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Pode parecer curioso que alguém como eu, psicoterapeuta, esteja interessado em problemas 
de comunicação. Mas, de fato, toda a tarefa da psicoterapia está em lidar com falhas na 
comunicação. Em pessoas emocionalmente desajustadas, a comunicação no interior de si 
mesmas foi interrompida e, como resultado, sua comunicação com os outros ficou prejudicada. 
Colocando de uma outra forma, seu inconsciente reprimido ou desejos negados criaram 
distorções na forma de se comunicar com os outros. Assim, sofrem tanto com elas mesmas 
como em suas relações interpessoais. 
 
O objetivo da psicoterapia é ajudar um indivíduo a atingir, através de uma relação especial com 
um terapeuta, uma boa comunicação dentro de si mesmo. Uma vez tendo sido alcançado isso, 
essa pessoa pode comunicar-se mais livre e efetivamente com os outros. Desta forma, 
podemos dizer que psicoterapia é a boa comunicação dentro das pessoas e entre elas. 
Podemos inverter essa afirmação e ela ainda ser verdadeira. A boa comunicação ou a livre 
comunicação, dentro das pessoas ou entre elas é sempre terapêutica. 
 
Através de minha experiência em aconselhamento e psicoterapia descobri que há um 
obstáculo principal à comunicação: a tendência das pessoas em avaliar. Felizmente, também 
tenho descoberto que, se as pessoas puderem aprender a ouvir com compreensão, elas 
poderão mitigar seus impulsos de avaliação e melhorar em muito sua comunicação com os 
outros. 
 
A barreira:  tendência em avaliar. 
 
Todos nós temos um impulso natural de julgar, avaliar e aprovar (ou desaprovar) a afirmação 
de uma outra pessoa. Suponha que alguém, comentando sobre o que eu acabei de afirmar, 
diga: "Eu não gostei do que esse homem disse". Como responderá você? Quase 
invariavelmente, sua resposta será de aprovação ou desaprovação sobre a atitude expressa. 
Ou você responde "Eu também não ; penso que foi terrível" ou, se não, você diz: "Oh, penso 
que foi realmente bom". Em outras palavras, sua primeira reação é avaliar a partir de seu 
próprio ponto-de-vista. 
 
Suponha que eu diga com alguma simpatia: "Penso que os democratas estão demonstrando 
muitíssimo bom senso, atualmente." Qual sua primeira reação? Muito provavelmente, será de 
avaliar. Você se encontrará concordando ou discordando, talvez fazendo algum julgamento 
sobre mim, tal como "Ele deve ser um liberal" ou "Ele parece firme em seu pensamento". 
Embora fazer avaliações seja comum em quase toda conversação, essa reação é aumentada 
em situações onde sentimentos e emoções estejam profundamente envolvidos. Assim, quanto 
mais fortes o sentimento, menos provável haver um elemento comum na comunicação. Haverá 
somente duas idéias, dois sentimentos ou dois julgamentos, perdidos um do outro no espaço 
psicológico. 
 
Se você já foi um espectador numa discussão calorosa - na qual não estava emocionalmente 
envolvido - provavelmente saiu pensando: "Bom, eles realmente não estavam falando sobre a 
mesma coisa". E, como era uma discussão calorosa, você provavelmente estava certo. Cada 
pessoa estava fazendo um julgamento, uma avaliação, a partir de um quadro de referência 
pessoal. Não havia nada que pudesse ser chamado de comunicação em nenhum sentido. E 
esse impulso de avaliar qualquer afirmação emocionalmente significativa a partir de nosso 
próprio ponto-de-vista é o que bloqueia a comunicação interpessoal. 
 
Saída: ouvir com compreensão 
 



Podemos alcançar uma comunicação verdadeira e evitar essa tendência a avaliar se ouvirmos 
com compreensão. Isto significa perceber a idéia e a atitude expressas do ponto-de-vista da 
outra pessoa, sentindo como isso parece à pessoa, compreendendo seu quadro de referência 
sobre o assunto que está sendo discutido. 
 
Isto pode parecer absurdamente simples, mas não é. De fato, é uma abordagem extremamente 
potente em psicoterapia. É a maneira mais eficiente que encontramos de alterar a estrutura 
básica de personalidade e melhorar as relações pessoais e a comunicação com os outros. Se 
eu puder ouvir aquilo que uma pessoa me diz e compreender realmente como ela odeia seu 
pai, a empresa ,os conservadores, ou se eu puder pegar a essência de seu medo da 
insanidade, ou de bombas nucleares, serei bem mais capaz de ajudá-la a mudar aqueles 
"ódios e medos” e a estabelecer relações realistas e harmoniosas com pessoas e situações 
que despertaram tais emoções. Sabemos, a partir das pesquisas, que tal conhecimento 
empático - conhecimento com pessoa, e não, sobre ela - é tão eficiente que pode acarretar 
mudanças significativas na personalidade. 
 
Se você pensa que ouve bem e, mesmo assim, nunca viu tais resultados, sua escuta 
provavelmente não tem sido a do tipo que estou descrevendo aqui. Aqui está uma forma de 
testar a qualidade de sua compreensão. A próxima vez em que entrar numa discussão com 
sua esposa, amigo ou grupo de amigos, pare e sugira a seguinte regra: "Antes de cada pessoa 
falar, ele ou ela deve primeiro reafirmar, precisamente, as idéias e sentimentos do orador 
precedente, até que este orador as considere satisfatórias." 
 
Você pode perceber o que isso significa. Antes de apresentar seu próprio ponto-de-vista, você 
dever primeiro compreender o quadro de referência do outro orador. Parece simples, não é? 
Mas, se você tentar, achará que é uma das coisas mais difíceis a fazer. E, mesmo que seja 
capaz de fazê-lo, seus comentários terão de ser drasticamente revisados. Mas também 
perceberá que a emoção será dissipada - as diferenças serão reduzidas, e aquelas que 
permanecerem serão racionais e compreensíveis. 
 
Você pode imaginar o que este tipo de abordagem poderia realizar em debates maiores? O 
que aconteceria numa discussão trabalhador-gerente, se o trabalhador, sem necessariamente 
conceder apoio, puder afirmar precisamente o ponto-de-vista do gerente, de tal forma que o 
gerente possa aceitá-lo; e se o gerente, sem aprovar a exposição do trabalhador, puder afirmar 
perspectiva do trabalhador, de tal forma que o trabalhador concorde que seu entendimento 
estava correto? Significaria que uma comunicação verdadeira foi estabelecida e que alguma 
solução real quase certamente será conseguida. 
 
Então, por que essa abordagem "de escuta" não é mais amplamente usada? Por várias razões: 
 
Falta de coragem  - Ouvir com compreensão significa assumir um risco real. Se você 
compreender realmente uma outra pessoa dessa forma, se você estiver disposto a entrar em 
seu mundo particular e perceber como a vida lhe parece sem qualquer tentativa de fazer 
julgamentos avaliativos, você correrá o risco de mudar-se. Você poderá  ver as coisas pela sua 
ótica; poderá achar que ele influenciou suas atitudes ou personalidade. A maioria de nós tem 
medo de assumir esse risco. Assim, não podemos ouvir; encontramo-nos compelidos a avaliar, 
pois escutar parece muito perigoso. 
 
Emoções aumentadas  - Nas discussões calorosas, as emoções são muito fortes, Assim, 
torna-se muito difícil atingir o quadro de referência de uma outra pessoa ou grupo. Contudo, é 
precisamente o momento onde uma boa comunicação é requerida, se a comunicação 
pretender ser estabelecida. 
 
Uma solução é usar um terceiro participante, capaz de deixar de lado seus próprios 
sentimentos e avaliações para ouvir com compreensão cada pessoa ou o grupo e, assim, 
esclarecer os pontos-de-vista e as atitudes que cada parte sustenta. 
 
Isto tem sido eficaz em pequenos grupos onde existem atitudes contraditórias ou antagônicas. 
Quando as partes numa disputa percebem que estão sendo compreendidas, alguém percebe 



como a situação lhes parece, as afirmações tornam-se menos exageradas e defensivas, e não 
é mais necessário manter a atitude de "Eu estou l00% certo e você está l00% errado". 
 
A influência de tal catalisador de compreensão no grupo permite aos membros aproximarem-se 
para perceber a verdade objetiva da situação. Isso conduz a uma melhora na comunicação, 
maior aceitação uns dos outros e a atitudes que são mais positivas e de natureza mais voltada 
à solução de problemas. Há uma diminuição nas defesas, nas afirmações exageradas e no 
comportamento crítico e avaliador. A comunicação mútua é estabelecida e algum tipo de 
acordo torna-se possível. 
 
Grupo muito grande  - Até então, os psicoterapeutas têm sido capazes de observar somente 
pequenos grupos face-a-face, que estão trabalhando para resolver tensões religiosas, raciais 
ou industriais ou tensões pessoais que estão presentes em muitos grupos de terapia. Que tal 
tentar atingir a compreensão entre grupos maiores, que sejam geograficamente remotos, por 
exemplo, ou entre grupos face-a-face que não  estão falando por si mesmos, mas 
simplesmente como representantes de outros? Francamente, não conhecemos a resposta. 
Contudo, baseados em nosso limitado conhecimento, há alguns passos que mesmo grandes 
grupos podem empreender para aumentar a quantidade de escuta dentro do grupo e diminuir o 
montante de avaliação. 
 
Sendo imaginativos, por um momento, suponha que um grupo internacional terapeuticamente 
orientado se dirigisse para cada um dos dois países envolvidos numa disputa e dissesse: 
"Queremos atingir uma compreensão verdadeira de seus pontos-de-vista e, ainda mais 
importante, de suas atitudes e sentimentos com relação ao país adversário. Iremos resumindo 
esses pontos-de-vista e sentimentos, se necessário, até que vocês concordem com nossa 
descrição representativa da situação tal como ela lhes parecer". 
 
Se, então, eles distribuírem amplamente com descrições desses dois pontos-de-vista, o efeito 
não será verdadeiramente grande? Poderá não garantir o tipo de compreensão que estou 
descrevendo, mas a tornará muito mais viável. Poderemos compreender os sentimentos das 
pessoas que nos odeiam muito mais prontamente quando suas atitudes forem precisamente 
descritas para nós por uma terceira parte, neutra, do que quando estão acenando seus punhos 
para nós. 
 
A comunicação através de um moderador que ouve sem avaliar e com compreensão tem-se 
mostrado eficaz, mesmo quando os sentimentos correm soltos. Este procedimento pode ser 
iniciado por uma das partes, sem esperar que a outra esteja pronta. Pode mesmo ser iniciado 
por uma terceira pessoa neutra, providenciando-se para que obtenha um mínimo de 
cooperação entre as partes. O moderador pode lidar com as insinceridades, os exageros 
defensivos, as mentiras e as "falsas frentes" que caracterizam quase todo fracasso na 
comunicação. Essas distorções defensivas cessam com uma velocidade espantosa quando as 
pessoas descobrem que a intenção da pessoa é compreender, e não julgar. E quando uma 
parte começa a deixar cair suas defesas, a outra geralmente responde igualmente e, juntas, 
começam a descobrir os fatos. 
 
Gradualmente, a comunicação mútua cresce. Isto conduz a uma situação na qual percebo 
como o problema se apresenta a você e a mim, e você percebe o meu lado. Assim, definido 
precisa e realisticamente, é quase certo que o problema cederá a um ataque inteligente; ou, se 
em parte for insolúvel, será confortavelmente aceito como tal. 
 


