupações com trabalho, finanças e bens 
materiais. 
 Aspecto Abstrato – é possível também se observar se a pessoa é mais introspectiva, 
reflexiva, pensativa, sensível às emoções etc. 
 Emoções -  é possível também se observar se a pessoa é emotiva, se a mesma se 
emociona fácilmente com raiva, ira, ódio, ou choro. 
 Pre-juizos. na conversa estabelecida podemos pontuar alguns argumentos usados que 
servem como argumentos, preconceitos, discriminações  que representam fatores geradores dos 
conflitos de relacionamentos. 
 Termos agendados no intelecto – é possível que na conversa estabelecida que, o 
assunto principal tratado na conversa se enquadre num campo mais geral; outros de natureza 
particular, ou mesmo um termo único e singular, de natureza muito pessoal. 
 Raciocinio – diz respeito à clareza consciente e à convicção com que a pessoa expõe o 
problema existencial em questão. 
 Busca – se refere ao grau de importância qu a pessoa estabelece ao assunto tratado, que 
é identificado no passado mais remoto e que interfere com pesso na realidade presente. 
 Paixões dominantes – há de se identificar o elenco dessas paixões afetivas relacionadas 
com musica, danças, relacionamentos, vida social, vida afetiva, comunicação, artes, cinemas, e 
aquilo que realmente domina a motivação pessoal. 
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 Espacialidade – observar se durante a conversa, qual a extensão que é dada no 
deslocamento de época dos eventos, no passado, no presente, e também o deslocanto dos 
assuntos em análise. 
 Semiose – nível de significação dado ao assunto tratado no Aconselhamento. 
 Armadilha conceitual -  é uma trama de conceitos que tem como característica 
aprisionar existencialmente a pessoa. 
 Axiologia – analisar o nível de convicção no assunto que é apresentado que se 
configura como verdade absoluta. 
 Epistemologia – verificar o nível de conhecimento que o aconselhamento apresenta 
sobre o assunto em pauta, com leituras, outras informações, e outros profissionais que tenham 
tratado do mesmo assunto. 
 Expressividade – analisar o nível de conscientização sobre o assunto que está em 
discussão; se não há embaraço e nem dúvidas sobre o problema em questão. 
. 
 

6.4. Identificando as Raizes do Problema. 
O Conselheiro deve estar bem alicerçado nesses conceitos na estrutura do pensamento 
da pessoa em orientação, e durante a conversa deve pontuar os fatores que forem sendo 
identificadas, pois  os mesmos ajudarão na compreensão da natureza comportamental 
da pessoa em análise. 

 
6.5. Construindo o Feedback da situação. 

É oportuno que se compartilhe com o orientando o perfil descoberto de sua 
personalidade, pois isso no futuro lhe dará autonomia para a  administração dessas 
questões de natureza pessoal, oportunizando ao orientando a capacidade de se auto-
compreender e de resolver seus próprios problemas, rompendo com os vínculos de 
dependência. 
 

6.6. O Aconselhamento propriamente dito. 
É bom que se diga que no Aconselhamento Existencial Humanista se prioriza a escuta, 
deixando o orientando bem  vontade no estilo da Psicanálise em que o analista permanece 
na escuta, intervindo quando necessário, mas na maior parte do tempo o Conselheiro é 
um expectador para se manifestar no momento certo. Isso tudo se consiste numa análise 
existencial, principalmente quando se observa e se identifica os principais pontos da 
Estrutura do Penssamento. Assim, o Aconselhamento pode se desenvolver nos seguintes 
métodos: 
6.6.1. Método  Diretivo – quando o Conselheiro toma as rédeas da situação, levantando 
os questionamentos que mais lhe interesssam para efeito diagnóstico. Geralmente esse 
método é utilizado quando o aconselhando demonstrar insegurança, limitações cognitivas 
e dificuldades emocionais. 
6.6.2.  Método Não-Diretivo – método utilizado quando o orientando apresenta um certo 
grau de maturidade, de conhecimento, de desembaraço e com certas competências e 
auonomia para a solução de problemas pessoais. 
6.6.3. Método Autoritário – método utilizado em circunstancias adversas em que o 
paciente se mostra reincidente em faltas e rebelde no cumprimento de normas e regras no 
caso de dependências químicas etc. 
 

 
6.7. O Acompanhamento. 

Enfermeiros, Assistentes Sociais, Pedagogos, Professores, Religiosos e outras 
pessoas interessadas em manter relação de ajuda quer seja num aconselhamento 



 42
educativo; quer seja num aconselhamento de discipulado entre Líder e Liderado ou 
Discipulo, quando necessário concomitantemente ao resultado do aconselhamento 
que deve levar até  a quatro Sessões de 50 minutos, em se tratando de diagnóstico 
de doenças, o Conselheiro deve assumir o encaminhamento médico, e continuar a 
tarefa da visitação até que se chegue a uma solução da crise, da enfermidade ou 
até mesmo de uma etapa difícel da vida que foi superada. 

 
VII – Consideracoes Finais. 

 
Ao concluirmos a editoração da presente obra, a impressão que nos resta é de 
estarmos deixando aqui uma tremenda contribuição à aqueles interessados em 
manter uma relação de ajuda, por convicção profissional e ideológica que, 
segundoos preceitos de Alfred Adler (1954), a vida é um encontro, e o outro 
sempre nos completa. Ninguém é um eremita suficiente para viver isolado se 
audo-destruindo no ostracismo e na solidão cósmica. Na concepção de Carl 
Rogers, no processo de tornar-se pessoa se insere também o processo de relação 
de ajuda e que se dá exatamento no aconselhamento existencial humanista, que 
por coincidência, Rogers é um de seus principais precurssores. 
 
Vale destacar que a presente obra se trata simplesmente de uma colaboração, e 
reconhecendo a complexidade dessa abordagem, mediante a tantos conceitos, 
teorias e focos epistemológicos das Psicoterapias que trata da promoção da saúde 
mental, intencionamos aqui em elaborar um simples roteiro, que, para início de 
conversa, facilitará suficientemente a compreensão do outro, nessa tarefa árdua de 
propiciar saúde e bem estar físico, mental e espiritual. 
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