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Introdução 
 
O relaxamento como intervenção psicoterapêutica baseada nos 
pressupostos da Abordagem Centrada na Pessoa constitui um método 
originalmente desenvolvido por João Hipólito (1), a partir da reflexão 
teórica feita sobre as propostas iniciais do psiquiatra alemão Schultz, pelos 
contributos de psicanalistas como Ajuriaguerra e a sua noção de “diálogo 
tónico” (2), ou Sapir  e a sua técnica de “relaxamento a induções 
variáveis”(3), mas sem esquecer a influência recebida de C. Caldeira e do 
seu conceito de sistema sócio-antropológico (4), o qual “inspirando-se nas 
correntes existencialistas inscreve-se no quadro de referência teórico da 
Abordagem Centrada na Pessoa/Grupo de Carl Rogers e nos pressupostos 
da Terapia Centrada no Cliente” (5).  
 
 
De Schultz a Hipólito 
 
Schultz elaborou uma técnica, que designou como “treino autógeno”, na 
sequência do estudo de fenómenos relacionados com a prática da hipnose e 
as impressões sensoriais experienciadas por pessoas que praticavam a auto-
hipnose, sem se deter particularmente em quaisquer aspectos relacionados 
com a cura ou a utilização da sua técnica em processos terapêuticos. 
 
Ajuriaguerra e Sapir, contudo, procuraram, cada um à sua maneira, integrar 
o relaxamento no processo terapêutico, no contexto da psicanálise, 
procurando tirar partido deste “instrumento” que enriqueceram “com a 
elaboração e utilização no tratamento dos aspectos relacionais” (6). 
   



O primeiro procurou utilizar o relaxamento de acordo com a lógica da sua 
abordagem teórica, desenvolvendo uma técnica “centrada na ‘relação 
transferencial’ médico-doente, no sentido psicanalítico do termo” (7). 
O segundo seguiu um caminho semelhante mas no sentido em que a 
relação entre o cliente e o terapeuta é tida em conta com vista à eventual 
“análise” do material apresentado. 
 
O ponto de partida do modelo desenvolvido e proposto por Hipólito é o 
método do treino autógeno, muito embora, na prática, acabe por ter pouco 
em comum com ele. Ora isto sucede porque, por um lado, os modelos de 
Ajuriaguerra e de Sapir aparecem intimamente ligados à abordagem 
psicanalítica tornando-se, portanto, incompatíveis com a filosofia da 
Abordagem Centrada na Pessoa, e por outro lado, porque Schultz não teve 
em conta a aplicação específica da sua técnica de relaxamento à terapia.  
 
Assim, Hipólito apercebeu-se de que o relaxamento poderia constituir um 
instrumento terapêutico importante, com especial relevância para utilização 
no caso de “pessoas com dificuldade em verbalizar os seus conflitos, as 
suas angústias, e com tendência a exprimi-los através do corpo” (8). Mas 
entendeu também que estava aberto um campo inexplorado de investigação  
que pudesse eventualmente dar resposta a um questionamento científico 
pessoal e à necessidade verificada de criação de uma técnica de 
relaxamento coerente com  o modelo centrado na pessoa/grupo, e que fosse 
passível de aplicação objectivamente terapêutica.  
 
 
Relaxamento centrado na pessoa / grupo 
 
O modelo proposto por Hipólito (que pode ser aplicado tanto a nível 
individual como em grupo) apresenta, no essencial, um esquema que 
contempla duas fases distintas em cada sessão: uma inicial, de indução do 
relaxamento e uma outra de explicitação do vivido.  
 
A primeira fase segue os passos propostos por Schultz, que sugere um 
percurso de descontracção, tomada de consciência da forma e volume dos 
membros, do seu peso, assim como do calor, da respiração, do ritmo 
cardíaco, órgãos internos e da fronte, sugerindo depois a partilha voluntária 
do vivido, quer ao nível das sensações corporais quer ao nível das suas 
representações mentais, fazendo assim a ponte com os desenvolvimentos 
propostos por Ajuriaguerra e Sapir. Trata-se de uma progressão no percurso 
da descoberta do corpo.  
 



O processo caracteriza-se pela auto-indução do terapeuta-facilitador, que 
verbaliza a primeira pessoa (“eu”) para explicitar as suas vivências 
corporais, colocando-se na posição de referência na viagem pelo corpo, 
dando assim espaço ao cliente para experienciar à sua maneira essa viagem, 
escolhendo desta indução o que ele pode ou quer escolher, isto é, o que lhe 
convém, procurando-se, deste modo, respeitar a liberdade do cliente. 
  
O envolvimento do terapeuta no processo confere-lhe também coerência e 
autenticidade, já que, “ao empenhar-se ao nível do seu próprio corpo, está 
atento às suas vivências, reconhecendo e reconhecendo-se no seu discurso 
corporal”, de modo que “o corpo está empenhado num discurso que se 
dirige primeiramente ao próprio terapeuta” (9).   
 
Na segunda fase, a da explicitação do vivido, o cliente poderá partilhar o 
experienciado na fase anterior, momento em que o terapeuta-facilitador 
estabelece um diálogo com ele, segundo os princípios da Terapia Centrada 
no Cliente (já que a filosofia distintiva deste método assenta na concepção 
do homem à luz do modelo da ACP), de forma a tentar compreendê-lo, 
tanto a partir da sua expressão verbal sobre o vivido corporal, como da 
linguagem corporal. Segundo Hipólito, “o vivido do indivíduo mostra-nos 
como foi construído e integrado o esquema corporal” (10).  
 
Teixeira (?) afirma que este método se inscreve “no domínio das correntes 
existencialistas, o que implica o desenvolvimento de uma concepção 
particular do corpo, não como um depositário do ‘espírito’( no sentido de 
‘mind’ dos autores anglo-saxónicos) mas antes como a existência em si” 
(11).      
 
Procura-se ainda que a abordagem da vivência do mundo da pessoa em 
relaxamento, tanto no caso da prática individual como na de grupo, seja o 
mais global possível: “A resposta ao que o cliente procura, passa pela 
compreensão empática do modo como ele está inserido na sua história 
pessoal, no seu contexto familiar e sócio-cultural; ou seja, através da 
compreensão da pessoa como sistema sócio-antropológico” (12). 
 
A noção de esquema corporal assume neste modelo de relaxamento uma 
importância assinalável, já que, numa situação de relaxação “a experiência 
mostra existir um aumento da permeabilidade entre o mundo ‘interior’ e o 
mundo ‘exterior’, entre o ‘real’ e o ‘imaginário” (13).  A evolução do 
esquema corporal está intimamente relacionada com o desenvolvimento 
somático e psíquico do indivíduo, de modo que a linguagem do corpo e os 
conflitos inter e intra-psíquicos emergem a par deste desenvolvimento do 
esquema corporal, verificando-se duas vertentes: o esquema corporal 



externo, em que se faz sentir o aspecto de “contentor”, do que nos é 
devolvido pelo espelho, e o esquema corporal interno, o conteúdo 
devidamente elaborado, em grande parte por tudo aquilo que imaginamos à 
volta das sensações de dor, dos ruídos e das demais sensações provenientes 
dos nossos órgãos internos.  
 
 
Conclusão    
 
O relaxamento centrado na pessoa, desenvolvido e proposto por Hipólito, 
revela-se assim um instrumento terapêutico de grande valia, tanto ao nível 
da prática individual como de grupo, e tem-se confirmado ser 
particularmente eficaz nos “estados depressivo-ansiosos com inibições 
motoras, insónias, angústias e fadiga, perturbações funcionais respeitando 
às esferas respiratória, cardíaca, digestiva ou sexual, ou ainda sintomas 
isolados como cefaleias e enxaqueca” (14).  
 
Contudo, a decisão de entrar num processo psicoterapêutico passando pelo 
corpo em relaxação individualmente ou em grupo deve ser “tomada 
congruentemente com o modelo teórico, pelo cliente devidamente 
informado dos recursos terapêuticos possíveis, na relação com o terapeuta 
e evidentemente, tomando em consideração o pedido de ajuda tal como ele 
é formulado e elaborado pelo cliente” (15). 
 
O processo de auto-conhecimento que o relaxamento centrado no cliente 
proporciona permite ainda ao cliente “escutar” o seu próprio corpo, 
facilitando-lhe “uma outra abordagem do seu vivenciar e uma aceitação 
secundária da sua problemática psíquica” (16).  
 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

(1) “O relaxamento centrado no cliente no tratamento da síndrome do 

cólon irritável”, Revista A Pessoa como Centro, Nº. 2, Voirol M. e 

Hipólito J., APPCPC, Lisboa, 1998, pg. 8. 

(2) “Introdução à Terapia Centrada no Cliente”, Hipólito J., no prelo,       

pg. 187. 

(3) Idem. 



(4) Ibidem, pg. 188. 

(5) Ibidem. 

(6) Ibidem, pg. 186-187. 

(7) Ibidem, pg. 187. 

(8) Ibidem, pg. 193. 

(9) Ibidem, pg. 190. 

(10) Ibidem, pg. 191. 

(11) “Relaxamento ou o acto de sentir o corpo”, Marques-Teixeira J.,  

2001, artigo Internet, pg. 2. 

(12) “Introdução à Terapia Centrada no Cliente”, Hipólito J., no prelo,  

pg. 188. 

(13) Idem, pg. 190. 

(14) Ibidem, pg. 193. 

(15) Ibidem. 

(16) Ibidem. 

 


