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O estabelecimento de uma relação interpessoal

Quando duas pessoas se encontram pela primeira vez e estabelecem uma relação, fica 
potencialmente à disposição delas um outro campo de ação comportamental. Elas podem 
trocar cumprimentos ou ofensas, empreender tentativas sexuais de aproximação, afirmar que 
uma é superior a outra, etc. Ao determinarem reciprocamente sua relação, desenvolvem 
socialmente um tipo de comportamento comunicativo que tem lugar nesta relação. De todas as 
mensagens possíveis, elas escolhem algumas e põem-se de acordo que estas têm precedência 
diante das outras. Da sua concordância sobre o que é e o que não é apropriado, pode-se tirar 
uma definição comum de sua relação. Cada mensagem que elas trocam serve para reforçar 
esta definição ou estimular uma mudança. Se um jovem põe o braço sobre o ombro de uma 
garota, ele estará dando a saber que pretende estabelecer na relação um comportamento 
amoroso. Se a jovem disser "Não, não!" e se esquivar, então ela indicará que não é possível 
um relacionamento amoroso. A relação deles - seja amorosa ou platônica - é definida pelo tipo 
de mensagens que para eles é aceitável, segundo um entendimento recíproco. Este acordo 
nunca é definitivo e é continuamente oscilante, pois tanto um como outro pode propor um 
novo tipo de mensagem ou a situação do ambiente pode se transformar e ocasionar uma 
virada no comportamento.

Se a comunicação humana ocorresse apenas num plano, a determinação ou a definição de 
uma relação seria então unicamente uma questão de haver ou não mensagens. Neste caso, 
possivelmente não haveria nenhuma dificuldade nas relações interpessoais. As pessoas 
contudo não só se comunicariam, mas se comunicariam sobre a comunicação. Elas não apenas 
diriam, elas também qualificariam e caracterizariam o que diriam. No exemplo acima, a garota 
diz "Não, não!" e esquiva-se do rapaz. A retração de seu corpo qualifica sua expressão verbal e 
assim deve ser. Pelo fato de a qualificação reforçar sua mensagem, não se cria aí qualquer 
problema. Ela deixa claro que na relação entre os dois não cabe nenhum comportamento 
amoroso. Consideremos, entretanto, que ela dissesse "Não, não!" e se achegasse 
afetuosamente ao jovem: com isso, sua fala seria vista como sem-sentido ou desmentida. Se 
uma mensagem é qualificada como sem-sentido, a relação fica mais complicada do que 
quando a mensagem é simplesmente dada ou não dada. Uma classificação do comportamento 
humano precisa, assim, considerar pelo menos dois planos da comunicação. Na representação 
da relação interpessoal não se deve tratar apenas o comportamento comunicativo; há que se 
considerar também a qualificação desse comportamento pelos participantes.

A comunicação entre duas pessoas ocorre de forma integrada a outras formas de 
comportamento, pelas quais é acompanhada e comentada. Quando alguém diz: "Alegra-me 
vê-lo", sua frase é qualificada pelo tom de sua voz, assim como esta, por sua vez, pela fala e 
outras mensagens, que da mesma forma podem ser dadas. A comunicação entre as pessoas 
consiste, assim, (1) no contexto no qual ocorre, (2) nas comunicações verbais, (3) nos 
padrões de voz e de fala e (4) no movimento do corpo. Quando pessoas se comunicam, sua 
relação é também determinada pela qualificação de suas mensagens, assim como pela 
existência ou não de mensagens. Pode-se acompanhar uma crítica com um sorriso ou com um 
enrugamento da testa. Um funcionário pode explicar a seu chefe, o que é para fazer e, com 
isso, definir sua relação com ele como sendo a de duas pessoas num mesmo plano; ele pode, 
porém, também, rebaixar-se com um gesto ou com uma voz fraca e, com isso, qualificar a 
relação como desnivelada. Se as pessoas sempre qualificassem suas palavras em 
correspondência com o conteúdo, suas relações seriam definidas claramente e simples, mesmo 
ocorrendo a comunicação em dois planos. Quanto, entretanto, uma fala, que remete a uma 
determinada relação, é qualificada por uma comunicação que encerra o contrário, são 
inevitáveis as dificuldades nas relações interpessoais.

Devemos sublinhar que de forma alguma é possível não qualificar uma mensagem. Uma 



mensagem verbal é geralmente transmitida numa determinada situação de fala e, mesmo que 
a pessoa nada diga, ela se qualifica através da postura do corpo demonstrada e do contexto no 
qual se dá o silêncio. Mesmo quando é claro o significado de determinadas mensagens 
qualificantes - como, por exemplo, quando se bate com o punho numa mesa para sublinhar 
uma declaração -, são feitas continuamente qualificações sutis. Assim, através de uma leve 
elevação da voz no final de uma palavra uma declaração pode ser transformada de afirmação 
em pergunta. Um leve sorriso tem o poder de dar a uma declaração mais um aspecto do 
irônico do que sério. Um sutil movimento do corpo para trás qualifica uma fala carinhosa e 
demonstra que ela é dita com reserva. A falta de uma mensagem pode, da mesma forma, 
qualificar outra mensagem. Se alguém, que se esperava que falasse, se cala, seu silêncio 
torna-se uma mensagem qualificante e se um homem deixa de dar um beijo de despedida em 
sua mulher, quando ela o esperava, esta sua omissão irá qualificar suas demais mensagens 
pelo menos tanto, senão até mais, quanto se ele tivesse realizado de fato o ato.

As pessoas tendem a julgar se alguém é sincero ou hipócrita, se está falando sério ou fazendo 
gozação, etc., se sua fala é confirmada por qualificações congruentes. E quando alguém reage 
a outro alguém com sua própria definição da relação existente entre os dois ou entre as duas, 
então esta relação refere-se a todos os planos de mensagens.

O controle em uma relação interpessoal

Quando alguém transmite uma mensagem a outro alguém, realiza uma manobra para definir a 
relação. O outro é com isso colocado diante de um problema de aceitar ou recusar a relação 
proposta. Ele pode aceitar a mensagem e com isso aceitar a definição do outro ou confrontá-lo 
com suas próprias manobras, para definir diferentemente a relação. Ele também pode aceitar a 
manobra do outro e qualificar ao mesmo tempo esta mensagem, que exprime que ele deixa 
passar o outro com a manobra.

Se um jovem, por exemplo, abraça espontaneamente uma garota, ela pode aceitar essa 
mensagem e com isso deixá-lo definir a relação ou ela o afasta e com isso ela mesma define a 
relação. Mas ela pode também controlar a definição na medida em que o estimule ao seu 
comportamento. Da mesma forma, ela pode aceitar com a qualificação de que permite-lhe 
pousar o braço sobre ela. Na medida em que ela caracteriza sua mensagem como sendo a de 
lhe permitir, ela mantém o controle sobre a relação.

Em qualquer lugar em que duas pessoas se encontrem, elas deparam-se com o mesmo 
problema: que mensagens ou que formas de comportamento devem ser usadas nessa relação? 
E quem é que deve determinar o que deve acontecer na relação e exercer assim o controle 
sobre como a relação deve ser definida? Partimos aqui da hipótese de que a natureza da 
comunicação leva as pessoas a acabar com esses problemas e permite que se classifiquem as 
relações interpessoais de acordo com diferentes modos, com os quais elas dão conta deles.
É preciso assinalar que ninguém pode esquivar-se numa tal luta pela definição de sua relação 
com qualquer outra pessoa. Cada um é continuamente envolvido na situação de definir sua 
relação ou de reagir à definição de outro. Se alguém fala, dá necessariamente a saber que tipo 
de relação ele tem com o outro. Diga o que for, ela expressa: "Esta é a forma de relação, na 
qual isso pode ser dito". E se a pessoa não fala, mesmo assim define necessariamente a 
relação, visto que limita, através de seu silêncio, o comportamento do outro. Se alguém quer 
evitar definir sua relação com o outro, por exemplo, falando apenas sobre o tempo, deixa claro 
que deseja manter a comunicação neutra e define assim a comunicação.

Segundo uma regra básica da teoria da comunicação exposta por Bateson [1] é difícil evitar a 
definição de uma relação o com outro ou o exercício de controle sobre a definição. De acordo 
com esta regra, todas as mensagens são algo mais do que comunicados: elas influenciam ou 
fazem valer as exigências. Uma expressão como "hoje não estou bem" não descreve apenas o 
estado interno daquele que a profere. Exprime também algo como "faça algo contra" ou 
"pense em mim com alguém que não passa bem". Mesmo quando a pessoa se cala e tenta não 
influenciar o outro, o calar-se torna-se fator de influência da relação oposta. É possível que 
alguém deixe ao outro a total iniciativa em relação ao comportamento que deve ser autorizado 
na sua relação. Se ele tenta isso, então controla a situação ao falar que se trata de uma 
relação na qual o outro deve determinar o comportamento apropriado. Assim, um paciente 



pode dizer a um terapeuta: "Não posso tomar todas as decisões por mim memo; preciso que o 
Sr. me diga o que devo fazer". Com isso, parece dar a entender ao terapeuta, que deve 
assumir o controle da relação ao determinar o comportamento do outro. Entretanto, quando o 
paciente pede ao terapeuta que lhe diga o que deve fazer, fala a este o que este tem de fazer. 
Este paradoxo pode surgir porque continuamente se comunica em dois planos. Por exemplo, 1) 
"Eu declaro que é preciso que me digam o que devo fazer", 2) "Siga a minha ordem, dizendo-
me o que devo fazer". Sempre que alguém tenta evitar o controle da definição de uma relação, 
define a relação em outro plano, diferente daquele em que ele não está sob controle. Alguém 
que se relaciona de forma desamparada controla a situação de forma tão efetiva quanto outro 
que se comporta autoritariamente e insiste num comportamento específico. Por meio do 
desamparo, o comportamento do outro é tanto - senão ainda mais - influenciado do que 
através de exigências autoritárias diretas. Quando alguém se comporta desamparadamente, 
pode ser controlado por outro que dele cuida ou, em vez disso, definir, por meio de seu 
comportamento desamparado, a relação como sendo uma em que se deve cuidar dele.

Deve-se destacar aqui que não se quer dizer com "controle" o fato de alguém controlar o outro 
da mesma forma como poder-se-ia controlar um robô. O acento aqui não está na luta pelo 
controle do comportamento do outro, mas na luta pelo controle do tipo de comportamento, no 
qual se deve dar a relação, e, com isso, pela definição da relação. Onde quer que duas pessoas 
se encontrem, devem obrigatoriamente apurar que relação têm uma com a outra e fixar os 
limites dela.

Evitação do controle numa relação interpessoal

Como constatei, é difícil se certificar que tipo de relacionamento se tem com o outro. Não 
obstante, pode-se evitar falar o que deve acontecer numa relação e com isso desviar-se de 
uma definição. Pode-se negar o que se diz. Mesmo se se define a relação com todos os 
elementos da comunicação, pode-se suprimir esta definição pelo uso de qualificações que 
contradigam esta comunicação.

O fato de as pessoas comunicarem-se em pelos menos dois planos lhes permite poder 
reconhecer uma determinada relação e, ao mesmo tempo, desmenti-la. Assim, um homem 
pode dizer, por exemplo, "Eu acho que você deveria fazer isso, mas não me compete dizê-lo". 
Desta forma, ele define a relação como sendo uma na qual ele diz à outra pessoa o que esta 
deve fazer e ao mesmo tempo nega que tenha definido a relação desse modo. É isso que é 
muitas vezes pensado quando uma pessoa é caracterizada como não-autoconsciente. Um 
homem pode responder ao pedido de sua mulher, de lavar a louça, dizendo: "Não, eu não 
quero" e sentar-se no sofá e ler o jornal. Ele se impôs de forma a definir a relação com sua 
mulher através do fato de ninguém ter de lhe dizer o que deve fazer. Outro homem poderia 
reagir ao mesmo pedido, dizendo: "Gostaria demais de lavar, mas não posso. Estou com uma 
tremenda dor de cabeça". Mesmo este está se recusando de lavar a louça mas qualifica sua 
mensagem de forma incongruente. Ele deixa transparecer que ele não define a relação por 
meio da negativa. É a dor de cabeça que o impede de lavar a louça, não ele mesmo. Da 
mesma forma comporta-se um homem que bêbado bate na mulher: sua ação é qualificada 
através da tácita conseqüência de que ele não pode fazer nada contra. Foi a bebida que o fez. 
Na medida que uma pessoa encobre suas mensagens com a conclusão óbvia de que não é ele 
o responsável pelo seu comportamento, evitar definir sua relação com o outro. As mensagens 
qualificantes incongruentes podem ser verbais, como, por exemplo: "Eu não tive intenção", ou 
serem transmitidas com voz fraca ou com uma postura de corpo que exprime indecisão. 
Mesmo o contexto pode desmentir uma manobra para a definição de uma relação. Por 
exemplo, quando um jovem desafia outro a uma luta quando estão na igreja, lugar em que é 
impossível brigar.

Para esclarecer a forma pela qual alguém pode evitar definir sua relação com o outro, iremos 
supor que alguém tivesse se decidido a se manter firme nessa evitação. Pelo fato de que tudo 
que ele iria ou não dizer definir sua relação, ele precisaria qualificar com uma negação tudo o 
que diz e o que não diz. Para melhor entendimento do modo pelo qual ele poderia desmentir 
suas mensagens, pode-se dividir as características formais de uma mensagem em quatro 
elementos:



1. Eu
2. falo algo
3. a você
4. nesta situação.

Uma pessoa pode evitar a definição de sua relação ao negar um dos quatro elementos ou 
mesmo todos eles. Ela pode 1) negar que ela tivesse comunicado algo, 2) negar que algo 
tivesse sido comunicado, 3) negar que algo foi comunicado aos outros, 4) negar a situação, na 
qual o comunicado existiu.

A grande variedade de possibilidades de evitar a definição de uma relação pode ser resumida 
rapidamente da seguinte maneira:

1. Para negar que ela comunicou uma mensagem, a pessoa pode se declarar como sendo outra 
pessoa. Por exemplo, ela pode se encobrir sob um nome falso. Ou ela pode aludir ao fato de 
não estar falando como pessoa mas como representante do seu status social, de forma a que o 
que ela diz esteja vindo do chefe, do professor, etc. Ela pode aludir ao fato de ser um 
instrumento para a transmissão de mensagens, que lhe instruíram para falar de forma a que a 
voz de Deus falasse por ela, etc., de que não é ela quem define a relação.

Alguém também pode negar que ele tenha comunicado algo ao dar às suas palavras a 
aparência que elas tivessem sido liberadas por forças externas. Ele pode fazer valer, que não é 
ele quem fala, pois foi tirado da normalidade ou ficou confuso pela bebida, pela loucura ou 
pelas drogas.

Ele pode também dizer que suas mensagens são resultado de processos "indesejados" em seu 
interior, de forma a que em realidade não é ele quem comunica. Ele pode dizer: "Não é você 
que me dá mal-estar; é algo que eu comi" e negar que sua fala sobre a indisponibilidade seja 
uma mensagem que ele faz sobre a relação. Ele pode até vomitar e urinar-se e fazer valer que 
essas coisas são provocadas organicamente e não representam nenhuma mensagem dele, que 
se pudesse compreender como comentário à relação.

2. A forma mais fácil pela qual se pode negar ter dito algo é apelar para uma falha de 
memória. Quando a pessoa diz: "Eu não consigo me lembrar de ter feito isso", ela qualifica sua 
ação através de uma constatação que a nega. Ela pode também prevalecer-se do fato de que o 
que falou foi mal-entendido e que a interpretação do outro não tem nada a ver com sua 
verdadeira fala.

Uma outra forma de negar que algo foi dito consiste em qualificar uma fala imediatamente em 
seguida com outra, que a contradiz. Com isso, tudo o que foi dito é negado como sendo 
bobagem insignificante, que por isso não pode ser nenhuma alusão à relação. Ou então, 
alguém desenvolve uma linguagem própria, comunica e nega ao mesmo tempo através do fato 
de o outro não poder entender a linguagem. Com outra variante, alguém pode deixar claro que 
suas palavras não são meios da comunicação mas "coisas em si". Ele pode constatar algo e ao 
mesmo tempo discutir a forma de escrever das palavras na constatação e com isso deixar 
claro que ele não transmite uma mensagem mas apenas conta as letras das palavras.

3. Para negar que aquilo que falou é dirigido a outra pessoa, basta que alguém demonstre que 
fala consigo mesmo. Da mesma forma, ele pode fazer da pessoa uma outra pessoa. Ele pode, 
por exemplo, evitar de falar com o outro, na medida em que ele fale mais à posição de status 
do outro do que a este pessoalmente. Assim, pode-se tratar com sarcasmo um representante 
à porta, sem definir a relação com ele, fazendo-se um comentário genérico sobre 
representantes.

Ou, se se quiser ir ao extremo, ele pode dizer que em verdade não é nenhum amigo mas um 
agente secreto da polícia. Tudo o que ele disser é recebido como uma declaração diante de um 
policial e não pode, com isso, definir sua relação com seu amigo.

4. Para negar que aquilo que foi dito foi dito nesta situação, alguém pode dar a aparência às 



suas falas de que elas se relacioanariam a um outro tempo ou a um outro lugar. Ele pode 
dizer: "Estou acostumado a ser tratado mal e também irei, seguramente no futuro, ser tratado 
mal". Estas qualificações temporais desmentem sua fala expressa, de que agora esteja sento 
mal-tratado. Da mesma forma ele pode dizer: "Conheci uma pessoa, que faz isso e aquilo" e, 
ao se referir a uma relação no passado, nega que sua constatação seja um comentário à 
situação atual.

Para negar de forma mais efetiva uma fala relativa à situação da relação, ele pode qualificá-la 
através da constatação de que o lugar seria um outro lugar. Ele pode caracterizar a sala do 
psiquiatra como prisão e com isso negar que suas constatações neguem sua relação com o 
psiquiatra.

Em suma, estas seriam as possibilidades de evitar a definição de uma relação. Quando tudo 
que uma pessoa diz a outra define a relação com esta outra, ela só pode evitar de deixar 
reconhecer o tipo de relação quando nega que fala, nega que algo foi dito, nega que foi dito 
algo a outro ou nega que a troca ocorreu neste lugar ou neste tempo.

Relações interpessoais em esquizofrênicos

Parece revelador que a lista de possibilidades para evitar a definição de uma relação seja a 
lista dos sintomas esquizofrênicos. Um psiquiatra realiza um diagnóstico clássico de 
esquizofrenia quando constata sua mais clara manifestação: a clivagem da comunicação do 
paciente e das mensagens com as quais ele qualifica essa comunicação. Seus movimentos 
negam ou desmentem o que ele diz e suas palavras negam ou desmentem o contexto no qual 
ele fala. Esta incongruência pode ser clara e transparentemente reconhecível como na 
observação: "Minha cabeça, esta noite, foi fortemente golpeada", feita por um paciente cuja 
cabeça esta perfeitamente em ordem; ou ela pode ser tão sutil, através de um leve sorriso ou 
por um raro tom na voz. Se o paciente nega que ele fala, ao falar de si mesmo na terceira 
pessoa ou ao se dar outro nome, o psiquiatra constata que ele está sofrendo de uma perda da 
identidade [Indentitätsverlust]. Se o paciente pretende que "vozes" falem essas coisas, então 
ele é descrito como alucinado [halluzinativ]. Se o paciente nega que sua mensagem seja uma 
mensagem enquanto, por exemplo, soletra empenhadamente suas palavras, o psiquiatra vê 
nisso manifestação do pensamento dissociado [dissoziiertem Denken]. Quando o paciente 
nega que sua mensagem se dirija a outra pessoa, ele o encara como demente [wahnhaft]. Se 
o paciente negar sua presença no hospital, caracterizando-o como castelo ou prisão, o 
psiquiatra constata que ocorreu uma retração da realidade [Rückzug aus der Realität]. Quando 
o paciente emite uma fala com uma voz inadequada, está ocorrendo um distúrbio emocional 
[Affektstörung]. Caso ele responda ao comportamento do psiquiatra com mensagens que 
qualificam este comportamento de forma inapropriada, então ele será autista [autistisch]. [2]
Os sintomas clássicos psiquiátricos da esquizofrenia pode ser descritos, do ponto de vista 
interacional, ao apontarem para uma doença cujo centro constitui uma clivagem entre as 
mensagens do paciente e sua qualificação dessas mensagens. Quando alguém demonstra tal 
clivagem, de forma que suas palavras, pela forma na qual ela qualifica, também sejam 
sistematicamente negadas, ele evita assim definir sua relação com outras pessoas. Os 
múltiplos e aparentemente descontextualizados e bizarros sintomas da esquizofrenia deixam 
entrever um núcleo central e relativamente simples. Quando alguém quer de qualquer forma 
evitar definir sua relação ou mostrar o tipo de comportamento que deve ser permitido na 
relação, ele só o pode através do comportamento perceptível como sintoma da esquizofrenia.

Já foi apresentado que também não-esquizofrênicos podem às vezes evitar a definição da 
relação com os outros. Qualquer um pode negar que faça algo, quando seu agir é qualificado 
por ter uma origem no corpo ou ocorrer por causa da bebida. São formas de expressão de 
outras doenças psíquicas e, em parte, métodos de evitar a definição de uma relação especial 
em um determinado tempo. São, na melhor das hipóteses, temporárias, já que dor de cabeça 
passa e os efeitos da bebida dissipam-se. Se, contudo, alguém incondicionalmente evitar a 
definição de sua relação a todo momento e com todos, enquanto tudo que ele diz ou faz define 
sua relação, ele estará se comportando como um esquizofrênico e negando completamente o 
que diz ou faz em sua interação com os outros. Diferentes tipos de esquizofrênicos puderam 
ser classificados em relação a diferentes estruturas e algumas de suas estruturas podem ser 



constatadas também em pessoas normais. A diferença em relação à normalidade consiste na 
consistência do comportamento do esquizofrênico e nos extremos nos quais ele cai. O 
esquizofrênico não apenas nega que ele diga algo, mas o faz de tal maneira, que sua negação 
é negada. Ele não utiliza apenas outro nome diferente do seu mas um - por exemplo, Stalin - 
que claramente não é o seu ou que nega sua negação de uma outra maneira. Nas situações 
em que o normal nega o que diz de forma congruente, o esquizofrênico expressa 
incongruência também neste plano.

Como exemplo para o comportamento esquizofrênico, gostaria de citar um processo típico. 
Quando uma pessoa normal pega um cigarro e não possui fósforos, diz costumeiramente aos 
demais presentes: "Poderia alguém aqui me dar fogo?". Ao fazê-lo, qualifica sua mensagem 
em correspondência ao seu cigarro apagado com uma mensagem adequada sobre sua 
necessidade de fogo e define sua relação com os outros ao pedir fogo. Ele demonstra: "Esta é 
a forma de relação pela qual eu posso pedir algo". Um esquizofrênico, nas mesmas 
circunstâncias, pode tirar um cigarro, procurar por fósforo em seus bolsos, manter o cigarro no 
ar e caladamente ficar fitando-o com os olhos. O outro vê-se colocado pelo esquizofrênico 
diante de um procedimento comunicativo sui generis. Ele pede e não pede fósforos. Quando o 
esquizofrênico simplesmente fica fitando o cigarro, ele qualifica sua mensagem ao manter um 
cigarro não-aceso com uma mensagem incongruente. Ele demonstra que se trata de algo que 
se deve ficar olhando mas que não se precisa acender. Caso ele mantivesse seu cigarro como 
se devesse ser acendido, iria pedir tacitamente fogo e com isso definir sua relação com o 
outro. Tudo que ele consegue é evitar a alusão - que tipo de comportamento ele deseja e, com 
isso, que tipo de relação é esta - ao olhar para o cigarro com indiferença. Um exemplo ainda 
mais claro é o comportamento de um esquizofrênico que está no ambiente com um amigo. Ele 
talvez não fale com ele, mas como ele dá a reconhecer com seu silêncio o tipo de relação, o 
esquizofrênico irá, com boa probabilidade, se interessar demasiadamente por coisas na sala ou 
demonstrar estar ausente do ambiente. Desta forma, ele nega que se defina sua relação com 
os outros através do modo no qual ele qualifica seu comportamento.

Na medida em que ele qualifica suas mensagens com os outros de forma incongruente, o 
esquizofrênico evita dar uma pista sobre o modo de comportamento desejado na relação e 
evita, com isso, definir sua relação. A atual tendência na psicoterapia do esquizofrênico leva 
em consideração seu comportamento interpessoal. O terapeuta experimentado irá captar a fala 
do esquizofrênico como expressão da relação e ignorar seu desmentido. Se o paciente começa 
a falar numa linguagem estranha, o terapeuta não irá possivelmente interpretar o conteúdo 
simbólico de sua fala; ele irá antes fazer uma observação como: "Gostaria de saber por que 
você quer me confundir" ou "Por que você fala comigo desta forma?"

.....................................................

NOTAS:

(1) Gregory Bateson e Jürgen Ruesch. Communication, the Social Matrix of Psychiatry, New 
York, 1951, p.179}

(2) Esta nomenclatura descreve o comportamento do esquizofrênico, não sua vivência 
subjetiva que naturalmente pode ser terrível.


