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“Deixa partir o que não te pertence mais 

Deixa seguir o que não pode voltar 

Deixa morrer o que a vida já despediu 

Abra a porta do quarto e a janela 

Que o possível da vida te espera 

Vem depressa que a vida 

Precisa continuar 

O que foi já não serve é passado 

E o futuro ainda está do outro lado 

E o presente é o presente 

Que o tempo quer te entregar 

(...) 

Deixa morrer o que a morte já sepultou 

Deixa viver o que dela ressuscitou 

Não queiras ter o que ainda não pode ser 

É possível crescer nesta hora 

Mesmo quando o que amamos 

Foi embora 

A saudade eterniza a presença 

De quem se foi 

Com o tempo esta dor se aquieta 

Se transforma em silêncio que espera 

Pelos braços da vida um dia reencontrar.”  

 

Perdas Necessárias, por Fábio de Melo 

 

 

 

 

 

 

“A tarefa do terapeuta é acolher o cliente, com tudo que este traz de tenebroso ou 

sublime, deixando-o depositar no chão sua bagagem, que se tornou pesada de tanto ser 

carregada as costas. À medida que desenvolvem o calor da intimidade e a confiança, o 

viajante recém-chegado se dispõe a abrir seus pacotes, mostrando então seus 

conteúdos e compartilhando histórias de viagem, dos lugares longínquos de onde foram 

trazidos os objetos que hoje, malgrado o peso a ser carregado, constituem a sua atual 

riqueza e patrimônio” 

 (JULIANO, 1999, p. 21). 

                                                       



 

RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é compreender mais profundamente o modo como a Gestalt-

terapia trabalha o sentimento de perda, e como é o processo de luto, integrando esta com 

as contribuições específicas da Fenomenologia. A metodologia aplicada foi a de 

pesquisa bibliográfica, a partir de artigos científicos e livros que trazem as práticas 

relevantes para o trabalho na abordagem. A idealização deste trabalho é poder contribuir 

com o tema proposto sob a perspectiva da Gestalt-terapia, de como trabalhar com 

situação de perda dentro do âmbito terapêutico. A pesquisa também tem por objetivo 

contribuir no atendimento clínico em Gestalt-terapia, envolvendo diretamente a relação 

de vínculo terapeuta-cliente, que dentro da abordagem é considerada primordial por ser 

dialógica, onde ambos (terapeuta e cliente) são afetados e contribuem para o 

crescimento um do outro, promovendo transformação. Visa também oferecer a 

compreensão de quem passa pela perda, onde o terapeuta acolhe e confirma o cliente 

dentro deste processo. 

 

Palavras-chave: Gestalt-terapia. Perda. Processo de luto. Fenomenologia. Vínculo. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This study aims to deeply understand how Gestalt Therapy works with the feeling of 

loss and how mourning process is, integrating it with the specific contributions of 

Phenomenology. Bibliographic research from scientific articles and books was the 

applied methodology, which reveals important practices for work in the approach. The 

conception of this study is to cooperate with the proposed subject in Gestalt-Therapy 

perspective, how to work with the sense of loss inside therapeutic context. The purpose 

of this research is also to collaborate with clinical attendance in Gestalt Therapy and 

directly involve the linking relation between therapist and client, that is considered 

essential in this approach because it is dialogical, in which both (therapist and client) are 

affected and may contribute for the development of each other, resulting in changes. It 

also intends to offer comprehension of people who go through loss, where the therapist 

welcomes and confirms the client in this process. 

 

Keywords: Gestalt-therapy. Loss. Mourning process. Phenomenology. Link. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como proposta falar sobre a perda 

e os processos de luto, e como a Gestalt-terapia trabalha isso no processo terapêutico. 

Foi percebido que, através do senso comum, quando alguém termina um relacionamento 

seja por morte, separação por escolha de uma das partes ou das duas, costumamos dizer 

normalmente as seguintes falas: “fica tranquilo”, “vai passar”, “bola para frente”, entre 

outras coisas. Entretanto, as pessoas que estão de fora não sabem o quanto uma perda 

pode interferir em todos os aspectos na vida de quem passa pela perda, seja ela qual for. 

Quando uma situação está inacabada por algum motivo, seja ele qual for, as 

consequências podem ser inúmeras, desde persistência em não acreditar que acabou, 

tristeza, tristeza profunda, depressão ou até o extremo, que é o suicídio. Diante desses 

pressupostos que surgiu a inspiração para realização desta pesquisa bibliográfica, 

pautada em um saber científico e buscando compreender como pode ser a atuação do 

sujeito frente às perdas geradas pelas situações diversas que acometem a vida. 

Existem muitas maneiras de evitar a dor; formas de o indivíduo permanecer 

“intacto” ou “parcialmente intacto” - à custa da negação de partes valiosas de 

si. A perda não é aceita, no entanto, é impossível viver sem perder. Perdemos 

pessoas (por morte ou outro tipo de separação), sonhos ou expectativas de 

futuro (por realização, adiamento ou desistência), imagem ou função corporal 

(por envelhecimento, acidentes, doenças), casa ou referência geográfica (por 

mudanças de endereço seja de cidade, estado ou país), papéis ou ocupações 

profissionais (por mudanças de área ou profissão, aposentadoria, 

desemprego) e a própria vida (pela morte) (BIRCK, 2010, p.8). 

Com a construção deste trabalho pretendemos contribuir na compreensão da 

perda e dos processos de luto e de como um Gestalt-Terapeuta trabalha para a 

ressignificação desta perda. Para constituição metodológica do mesmo utilizou-se o 

método de levantamento bibliográfico, atribuindo o desmembramento do tema 

desenvolvendo no primeiro capítulo a perda e o processo de luto. No segundo capítulo 

foi construída uma reflexão sobre a Gestalt-terapia e a fenomenologia, e por quais 

motivos a Gestalt-terapia utiliza essa teoria. Para concluir, o terceiro capítulo traz como 

funciona o trabalho do Gestalt-Terapeuta, como a fenomenologia é utilizada no setting 

terapêutico e, por último, um exemplo clínico, dando um panorama de como é fechar 

uma Gestalt (realizar um processo de despedida e fechar aquele episódio da vida do 

cliente) dentro do processo terapêutico. Em seguida, para finalizar, as considerações 

finais com o que obtivemos de resultado. 
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CAPÍTULO I 

1. CONSIDERAÇÕES SOBRE PERDA E O PROCESSO DE LUTO 

 

Este primeiro capítulo aborda o que é a perda e como se dá o processo do luto 

para o sujeito que sofre essa condição em sua vida. Quem já passou por uma perda, 

muita vezes tem o sentimento de “sobreviver nas trevas”. Sentimento esse que vem 

acompanhado por diversos outros tais como: tristeza, culpa, vazio, dor, saudade, entre 

outros... Porém, a perda vem também com um sentimento de reavaliação de valores, 

conceitos, julgamentos, relação e valorização para com o outro (FUKUMITSU, 2012).  

A perda, segundo Fukumitsu (2012), é considerada um dos grandes desafios da 

vida devido às dificuldades encontradas durante o processo de luto, e por ser uma 

situação com a qual a maioria das pessoas não quer lidar, pela desestruturação de 

harmonia e, principalmente, interior. Toda essa desorganização interna faz com que o 

sujeito que passa pelo momento do luto duvide do sentido da vida. Para melhor 

compreensão da palavra a autora traz a definição do Dicionário Oxford (1996) que 

conceitua perda da seguinte forma: 

Privação, negação, sacrifício, confisco, desaparecimento, derrota, retrocesso, 

desvantagem, decepção, fracasso, queda, colapso, desarranjo, ruína. 2. 

diminuição, erosão, redução, empobrecimento, encolhimento, desperdício, 

responsabilidade, causalidade, morte. 3. desvantagem, detrimento, dano, 

prejuízo, estrago (OXFORD, 1996, p. 889 apud FUKUMITSU, 2012, p. 12). 

A perda traz uma experiência singular a cada um de nós, cada indivíduo tem sua 

forma singular inigualável e específica de lidar com a dor de uma perda, assim como o 

trabalho do terapeuta é em sua essência uma forma única e ímpar para com a dor de seu 

cliente. Essa dor é única, singular, e isso deve ser levado em consideração pela forma 

com que nos portamos no mundo, pois essa percepção se tornará parte de nossa 

identidade, fazendo também com que valorizemos mais as relações e o sentido da vida, 

ou não. “Quanto mais importante a perda, mais profunda a mágoa. Muitas vezes, as 

pessoas não têm consciência do quanto alguma coisa lhes é importante até que a 

perdem” (VISCOTT, 1982, p.31). 

Cada indivíduo terá uma forma de expressar, de lidar com a dor dessa perda, isso 

pode fazer com que ele percorra vários caminhos durante o processo de luto, desde 

encarar a morte como um recomeço ou como o fim de sua vida. Por muitas vezes, se 

não na maioria, utilizamos de defesas para enfrentarmos o mundo, que acabam 

“protegendo” a pessoa contra a vulnerabilidade, tanto da perda, como para outras 
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situações. E aceitar essa vulnerabilidade, em vez de tentar escondê-la, é a melhor 

maneira de se adaptar à realidade. Quando mais contida e escondida essa dor estiver, 

mais difícil será para aceitá-la e superá-la (VISCOTT, 1982).  

As perdas fazem parte da vida, são perdas universais, muitas vezes inevitáveis, e 

são necessárias para que haja o crescimento e o desenvolvimento pessoal. O 

desenvolvimento humano está rodeado de renúncia e de abandono. O ser humano cresce 

desistindo e rompendo os vínculos mais profundos que estabelece. A perda faz parte do 

nosso ciclo humano, mesmo sabendo que um dia iremos perder ou morrer, ainda assim 

é difícil compreender e aceitar isso quanto acontece de fato. Já o apego é algo natural ao 

ser humano e há uma tendência em estabelecer laços afetivos com as outras pessoas, 

contudo, quando há o rompimento dessas conexões afetivas ocorre um grande abalo 

emocional (BOWLBY, 2002). 

A morte estabelece o vínculo entre o passado e o futuro e opera de forma 

estruturante como texto e signo sobre a concepção que cada sociedade faz de sua 

própria tradição. Segundo Kubler-Ross (1996), quando retrocedemos no tempo e 

estudamos culturas e povos antigos, temos a impressão de que o homem sempre 

abominou a morte e, provavelmente, sempre a repelirá. A morte em si está ligada a uma 

ação má, a um acontecimento medonho, a algo que em si clama por recompensa ou 

castigo. 

As perdas da vida são um tema universal e antigo, portanto. Não se referem 

apenas à morte das pessoas que amamos, às separações e às partidas, mas também à 

perda de sonhos românticos, expectativas impossíveis, ilusões de liberdade e poder. E 

ainda à perda de nosso eu jovem, o eu que se julgava imune às rugas, invulnerável e 

imortal (VIORST, 2002). 

Tem-se medo do aniquilamento e do não-ser. Tem-se medo de irmos rumo ao 

desconhecido. Tem-se medo de uma vida depois desta em que se vai pagar 

pelos nossos pecados. Tem-se medo de ficarmos sozinhos e desamparados. 

Muitos temem a agonia da doença terminal e têm medo de morrer, e não da 

morte. Mas diz também que levamos dentro de nós, durante toda a vida, o 

medo do abandono (VIORST, 2002, p.18). 

As perdas estão presentes desde o nascimento, visto que para nascer o bebê 

precisa abandonar o útero materno. Viorst (2002, p. 19) ressalta que começamos a vida 

com uma perda. Somos lançados para fora do útero da mãe sem um apartamento, um 

cartão de crédito, um emprego ou um carro. Somos bebês que mamam, choram, se 

agarram indefesos. Nossa mãe se interpõe entre nós e o mundo, protegendo-nos contra a 

ansiedade arrasadora. Não teremos nenhuma necessidade maior do que a dos cuidados 
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de nossa mãe. O primeiro apego se estabelece bem cedo na relação da mãe, ou de quem 

ocupa essa função, com o bebê. Isso se deve ao fato do bebê ser indefeso e precisar de 

um suporte e de proteção para sobreviver. Quando a mãe, ou a que ocupa esse lugar de 

apego, falta ou se ausenta, a criança passa por intensa reação emocional, se sentindo 

perdida e insegura. De acordo com Silva (2007), essas experiências relacionadas à 

ausência materna são as primeiras que ficam registradas na mente sob forma de perigo, 

sofrimento e desespero. Contudo ao longo do desenvolvimento outras experiências de 

perda ocorrem. 

As experiências de perdas são universais e não se referem exclusivamente à 

morte de um ente amado, envolvem muitas circunstâncias da vida. Perde-se também ao 

abandonar e ser abandonado, por escolher e renunciar, deixando coisas para trás e 

seguindo novos caminhos. As perdas não são apenas as separações e as partidas ao 

longo da vida, é também o abandono consciente ou inconsciente de sonhos românticos, 

a fuga de expectativas impossíveis e inclusive o desaparecimento de um eu jovem 

(VIORST, 2002). São muitas as situações que envolvem perdas ao longo da vida, tudo 

que se possui pode ser perdido, entretanto, mesmo quando adulto as perdas são 

acompanhadas da sensação de perigo, sofrimento e desespero. Ao se deparar com a 

morte instaura-se o medo do desconhecido, da solidão e do desamparo e, 

principalmente, o medo do abandono.  

Vivemos de perder e abandonar, e de desistir. E mais cedo ou mais tarde, 

com maior ou menor sofrimento, todos nós compreendemos que a perda é, 

sem dúvida, uma condição permanente da vida humana (VIORST, 2002, 

p.243).  

Cada indivíduo supera suas perdas à sua maneira e é preciso que se abra espaço 

para a manifestação dos sentimentos, facilitando a superação do luto. 

As perdas, para Martins e Lima (2014, p. 15), são diversas e na particularidade 

que cada uma carrega há especificidades no luto. As perdas mais significativas são 

acompanhadas da morte como o: suicídio, o aborto, a morte sem a presença do corpo 

(desaparecimento) e o assassinato. Essas circunstâncias são permeadas de grande 

dificuldade de superação. Entretanto, ainda há as perdas cotidianas em que não há a 

morte real, mas ocorrem as mortes simbólicas como: o fim de um relacionamento, o 

rompimento de um vínculo de amizade ou uma viagem para outro país. No entanto, há 

as perdas necessárias que Viorst (2002) relata que são fundamentais para o 

desenvolvimento humano. São perdas como: o nascimento, o casamento, a velhice, a 

aposentaria, a saída da casa dos pais, a entrada na faculdade, perdas marcadas pelas 
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escolhas feitas ao longo da vida. As escolhas são atravessadas pela renúncia, ao longo 

de todo o desenvolvimento do indivíduo inúmeras perdas acontecem e várias mortes são 

vividas. Para melhor compreensão da perda, no tópico seguinte vamos falar sobre o 

processo do luto. 

Quanto as perdas e ganhos, conforme ilustra Viorst (2002), elas frequentemente 

se misturam. Para crescer, temos de renunciar à muita coisa. Pois, não se pode amar 

profundamente alguma coisa sem se tornar vulnerável à perda. E não se pode ser um 

indivíduo separado, responsável, com conexões, pensante, sem alguma perda, alguma 

desistência, alguma renúncia.  

A angústia da morte – e das perdas - pouco entra no discurso da psicoterapia. 

Terapeutas evitam o tema por uma série de razões: negam sua presença ou sua 

relevância; afirmam que esse sentimento é, na verdade, angústia a respeito de outra 

coisa; talvez receiem despertar os próprios medos; ou talvez se sintam excessivamente 

perplexos ou desesperados em relação à mortalidade (YALOM, 2008). 

 

 1.1. O processo de luto 

 

O luto, de acordo com Martins e Lima (2014), trata-se de um conjunto de 

reações frente às perdas, identificando-se como um processo e não um estado. O luto 

compõe parte da vivência do indivíduo em situação de perda, e deve ser valorizado e 

acompanhado para que se preserve a saúde emocional. Em contrapartida, se o luto não 

for completado ele retornará de uma forma patológica. Para Tavares (2001), o luto é um 

ritual que expressa os sentimentos mais profundos e particulares da existência. 

Encontra-se ao lado da morte, como evento, e ao lado da vida, como processo. É um 

percurso em duas vias, uma busca preservar a lembrança, a outra busca a abertura para 

novos laços afetivos. 

Ao instaurar o silêncio e a contenção das emoções nega-se à elaboração do 

processo. A atribuição de sentido à experiência do luto se torna impossível restando 

apenas o apego, no sentido de posse, e o pesar. Entretanto, o processo de aceitação não 

denota esquecimento ou abandono, mas um meio gradativo que auxilia na 

transformação de sentimentos negativos advindos da separação em reparação. A tarefa é 

de buscarmos nossas fontes de inspiração e apoio, para reconhecer as perdas, os ganhos 

e reconciliações conosco mesmos, com os outros e com a vida. Perde-se o contato 

físico, o contato com os olhos, mas não se perde a vibração internalizada do olhar, da 
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voz, da presença. “Costumo dizer que se perde, de fato, 10%, os outros 90% são 

escolhas pessoais, que podemos ampliar e dar espaço, para estar presente na ausência” 

(TAVARES, 2001, p.36). 

Ao vivenciar situações extremas de grande sofrimento, abre-se a oportunidade 

para um autoconhecimento, incitando uma transformação da dor em aprendizado, 

possibilitando uma nova percepção dos valores da vida. Em concordância com Tavares 

(2001), entendemos que o trabalho do luto permite uma reestruturação emocional que é 

exigida pela perda. Ao alcançar o limite do próprio ser o indivíduo pode descobrir novas 

possibilidades. Este trabalho do luto é compreendido por etapas que foram descritas 

pela psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross (1996), com o objetivo de auxiliar a compreensão 

de todo o processo de superação do luto, que será descrito no parágrafo abaixo. 

A primeira etapa do processo de luto é a negação. Nessa primeira fase é quando 

ocorre o choque inicial, a pessoa não acredita no fato. Expressões como: “Isto não pode 

estar acontecendo!” são comuns nessa fase. De fato, a aceitação da perda repentina de 

um ente amado, que passa a não mais existir fisicamente provoca um abalo. Esse 

impacto pode ser minimizado quando a iminência da morte já estava presente por muito 

tempo. Nos casos de doenças terminais, o maior choque ocorre quando se descobre o 

diagnóstico é como se ocorresse um luto antecipado, o choque pode ser menor do que o 

alívio, pois a morte representa o fim do sofrimento do enfermo, entretanto, dar-se conta 

de que a pessoa amada não está mais presente no tempo e espaço, no primeiro momento 

está além da aceitação (KUBLER-ROSS, 1996). 

De acordo com Viorst (2002), a morte é uma etapa da vida que é mais bem 

aceita racionalmente do que sentimentalmente, visto que, enquanto o intelecto 

reconhece a perda, o emocional, como uma forma de proteção, tenta negar e adiar o 

processo de elaboração e reestruturação da vida. Porém, apesar de ser a primeira etapa a 

negação pode acompanhar o enlutado durante todo o processo, mesmo depois do 

choque inicial a morte pode continuar não sendo aceita como uma realidade. Por 

conseguinte, vem uma fase mais intensa com árduo sofrimento psíquico, permeada de 

muito choro e lamentação. É a fase da revolta, da raiva. Sente-se raiva da equipe médica 

que não salvou a pessoa amada, de Deus ou qual seja a divindade de crença do sujeito, e 

inclusive raiva do amado falecido. 

Alguns autores como Fukumitsu (2012) e Viscott (1982), relatam que a raiva, 

dos outros e do morto, sempre se apresenta nesse processo e essa revolta do enlutado 

com as pessoas que a cercam é na realidade uma projeção da raiva que ele sente do 
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falecido, contudo, essa raiva não é aceita socialmente. Por isso, ele direciona para as 

outras pessoas. Esse sentimento aparece, pois a pessoa sente que foi abandonada pela 

pessoa amada. Expressões como: “Isso não é justo”; “Maldito seja por fazer isso 

comigo!” são comuns nessa fase.  

Sentimos raiva e ódio da pessoa morta como uma criança odeia a mãe que vai 

embora. E como a criança, tememos que nossa raiva, nosso ódio, nossa 

maldade a tenha afastado de nós (VIORST, 2002, p.247). 

Outro sentimento que também caracteriza essa segunda fase é a culpa, que surge 

por remorso de ter apresentado sentimentos negativos em relação à pessoa enquanto ela 

estava viva. Essa culpa quase sempre se apresenta como parte do processo da dor pela 

perda sofrida. E como uma forma de se redimir desse remorso, o enlutado começa a 

idealizar o falecido, transformando-o em uma pessoa perfeita depois de morta. Desta 

forma, ele se redime do mal que fez ao falecido e a culpa deixa de dominar seus 

pensamentos (MARTINS; LIMA, 2014, p. 17). 

A fase seguinte, a terceira, é a da negociação. Nessa etapa busca-se estabelecer 

acordos para que as coisas voltem a ser como eram antes da perda. Geralmente essa 

negociação acontece dentro do próprio indivíduo ou às vezes voltada para a 

religiosidade. Promessas são feitas, pactos e outros similares são muito comuns e muitas 

vezes ocorrem em segredo. Na barganha, há a vulnerabilidade para pedir o que é 

impossível (a volta da pessoa, que o fato de perdê-la não tenha ocorrido) e também 

negociações, afetivas e efetivas, para se lidar com a presença ausente e com a ausente 

presença (TAVARES, 2001, p.36). 

A depressão é o quarto estágio. Nessa fase há um sofrimento profundo, uma 

tristeza e um medo de não conseguir superar essa perda. É um momento de introspecção 

e necessidade de isolamento. Esse momento mais solitário abre a possibilidade para 

novas descobertas e novos valores. É aquele momento em que a pessoa mais precisa de 

suporte, e também o que ela menos consegue pedir ajuda para isso, considerado uma das 

fases mais difíceis (KUBLER-ROSS, 1996). 

A fase final, é a da aceitação, é uma fase de recuperação, de possibilidade para 

uma nova realidade a partir do que foi perdido. Apesar de ser o último estágio, em 

maneira oposta, pode ser a fase em que mais se chore e que a saudade mais se apresente. 

Entretanto, é a fase na qual o enlutado começa a renovar sua energia de vida, recupera a 

estabilidade, a esperança e volta a investir no prazer de viver. A aceitação se concebe a 

partir do fato de que os mortos não voltarão à vida (KUBLER-ROSS, 1996). Enfrentar 
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o processo de luto, segundo Viorst (2002), é abrir a possibilidade para mudanças 

criativas. É conseguir ajustar-se a partir da falta e dar-se conta que além da perda da 

pessoa houve a perda das várias coisas que essa pessoa proporcionava.  

É na aceitação que se dá o encontro com a gratidão e com a alegria que a 

presença física da pessoa que perdemos nos possibilitou. Há uma abertura e a 

aposta num futuro do que é ainda possível de se viver (TAVARES, 2001, 

p.36). 

Apesar do sujeito ter passado pela fase final, não significa que o enlutado não 

passe por situações de tristeza e de lembrança do falecido como a “reação de 

aniversário” (AMORIM, 2006), que consiste em lembrar-se da pessoa que morreu em 

datas comemorativas, trazendo a lembrança acompanhada de saudade, tristeza e solidão. 

Percorre-se um longo caminho, começa com choque em seguida passa pela dor aguda e 

por fim pela aceitação. E, embora ainda haja saudade, esse fim significa uma 

recuperação e uma readaptação da vida. 

Apressar e desconsiderar as etapas do luto, é arriscar ficar aprisionado em um 

luto mal elaborado. Elas podem ocorrer nessa ordem, podem intercalar-se, ocorrer ao 

mesmo tempo. As fases não têm uma ordem rígida para ocorrem, entretanto, é 

necessário que a pessoa se permita vivenciar a dor e a tristeza da perda, e para isso 

acontecer é necessário haver o luto. Nesse processo de grande sofrimento, onde cada 

pessoa enfrenta a seu modo, depois das lágrimas, da culpa, da raiva e do desespero, 

finalmente chega-se ao fim do período de toda lamentação (MARTINS; LIMA, 2014, 

p.18).  

 Segundo Amorim (2006), o luto será experimentado de maneira diferente por 

cada sujeito e isso irá variar de acordo com: 

 Quem era a pessoa que morreu; 

 O nível de vínculo afetivo que se estabelecia com o falecido; 

 A forma que se deu a morte. Ocorreu-se de forma natural, se foi a partir de 

um acidente, se foi através de um suicídio ou de um homicídio. Contudo, 

também influencia no luto o fato de a morte ser esperada ou não, e se a 

pessoa estava perto ou longe; 

 O histórico de perdas do enlutado. A forma como o luto foi percebido em 

situações anteriores influencia o modo como ele irá enfrentar as próximas 

vivências; 
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 As variáveis da personalidade. De acordo com Worden
1
 (1998 apud 

AMORIM, 2006) para compreender o processo de luto é necessário entender 

a estrutura da personalidade do enlutado além de considerar a idade, o sexo, 

se lida bem com situações estressantes e se possui algum transtorno de 

personalidade; 

 O apoio emocional e social, as subculturas religiosas ajudam no 

enfrentamento no processo de luto. O suporte familiar é valoroso para 

amenizar o estresse causado nessas circunstâncias. 

Segundo Viorst (2002), mesmo considerando todas essas características e as 

particularidades do enlutado parece haver um padrão no luto do adulto. Geralmente em 

um ano a parte primordial do processo estará completa. 

 

  

                                                 
1
 WORDEN, W. J. Terapia do Luto: um manual para o profissional de saúde mental. Porto Alegre, Artes 

médicas, 1998. 
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CAPÍTULO II 

2. GESTALT-TERAPIA E A FENOMENOLOGIA 

 

Neste capítulo, será desenvolvida brevemente a história da Gestalt-terapia, e 

como a abordagem se integra com a fenomenologia. O capítulo será dividido em 

subtítulos para melhor compreensão.  

Segundo Ribeiro (2012), buscar na fenomenologia suporte, princípios e 

pressupostos para melhor compreender a Gestalt-terapia como uma filosofia, como um 

processo, uma técnica, um modo de se expressar e ver o mundo é, sem dúvida alguma, a 

essência de todo processo de compreensão de nossa proposta. Pois, como o fenômeno 

de cada indivíduo se comporta fora do consultório, se mostrará muito dentro do 

consultório também. A utilização da fenomenologia nada mais é que um suporte e uma 

ferramenta para compreensão do processo terapêutico. Além disso, nada melhor que a 

fenomenologia para pode nos ajudar a ler, a descrever e a interpretar o que para nós, 

psicoterapeutas, está presente dentro do consultório. O fenômeno é aquilo que aparece. 

“Assim, o fenômeno é o que se revela ou se faz patente? Você quis dizer 

presente? Por si mesmo; revelar-se só é possível em „uma luz‟, de outro modo, não 

poderia „ver-se‟. O fenômeno é, pois, o que se revela por si mesmo na sua luz”
2
. Sendo 

bem objetivos na interpretação desse trecho, acreditamos que o fenômeno só se mostre 

quando ele se “sente” à vontade, e para que isso ocorra o terapeuta deve lançar essa luz 

sobre ele. Ao descrever o fenômeno, necessitamos despojar-nos de pré-julgamentos, 

desvelando a possibilidade de compreender que toda a percepção depende da 

intencionalidade. É preciso um esforço para entrar em contato com a coisa mesma 

(FUKUMITSU, 2012, p.51). 

 

2.1. Breve história sobre a abordagem Gestalt-terapia 

 

A Gestalt-terapia, foi criada pelo médico alemão Frederick S. Perls (1893-1970) 

em 1951. Perls atuou como psicanalista até 1941, mas sua formação é muito eclética e 

passou por importantes psicanalistas como Otto Fenichel e Karen Horney. Passou 

também por Wilhem Reich e foi assistente de Kurt Goldestein, que pertencia ao grupo 

de Psicologia da Gestalt, e foi muito influenciado pela filosofia fenomenológica. 

                                                 
2
 “Fenômeno” (Enciclopédia luso-brasileira da cultura, 1970, p.59-60) citado por Ribeiro (2012, p. 63). 
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Provavelmente dessa relação veio a inspiração para o nome de sua corrente (BOCK; 

FURTADO; TEIXEIRA, 2008, p. 95). 

Com a aproximação da Segunda Guerra Mundial, Perls foi obrigado a se exilar e 

escolheu a África do Sul, onde fundou o Instituto Sul-Americano de Psicanálise. No 

final da década de 1940, migrou para os Estados Unidos e lá lançou a primeira 

publicação em Gestalt-terapia. Apesar da experiência psicanalítica de Perls, a Gestalt-

terapia está muito mais próxima da Fenomenologia que dos princípios da Psicanálise. 

Em primeiro lugar, a Gestalt-terapia não trabalha com o conceito de inconsciente, que é 

central para a Psicanálise. O que importa para essa corrente é o aqui-agora. A 

centralidade no presente, ao contrário da Psicanálise, que busca no passado a elucidação 

do trauma, é a pedra de toque da Gestalt-terapia. Assim, de acordo com Naranjo (1980 

apud BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2008, p. 95), temos os três princípios gerais da 

Gestalt-terapia: “valorização da realidade temporal (presente versus passado ou futuro); 

valorização da tomada de consciência e aceitação da experiência; valorização do todo 

ou responsabilidade”.  

Um tempo depois, Fritz, junto com sua esposa Laura Perls e outros teóricos – 

Paul Goodman, Paul Weisz, Elliot Shapiro, Sylvester Eastman Isadore, Ralph 

Hefferline e Jim Simkin, criou o “Grupo dos Sete”. A partir daí Perls investiu na 

estruturação de um novo campo clínico. Nessa época, seu desenvolvimento ainda era 

lento, obscuro e limitado. Foi apenas em 1968, na Califórnia, que a Gestalt-terapia 

ganhou força, durante o amplo movimento de contracultura. Surgiu nessa época com o 

objetivo de ser anti- intelectualista, antipositivista, antirracionalista, antimecanicista, 

antiexplicativa e antideterminista, “visando mostrar a importância de se trabalhar 

holística e existencialmente com os clientes, atingindo os níveis emocionais e 

relacionais” (RODRIGUES, 2000). 

A palavra “Gestalt” é alemã e não tem tradução literal para o português, mas 

possui o sentido de “forma”, de “estrutura organizada”, de “configuração” ou de “um 

todo que se orienta para uma definição”. Exemplo: Quando ouvimos uma sinfonia, 

percebemos que ela é composta por várias partes, tais como o som de cada instrumento, 

o ritmo e a tonalidade musical. Estas partes nos trazem um estímulo auditivo que nos 

permite reconhecer a música tocada. Porém, a soma de tais partes – a própria sinfonia – 

não se resume a estas partes. Para a Gestalt-terapia, assim como na sinfonia, vemos o 

cliente como partes, porém essas partes são o todo dele, não vemos o cliente com 

funcionando em partes e sim como um todo. 
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Segundo Perls (1977), a Gestalt-terapia é uma das forças “rebeldes”, humanistas 

e existencialistas da psicologia, que procura resistir à avalanche de forças 

autodestrutivas, autoderrotistas, existentes entre alguns membros da nossa sociedade. 

Ela é “existencial” num sentido amplo. Todas as escolas do existencialismo enfatizam a 

experiência direta, mas a maioria delas tem uma moldura conceitual. A Gestalt-terapia é 

integralmente ontológica, pois reconhece tanto a atividade conceitual quanto a formação 

biológica da Gestalten (dar forma, dar uma estrutura significante para Perls). É, 

portanto, autossustentada e realmente experiencial. Para agregar mais na construção 

desta linha teórica, a Gestalt-terapia utiliza-se de alguns pressupostos filosóficos como: 

Humanismo, Fenomenologia e o Existencialismo, a partir dos quais ela constrói sua 

visão de homem, o que define sua prática e sua teoria. Também possui influência da 

Teoria Organísmica, Teoria de Campo, Psicologia da Gestalt e Holismo.  

Em rápidas pinceladas, para melhor compreender suas raízes, apresenta-se uma 

caracterização de algumas correntes que a fundamentam. O humanismo evidencia o 

homem como centro, valorizando-o; o existencialismo enfatiza a responsabilidade do 

homem em relação a suas escolhas; a fenomenologia investiga e descreve a experiência, 

mediante a epoché
3
, que permite chegar às coisas mesmas, à essência do fenômeno, o 

que se mostra à consciência. Já a teoria organísmica propõe ver o homem como um 

todo, incluindo o contexto e as relações, que são enfatizados pela teoria de campo, que 

considera o homem inserido em um campo maior (RIBEIRO, 1999). Por fim, a 

dialógica valoriza a relação, o entre, utilizando a escuta como sua fundamental 

ferramenta (HYCNER, 1995).  

Vale ressaltar que Psicologia da Gestalt e Gestalt-terapia não significam a 

mesma coisa, elas possuem assuntos diferentes, com campos de atuação e preocupações 

diferentes. Enquanto a Gestalt-terapia está voltada para o campo clínico, com teorias e 

técnicas que visam dar ao homem condições para seu crescimento, a Psicologia da 

Gestalt foi um campo de pesquisa, que trouxe uma série de novas perspectivas para 

entender a maneira com a qual o homem percebe o mundo. Para além, a Gestalt-terapia 

considera o homem em si como um fenômeno. Através desse fenômeno que nos é 

apresentado, ele se revela lentamente, sendo visto como um ser complexo, que a todo o 

momento se reorganiza de acordo com as suas necessidades, não podendo ser conhecido 

                                                 
3
 Epoché: trata-se do estado de repouso mental pelo qual nada afirmamos e nada negamos, explorando o 

quanto não sabemos para melhor atingirmos a imperturbabilidade. A epoché seria a maneira de olharmos 

o enigma e o mistério sem resolvê-los – ao contrário, protegendo-os (RIBEIRO, 1999). 
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completamente, nem com características fixas e imutáveis. O homem faz parte de um 

contexto, um campo, no tempo e espaço, que o modifica e é modificado a todo instante 

(FREITAS, 2016). 

Perls (1977) coloca que antes de procurarmos as coisas que porventura estejam 

por detrás, melhor faremos se focalizarmos nossa atenção no que está ali, dado, 

presente, visível. Além de quê, nisto que está aí, neste óbvio, certamente também estão 

presentes elementos do que possa estar por detrás. A Gestalt-terapia é uma atitude de re-

descobrir aquilo que está ali, sem a priori
4
, é uma atitude de lidar com o novo como 

novo, é uma ação de nada afirmar nem negar. Ela dá ênfase à tomada de consciência da 

experiência atual, o aqui e agora, e reabilita a percepção emocional e corporal, pouco 

valorizada no mundo ocidental, que censura a expressão de tristeza, raiva, angústia e até 

de alegria e amor, por exemplo. 

Para a Gestalt, o homem sempre está em processo de desenvolvimento, sendo 

a noção de processo algo que está em permanente movimento, em constante 

mudança. Trabalhamos para promover o processo de crescimento e 

desenvolver o potencial humano, a tentativa é de ampliar este potencial, 

através do processo de integração. Assim, integrando as partes conhecidas e 

desconhecidas, partes que aceitamos e negamos em nós mesmos, vamos nos 

tornando aquilo que realmente somos, e consequentemente, a vida flui de 

forma mais saudável. “Nós fazemos isso apoiando os interesses, desejos, e 

necessidades genuínas do indivíduo” (PERLS, 1977, p.19).  

A Gestalt-terapia é considerada uma terapia do contato por Perls (1977), onde 

acreditamos que a todo o momento estamos em contato com o meio, e é por meio deste 

que o funcionamento humano pode tornar-se saudável ou disfuncional. É através do 

contato que nos damos conta de nosso processo, e que podemos ser criativos na forma 

de ver o mundo e de fazer escolhas na vida. Desta forma, no trabalho clínico, busca-se 

uma ampliação da consciência do indivíduo sobre seu próprio funcionamento, ou seja, 

uma awareness
5
 sobre como ele funciona, como se interrompe no seu processo de 

contato consigo e com o mundo, quais as suas tentativas para alcançar seu próprio 

equilíbrio, tomando suas próprias decisões e efetuando escolhas que atendam às suas 

reais necessidades. Desta maneira, é importante que o indivíduo assuma suas 

responsabilidades diante de suas escolhas, diante de sua vida. Conforme ele vai se 

                                                 
4
Priori: é uma expressão usada para fazer referência a um princípio anterior à experiência. A priori é uma 

locução adverbial da língua latina, que não se encontra no dicionário da língua portuguesa, mas é muito 

usada para indicar “aquilo que vem antes de”. Ex.: Sobre a vitória nas eleições, a priori, não é possível 

tirar conclusões. Disponível em: https://www.significados.com.br/a-priori/. 
5
Awareness: consciência da própria consciência ou como um processo pelo qual me encontro consciente 

de minha própria consciência, aqui e agora, no mundo (RIBEIRO, 2006). 
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conscientizando de suas escolhas, de seu modo de viver, é possível, então, realizar 

mudanças, pois acreditamos que através do contato, a mudança simplesmente ocorre. 

Gestalt-terapia, embora formalmente apresentada como um tipo de 

psicoterapia é baseada em princípios que são considerados como uma forma 

saudável de vida. Em outras palavras, é primeiro uma filosofia de vida, uma 

forma de ser, e com base nisto, há maneiras de aplicar este conhecimento de 

forma que outras pessoas possam beneficiar-se dele. Gestalt-terapia é a 

organização prática da filosofia da Gestalt. Felizmente o Gestalt-terapeuta é 

antes identificado por quem ele é como pessoa, do que pelo que é ou faz 

(PERLS, 1977, p. 14).  

“O terapeuta precisa entender a experiência do cliente e, ao mesmo tempo, ser 

capaz de estar em contato com sua própria experiência” (HYCNER, 1995, p. 31). Desta 

forma o autor destaca que é papel do terapeuta estar atento “à experiência do cliente, 

mas simultaneamente atento à sua própria existência” (HYCNER, 1995, p. 114). Para 

tanto, o autor ressalta que entrar no mundo do outro pode implicar a perda da própria 

perspectiva, por isso, constitui desafio para o terapeuta “não só apreciar total e 

profundamente a experiência do cliente, mas também manter seu próprio centro diante 

de experiências divergentes e até conflitantes” (HYCNER, 1995, p. 122).  

Hytner (1995) apresenta em sua narrativa a importância do terapeuta enquanto 

uma pessoa centrada em si, o cuidado do outro é, sobretudo uma atitude para o cuidado 

do terapeuta, pois antes de tudo, ele é um ser humano assim como seu cliente. Para 

além, o terapeuta precisa estar atento à experiência e à realidade do outro, diante disso, 

nas palavras do autor, “o terapeuta precisa ter uma quantidade substancial de 

conhecimentos sobre os seres humanos em geral; porém, precisa sempre se esforçar 

para apreciar profundamente a experiência única da pessoa sentada à sua frente” 

(HYCNER, 1995, p. 28). Enfim, a Gestalt-terapia promove novas formas de olhar para 

a vida, onde nada é definitivo, existem sempre possibilidades a serem exploradas, 

escolhas novas a serem feitas. A aceitação genuína de nossa forma de funcionar, nos 

permite enfrentar as situações com mais criatividade e mais leveza, com a certeza de 

que sempre fazemos o melhor naquele momento. 

Trata-se de uma prática psicoterapêutica que se orienta por uma visão 

integradora do homem, procurando vê-lo como um todo, não como um “neurótico”, um 

“esquizofrênico” ou como um “isso” ou “aquilo”. A patologia é apenas mais uma das 

várias partes do todo que aquele indivíduo é, e sua "doença" é encarada como a maneira 

mais "saudável" que encontrou para enfrentar situações insuportáveis ou 

conscientemente inconciliáveis (FREITAS, 2016). 
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2.2. Gestalt-terapia e a Fenomenologia 

 

A Gestalt-terapia existencial-fenomenológica foi fundada por Frederick Perls 

(1893-1970), Laura Perls (1905-1990) e colaboradores, no ano de 1951, e é uma 

“combinação de numerosas correntes filosóficas e terapêuticas de diversas fontes, tanto 

europeias como americanas” (GINGER; GINGER, 1995, p. 33). O objetivo principal da 

Gestalt-terapia é “tornar os clientes conscientes (aware) do que estão fazendo, como 

podem transformar-se e, ao mesmo tempo, aprender a aceitar e valorizar-se” (YONTEF, 

1998, p. 16). Entretanto, para o terapeuta ajudar o paciente a tornar-se aware do seu 

pensar, agir e sentir, ele precisa voltar-se para a experiência do cliente. O homem, como 

ser singular, atribui, de maneira única, diferentes significados às suas experiências. A 

Gestalt-terapia utiliza como método clínico a atitude fenomenológica, que é a 

investigação e descrição da experiência como ela se apresenta à consciência daquele que 

experiência; é a apreensão segundo o referencial daquele que vive o fenômeno. 

Assim, para perceber a realidade do cliente como ela é significada por ele, os 

psicoterapeutas devem utilizar-se da epoché, recurso da fenomenologia, a fim de atingir 

a essência do fenômeno que, na psicoterapia, é o vivido pela pessoa atendida. Para Goto 

(2004), realizar a epoché consiste em nós ausentarmos por completo dos julgamentos 

que temos. “Só desta maneira que é possível chegarmos à reflexão clarificadora do 

fundamento último e absoluto e deixar surgir o sentido de ser de algo” (GOTO, 2004, p. 

27). Para Dartigues (1992) fazer ¹epoché não se trata de negar o que se conhece a 

respeito do objeto, mas simplesmente assumir uma rigorosa disciplina metodológica de 

modo a permitir que o novo apareça. 

A fenomenologia é uma descrição daquilo que se mostra por si mesmo, de 

acordo com o princípio dos princípios: 

(...) reconhecer que toda intuição primordial é uma fonte legítima de 

conhecimento; que tudo o que se apresenta por si mesmo na intuição deve ser 

aceito simplesmente como o que se oferece e tal como se oferece, ainda que 

somente dentro dos limites-nos quais se apresenta. (DARTIGUES, 1992. p. 

14). 

As influências dos pensamentos de Husserl podem ser percebidas na prática da 

Gestalt-terapia, visto que, descreve a fenomenologia como uma busca da compreensão 

do fenômeno voltado "às coisas mesmas”. Contudo, o Gestalt terapeuta, fica com o que 

aparece, com o que se mostra do cliente. Quando Perls refere-se a ficar com o "óbvio", 
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com o que se apresenta na superfície, está voltando "às coisas mesmas" (PORTO, 

1989). 

 Segundo Oliveira e Cunha (2008), o fenômeno é considerado o objeto da 

investigação fenomenológica e a intuição o seu instrumento para buscar o 

conhecimento. A intuição seria a visão intelectual do objeto de conhecimento, do dado 

analisado, que é o fenômeno, ou seja, aquilo que se apresenta ao sujeito que o questiona. 

A intuição só se torna possível devido à intencionalidade da consciência. 

Entretanto, para Husserl (1986) citado por Martins e Lima (2014), toda consciência é 

consciência de algo, essa é a máxima da fenomenologia. Uma das premissas da 

fenomenologia diz respeito à intencionalidade da consciência. A consciência é sempre 

consciência de alguma coisa, estando direcionada para um determinado objeto em 

análise. Por sua vez, o objeto também é sempre objeto–para–um-sujeito (DARTIGUES, 

1992). Entretanto, a consciência e o objeto não se constituem como entidades isoladas, 

separadas na natureza, mas, configuram-se, respectivamente, a partir de sua correlação 

(MARTINS; LIMA, 2014). 

Se o objeto é sempre um objeto-para-uma-consciência, ele não será jamais 

objeto em si, mas objeto-percebido, ou objeto-pensado, rememorado, 

imaginado, etc. A análise intencional vai nos obrigar assim a conceber a 

relação entre a consciência e o objeto sob uma forma que poderá parecer 

estranha ao senso comum. Consciência e objeto não são, com efeito, duas 

entidades separadas na natureza que se trata, em seguida, de pôr em relação, 

mas consciência e objeto se definem respectivamente a partir desta correlação 

que lhes é, de alguma maneira, co-original. Se a consciência é sempre 

"consciência de alguma coisa" e se objeto é sempre "objeto para 

consciência", é inconcebível que possamos sair desta correlação, já que, fora 

dela, não existiria nem consciência nem objeto. Assim se encontra delimitado 

o campo da análise da fenomenologia: ela deve elucidar a essência desta 

correlação na qual não somente aparece tal ou qual objeto, mas se entende o 

mundo inteiro (DARTIGUES, 1992, p.43). 

O sentido de um fenômeno lhe é inerente, todo e qualquer fenômeno tem uma 

essência que torna possível identificá-lo. Dartigues, (1992), define essência, como a 

visão do sentido ideal que atribuímos ao fato materialmente percebido e que nos permite 

identificá-lo. As essências são dadas à intuição fenomenológica, que as transforma, 

desse modo, na apreensão de unidades significativas, de sentidos, ou objetos-sentidos, 

de universalidades. 

Segundo Oliveira e Cunha (2008), Edmund Husserl para obter êxito em sua 

intenção primária que era: transformar a filosofia em uma ciência do rigor, criou o 

método fenomenológico, que seria usado para o desenvolvimento da ciência das 

essências.  
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Deste modo, o método fenomenológico constitui-se de uma tríade de categorias: 

ir "às coisas mesmas", intencionalidade da consciência, epoché e redução 

fenomenológica. 

O método fenomenológico, consiste em reconsiderar todos os conteúdos da 

consciência humana. Ao invés de verificar se tais conteúdos são reais ou 

irreais, procede-se ao seu exame, enquanto puramente dados. Mediante a 

epoché, é possível à consciência fenomenológica ater-se ao dado, enquanto 

tal, e descrevê-lo em sua pureza (OLIVEIRA; CUNHA, 2008, p.8). 

Podemos compreender pelo olhar de Ribeiro (2012), que a Gestalt-terapia tenha 

escolhido o método fenomenológico, por não buscar o enquadramento da singularidade, 

pela forma de lidar com o novo, rótulos ou teorias prévias. Sem explicações lógicas, o 

pesquisador da fenomenologia focaliza sua na forma, no vivido, cuja realidade só 

poderá ser conhecida por meio da vivência imediata. Ao descrever o fenômeno, 

necessito despojar-me de pré-julgamentos, desvelando a possibilidade de compreender 

que toda percepção depende da intencionalidade. Ao descrever isso, vejo um terapeuta 

gestáltico, observando um tremor nas mãos de seu cliente e simplesmente pergunta: O 

que está acontecendo aí? E com essa simples pergunta começa naquele momento se 

estabelecer um vínculo, o cliente se sente confirmado e percebido, e o terapeuta 

simplesmente preocupado em saber o que aquele fenômeno quer “dizer” naquele 

momento.  

Fenômeno é uma palavra grega derivada de um verbo que significa 

“manifestar-se, aparecer”. Podemos, portanto, definir etimologicamente 

fenômeno como aquilo que aparece, como aquilo que é aparente na coisa ou a 

aparência da coisa (RIBEIRO, 2012, p.63). 

Heidegger (1967 apud RIBEIRO, 2012), estudando a relação existente entre 

palavras gregas cujo significado em português é “manifestar-se” e “fenômeno”, 

relacionou-se a outras palavras gregas cuja raiz significa “luz”. Umas das perspectivas 

do Gestalt-terapeuta é quando o cliente chega em seu consultório se vendo sem saída, 

sem direção, o papel do terapeuta é naquele momento lançar luz sobre alguma das 

questões apresentadas pelo cliente, fazendo com que ele tome consciência de que saída 

tomar para aquela situação. 

Ribeiro (1993, p. 15), explica o que entende por trabalhar fenomenologicamente: 

Trabalhar fenomenologicamente é tentar ficar com a realidade como é em si, 

é trabalhar a partir dela. É ver o fenômeno como a realidade primeira e a 

partir dele e só dele caminhar para a compreensão do que significa ir além do 

fenômeno (RIBEIRO, 1993, p. 15). 



25 

 

Ribeiro, em seu livro “O ciclo do contato” (2007), explica o porquê de quando 

dizemos que empregamos a fenomenologia como método, dizemos que: 

1. Que vemos a realidade, a observamos com atenção, a descrevemos fielmente e 

a explicamos de modo cuidadoso (a interpretamos no sentido lato do termo). Estes são 

os momentos do encontro. Às vezes, o encontro terapêutico não ocorre nesta ordem, 

mas é importante ter consciência destes passos porque eles facilitam o encontro com a 

totalidade do cliente e do próprio terapeuta; 

2. Que trabalhamos o aqui e agora. Estamos atentos à temporalidade e à 

espacialidade na qual a pessoa se movimenta e que se revela na vida como na terapia. A 

totalidade ocorre no aqui e agora. Só se tem acesso real à pessoa quando se tem acesso à 

sua totalidade possível;      

3. Que trazemos para o aqui e agora as emoções e sentimentos vividos pelos 

clientes, porque uma das finalidades da psicoterapia é a recuperação do emocional, é re-

experienciar passado e futuro com a força da energia do presente; 

4. Que estamos atentos à pessoa como um todo: ao verbal e ao não-verbal, 

estamos atentos a um perfume, ao balançar espontâneo e despercebido dos pés, ao estilo 

da roupa, às mudanças físicas, como um corte de cabelo, o cortar uma barba de longos 

anos. Tudo no ser humano é fecundo de significados. Não é o sintoma que está em 

terapia, é a pessoa como um todo;      

5. Que evitamos interpretações, porque trabalhamos com o sentido imediato das 

coisas trazido pelo cliente, que deve sempre ser acreditado, mesmo quando as 

aparências parecem dizer o contrário. A interpretação pode envolver juízos de valor; 

6. Que entendemos que o sintoma é apenas a ponta do iceberg e, por isso, 

trabalhamos prioritariamente com os processos que o mantém, mais do que com ele em 

si mesmo. O sintoma implica desvio de uma energia que, originalmente, era saudável. 

Não podemos não ver o sintoma, mas não podemos ficar parados ali. O sintoma é o 

lugar onde o trem descarrilou, o lugar de chegada é mais além; 

 7. Que aceitamos e trabalhamos a experiência imediata do sujeito, porque a 

consciência nunca é consciência do nada, ela é sempre consciência de alguma coisa, e, 

por mais tênues que sejam os sinais, é sempre uma pista que o corpo dá; 

 8. Que os experimentos são uma riqueza imensa e podem ser de grande valia, 

quando realizados cuidadosamente. Gestalt-terapia, como diz Joseph Zinker, é 

permissão para criar; 
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9. Que o psicoterapeuta está incluído na totalidade da relação cliente-mundo, e 

que sua experiência pessoal e imediata, vivida na sua relação com o cliente, não 

pertence a ele, e, sim, à relação. Esta experiência pode e, às vezes, deve ser co-dividida 

com o cliente;  

 10. Que estes pressupostos se aplicam não apenas à parte clínica da Gestalt, mas 

à uma abordagem mais geral da Gestalt, no que diz respeito às instituições. 
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CAPÍTULO III 

3. PROCESSO TERAPÊUTICO SOB A PERSPECTIVA DA GESTALT-

TERAPIA 

 

Neste capítulo que fecha a pesquisa, temos por objetivo esclarecer como o 

terapeuta em Gestalt-terapia trabalha e como ele integra a fenomenologia em seu 

trabalho, agregando mais ainda no processo de vinculação com o cliente, contribuindo 

ainda mais no processo terapêutico.  

Segundo Juliano (1999), a tarefa do terapeuta é acolher o cliente, com tudo que o 

mesmo traz de tenebroso ou de sublime, deixando-o depositar no chão sua bagagem, 

que se tornou pesada de tanto ser carregada nas costas. Para o terapeuta, tudo que o 

cliente traz é novo; e ele se põe atento e curioso, e é justamente essa curiosidade, esse 

olhar e ouvido atento que incentivam esse viajante. 

O objetivo deste trabalho é restaurar a qualidade do contato com o mundo, 

buscando a vivacidade, a fluidez, a disponibilidade e a abertura, o ritmo e a 

discriminação nesse processo contínuo em que homem e mundo se transformam 

(JULIANO, 1999, p. 25). 

  

3.1. Relação e vínculo terapêutico em Gestalt-terapia 

  

A abordagem gestáltica, que considera o indivíduo uma função de campo, 

organismo/meio, e que considera seu comportamento como reflexo de sua ligação 

dentro deste campo, dá coerência à concepção do homem tanto como indivíduo quanto 

como ser social. E, uma vez que o campo está mudando constantemente, por causa de 

sua própria natureza e ao que lhe fazemos, suas formas e técnicas de interação devem 

ser elas mesmas necessariamente fluidas e mutáveis (PERLS, 1988). O trabalho do 

terapeuta é ajudar seus clientes na descoberta de si, acompanhando-os nessa caminhada, 

de modo a ampliar sua “awareness”, seu crescimento e seu amadurecimento. 

Seja como você é. De maneira que possa ver quem és. Quem és e como és. 

Deixa por um momento o que deves fazer e descubra o que realmente fazes. 

Arrisque um pouco, se puderes. Sinta seus próprios sentimentos. Diga suas 

próprias palavras. Pense seus próprios pensamentos. Seja seu próprio ser. 

Descubra. Deixe que o plano para você surja de dentro de você. (PERLS, 

1988, p. 28). 

Ela parte do pressuposto que cada indivíduo apresenta sua específica 

organização interna, pois cada ser é único e inigualável e o seu funcionamento é sua 
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melhor tentativa de se adaptar ao meio. Logo, se houve uma estrutura constituída para 

dar conta de um problema sofrido, esta estrutura teve sua necessidade, surgiu para uma 

função em alguma época e se hoje é tida como uma "doença" é porque se encontra 

desatualizada em relação ao contexto presente de vida.  

Por isso, o trabalho clínico é voltado para uma ampliação da consciência do 

indivíduo sobre seu próprio funcionamento, sobre como ele age ou como se bloqueia 

em sua tentativa para alcançar seu próprio equilíbrio. Dessa forma, o foco terapêutico é 

deslocado das mãos do terapeuta e vai para a relação terapêutica, onde o terapeuta 

trabalha para que o indivíduo perceba a responsabilidade sobre suas escolhas e alcance 

dentro de seu próprio tempo e possibilidades, uma atitude mais autônoma e 

autossustentada.  

A relação que se estabelece entre cliente e terapeuta é um dos aspectos mais 

importantes do processo psicoterapêutico e a psicoterapia utiliza a postura dialógica, 

priorizando o humano que há no outro. Assim, o objetivo da terapia é uma experiência 

mútua, de estar em relação com a pessoa, é uma experiência de encontro, um encontro 

genuíno, onde o cliente é recebido como ele é, com suas forças e fraquezas, limites e 

possibilidades.  

Por isso, a Gestalt-terapia é uma prática que requer disponibilidade do terapeuta 

para investir, para “caminhar junto” com o cliente e para se envolver num processo 

humano. Portanto, ele precisa ter algumas características, como empatia, capacidade de 

ouvir e prestar atenção no outro, não julgar, estar disponível e aberto ao encontro 

genuíno, ser curioso, criativo e observador, se abrir para o novo, permitir-se ser 

ignorante, ou seja, perguntar querendo conhecer, estar pronto para o inesperado, além de 

viver de verdade sua vida, entre tantas outras. 

Na psicoterapia, o terapeuta assume a função de organizar o diálogo e de 

confirmar a existência do outro, sem ter nenhuma certeza pressuposta, apreendendo-o 

como um ser único. Para a concepção do homem, Buber (1939) contribuiu 

acrescentando a importância da relação no sentido de confirmar a existência, pois o 

homem é um ser relacional que precisa ser confirmado pelo outro. Este reconhecimento 

dá ao terapeuta um grau de humildade de render-se diante da existência quando esta se 

revela à sua frente.  

Nós não existe, mas é composto de Eu e Tu; é uma fronteira sempre móvel 

onde duas pessoas se encontram. E quando há encontro, então eu me 

transformo e você também se transforma (PERLS, 1969, p. 8). 
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Laura Perls (1994 apud FREITAS, 2016) afirma que a relação dialógica é o eixo 

central da Gestalt terapia. A experiência ocorre na fronteira de contato, onde Eu e Tu se 

encontram. Ela afirma que o gestalt-terapeuta não usa técnicas, ele usa a si mesmo na 

situação com toda a habilidade e experiência de vida acumulada e integrada. Segundo 

Hycner (1995), a Gestalt-terapia é vista como uma abordagem dialógica que valoriza a 

relação entre pessoa e pessoa. No “entre”, todos participamos quando estamos 

envolvidos e realmente interessados em outra pessoa. Para Yontef (1998), a função do 

trabalho terapêutico é buscar restaurar o contato através da relação dialógica, nesse 

encontro de duas pessoas, no qual uma se deixa impactar e responder à totalidade da 

outra, e onde o interesse de ambas é no que acontece entre elas. Trata-se de uma 

psicoterapia que pela forma de abordar o sujeito e estabelecer a relação terapêutica e o 

curso da mesma se insere nas psicoterapias de base fenomenológico-existencial e é 

considerada uma terapia de contato. 

Juliano (1999), explica bem o que considera a tarefa principal do terapeuta em 

sua relação com o cliente:  

A tarefa do terapeuta é acolher o cliente, com tudo que este traz de tenebroso 

ou sublime, deixando-o depositar no chão sua bagagem, que se tornou pesada 

de tanto ser carregada às costas. À medida que desenvolvem o calor da 

intimidade e a confiança, o viajante recém-chegado se dispõe a abrir seus 

pacotes, mostrando então seus conteúdos e compartilhando histórias de 

viagem, dos lugares longínquos de onde foram trazidos os objetos que hoje, 

malgrado o peso a ser carregado, constituem a sua atual riqueza e patrimônio 

(JULIANO, 1999, p. 21).  

Completa que: “A escuta interessada do terapeuta é curativa por si só, uma vez 

que consegue, por espelhamento, fazer emergir o interesse da pessoa, abrindo espaço 

para que surjam características que estavam escondidas ou negadas” (JULIANO, 1999, 

p. 21). 

 

3.2. Fenomenologia na prática clínica em Gestalt-terapia: 

 

Em termos de psicoterapia, tais reflexões nos levam a uma postura de paciência 

diante do fenômeno-cliente. Se se presta atenção ao cliente como um todo, ele se 

autorrevela, ou melhor, ele, em si, é uma autorrevelação permanente. Eu tenho de me 

postar diante dele e, a partir dele, descreve-lo compreensivamente para mim e para ele 

próprio. O fenômeno, enquanto essência que se revela, é o ponto de encontro da relação 
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com. É aí que cliente e psicoterapeuta se fazem inteligíveis um para o outro, é aí que se 

encontram, como totalidade (RIBEIRO,1985, p.48).       

O método fenomenológico de compreender através da descrição é básico no 

pensamento de Perls (1977). Todas as ações implicam escolha, todos os critérios de 

escolha são eles próprios selecionados e explanações casuais não são suficientes para 

justificar as escolhas ou ações de alguém. Além disso, a confiança fenomenológica na 

intuição para o conhecimento das essências assemelha-se à confiança de Perls naquilo 

que ele chama de inteligência ou sabedoria natural do organismo. 

Ter uma atitude fenomenológica – conhecer o fenômeno, no caso o homem, sem 

a priori, através de sua evidência, pela apreensão de sua essência. Este ponto de partida 

nos explicitou, revelou um todo – o homem-no-mundo. A percepção disto nos remeteu a 

questionamentos de como se percebe, do que é percebido ou não, enfim, das leis da 

percepção, de seu significado e organização, intrínsecos ao processo do estar-no-mundo, 

em um determinado tempo e espaço. Ser psicoterapeuta é uma forma de ser no mundo 

com o outro. 

A Gestalt-terapia vai além do que um conjunto de técnicas. Visa facilitar a 

awareness e o aprendizado dos meios para a conscientização da pessoa. Para Yontef 

(1998), a fenomenologia busca compreender no que é óbvio na situação mais do que na 

interpretação do observador. A investigação fenomenológica direciona-se para uma 

descrição clara e detalhada do que é, e deixa de enfatizar o que deveria ser ou poderia 

ser. 

A Gestalt-terapia é baseada no existencialismo dialógico, na relação Eu-Tu; em 

uma visão de mundo baseada na Teoria de Campo. Yontef (1998) descreve ainda três 

princípios em relação ao trabalho em Gestalt-terapia a saber: a Gestalt-terapia é 

fenomenológica; sua finalidade é a consciência e sua metodologia é “a metodologia da 

awareness”. Neste atendimento, a metodologia de awareness somente terá eficácia 

quando fundamentada e energizada pela necessidade que predomina no organismo. Não 

é completa sem o conhecimento direto da realidade que se apresenta e como se encontra 

nela; é sempre aqui e agora, mutante, desdobrando-se e transcendendo-se 

continuamente. 
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Perls, Hefferline e Goodman (1997), ressaltam que o processo de terapia visa 

restabelecer parte das funções do ego que se perderam e proporcionar outros fundos de 

experiência até que o self
6
 possa progredir rumo a um ajustamento mais criativo. 

Ribeiro (2007), afirma que quando ocorre a totalidade, ocorre o contato pleno. 

Essa totalidade não é apenas de ideias, mas de ideias e fatos. A psicoterapia, como 

função de contato, só ocorre quando a totalidade se faz. 

A compreensão do conceito de contato passa por um duplo processo: Dedutivo e 

indutivo. Do ponto de vista fenomenológico, essa distinção nos permite ver o contato 

como causa e como efeito de um processo em que tudo está incluído, sem perder a 

unicidade e a individualidade própria de cada ser. 

Ribeiro (2012), diz que a necessidade da solução fenomenológica é para que nós 

possamos situar entre as coisas em si e sua representação, ou seja, a busca daquela 

transcendentalidade que a percepção das essências confere à consciência. É fundamental 

a compreensão do fenômeno, pois assim a fenomenologia passa também a ser o estudo 

da constituição do mundo na consciência, pois é preciso remontar pela intuição, na 

consciência, até a origem do sentido de tudo que é. Porém, é importante deixar claro que 

o fenômeno, não pode e não deve ser considerado independentemente das experiências 

concretas de cada sujeito. A análise fenomenológica nos coloca como psicólogos e 

psicoterapeutas diante da procura daquele dado "de antemão" que precede qualquer 

reflexão científica.  

Ribeiro (2012, p. 66) destaca que  

Como é difícil estar diante das coisas (pessoas, fatos) sem nos misturarmos 

com elas! Como é difícil esta postura de observador, que se coloca à 

distância, para poder ver melhor! O que significa ir "às coisas mesmas", 

quando estamos diante de um cliente? Que significa "reduzir", para encontrar 

a essência mesma do que se procura? No entanto, se não "reduzirmos", 

terminamos fazendo terapia de nós mesmos e não de nossos clientes. 

Reduzir, aqui, significa encontrar-se com o cliente nele, com ele, através 

dele. Significa encontrar, intuir tudo que ele é em si, sem nenhuma mistura de 

nada daquilo que nós somos. Significa aperceber-lhe a essência e com ela 

familiarizar-se, significa descobrir-lhe a totalidade e concomitantemente 

descobrir o sistema de correlação que minha consciência estabelece com ele. 

Significa, enfim, chegar à sua essência. 

 

O fenômeno, nesta dimensão, deixa de ser uma coisa, um fato, um objeto e passa 

a ser um modo de existir, uma maneira de escolher e compreender, pois, como diz 

                                                 
6
 Self: traduzida para o português por: “o si mesmo”. É uma estrutura cujo processo pretende revelar o 

íntimo funcionamento da personalidade ou da pessoa. É também um processo na e da pessoa, que indica 

um jeito peculiar e restrito de funcionar da personalidade (RIBEIRO, 2006).  
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Sartre (1969 apud RIBEIRO, 2012, p. 14), "existir é sempre assumir o seu ser, isto é, ser 

responsável por ele em lugar de recebê-lo de fora como é o caso de uma pedra". 

A simples análise dos fatos e das coisas nos pode fornecer uma série de 

informações, mas dificilmente nos conduzirá ao coração do fenômeno, porque os 

fenômenos são reações ou modos de reagir do homem com relação ao mundo. Uma 

mesma coisa nunca é vista como idêntica por pessoas diferentes. Temos de remontar à 

origem, a uma consciência transcendental e constitutiva, como diz Sartre (1969) citado 

por Ribeiro (2012, p. 15), para que a significação de um fato psíquico possa ser 

apreendida na sua essência, na sua totalidade. 

É somente ao remontarmos em direção à esta fonte que perceberemos a 

significação de um fato psíquico, por exemplo, uma emoção, isto é, em que 

esta emoção é uma maneira de existir, em que ela é a realidade humana que 

se assume a si mesma e se dirige comovida em direção ao mundo. 

Não se trata, portanto, de uma simples descrição das aparências (a emoção é isto 

ou aquilo, está assim ou assim), o que seria um simples fenomenismo e sobre o qual não 

nos poderíamos pronunciar. Não se pode separar o fenômeno do ser. É o ser do 

fenômeno que interessa à fenomenologia. A ela interessa o ser que se dá no fenômeno, 

por isso não há como estudar o fenômeno sem estudar o ser. Por isso não basta 

compreender a partir da existência, mas é a própria existência, é a existência em si que 

está em jogo. Não é só este ser, mas o ser em geral que está sob nossa preocupação. 

De novo, aqui, o psicólogo e psicoterapeuta param, refletem e recebem lições de 

extrema importância da fenomenologia. Estamos pensando, especificamente, em certos 

trabalhos de corpo ou com o corpo, onde o gestaltista pode reduzir-se a um simples 

fenomenista, isto é lidar com o que acontece, com as aparências de uma emoção, por 

exemplo, sem colocar este fenômeno dentro de um ser maior, sem perceber o sentido 

existencial daquela emoção com o restante da totalidade do cliente. Trata-se de uma 

ação sobre a aparência da aparência. 

Assim como a fenomenologia, a ação psicoterapêutica não pode ser uma simples 

descrição do que se vê, mas uma interrogação do todo que aparece, não se trata de um 

espetáculo a ver, mas de um texto a compreender. 

O fenômeno, portanto, não chega a nós independente de nós, ou seja, a 

interpretação do fenômeno na sua natureza é e pode ser diversa, pois existe em todo 

fenômeno um sentido relacional entre a coisa em si e a sua percepção por parte de outro, 

ou seja, a coisa em si não é percebida em si identicamente de pessoa para pessoa, 

embora o fenômeno em si seja ele próprio. 
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Citando Hegel (1970), Ribeiro (2012) afirma que o fenômeno é o segundo 

momento da categoria da essência, sendo o primeiro o fundamento e o terceiro a 

realidade. O caráter da essência é o refletir-se; o fundamento da essência é a reflexão em 

si, e a reflexão em outro é o fenômeno ou o manifestar-se da essência. Por outro lado, 

como a essência é precisamente o que existe, a existência é o fenômeno. O fenômeno 

não é um aparecer subjetivo distinto de uma essência ou número incognoscível, como 

para Kant; é o próprio manifestar-se objetivo da essência, possui um valor objetivo. A 

realidade, última categoria da essência, é a essência revelada exteriormente no 

fenômeno. 

Quando dizemos fenômeno, podemos dizer que o homem em si é um fenômeno, 

sem dúvida o mais complexo, aquele em que o manifestar-se da consciência percorre 

caminhos de difícil acesso, pois o fenômeno homem se revela lentamente. Quanto mais 

ele se desnuda, mais ele vem, se aproxima de uma determinada luz, mais ele está em 

contato com sua realidade, com sua essência. Neste sentido, dizemos que psicoterapia 

age com e através do fenômeno, como uma realidade objetiva, existente em si e não 

projetada, colhendo pacientemente as parcelas com que o fenômeno se vai revelando até 

que o ser-aí do fenômeno se revele em toda a sua luz, e se "veja" a essência do cliente 

através de sua manifestação fenomênica. O processo psicoterapêutico deverá pensar no 

consumar da essência humana, levando o homem à sua real humanização, ou seja, à sua 

humanização no mundo. O processo é aquele de fazer o fenômeno vir à luz, tornar-se 

claro para ele, de tal modo que, percorrido o caminho da compreensão do fenômeno que 

este ser-aí é, se tenha também chegado à sua essência, isto é, o modo como ele e só ele 

está no mundo. Levá-lo à plenitude de sua essência não significa endeusá-lo, mas fazê-

lo tomar posse daquilo que, de fato, o caracteriza como ser no mundo, que o 

individualiza e formaliza. 

Ampliando nossa busca de compreensão, Husserl (1968 apud RIBEIRO, 2012) 

propõe que se faça uma redução fenomenológica entre a existência de toda vivência e a 

própria subjetividade do eu vivencial. O fenômeno, diz ele, é um dado absoluto e, neste 

sentido, o fenômeno pode ser visto como expressão de uma essência que pode ser, 

objetivamente, estudada por mim. Na compreensão, entretanto, deste fenômeno devo 

renunciar, ao que é meu, para me tornar mais livre na compreensão do fenômeno. Com 

outras palavras, existe uma analogia entre o fenômeno fora de mim e o modo como eu o 

vivencio; entretanto, o fenômeno lá é essencialmente muito mais amplo do que a 

maneira como ele é experienciado aqui. É o fenômeno lá que se revela, ele traz em si 
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um auto apelo de revelação para fora. Eu não preciso revelá-lo, preciso entender o modo 

como ele se oferece à revelação. 

A fenomenologia, portanto, busca captar a essência mesma das coisas e para isto 

ela procura descrever a experiência do modo como ela acontece e se processa. Para 

tanto, é preciso colocar a realidade entre parênteses, suspendendo todo e qualquer juízo. 

Não afirmar, nem negar, mas antes abandonar-se à compreensão é o modo de atingir a 

realidade, assim como ela é. Ao fazer isto, estamos nos voltando às coisas mesmas, 

assim como são, como se apresentam, sem nenhum juízo a priori, estamos superando a 

oposição entre essência e aparência. Estamos fazendo uma redução fenomenológica 

(RIBEIRO, 2012). 

 

3.3. Trabalhando o dizer adeus em Gestalt-terapia: 

 

Conforme Tobin (1977, p.169-175) relata em seu artigo “Dizer adeus”, a maioria 

dos pacientes não conseguem dizer adeus e finalizar um relacionamento que terminou 

em morte, divórcio, fim de um amor, ou de alguma outra forma. Esta reação de 

persistência ocorre em relação à pessoas que fazem falta, que tiveram forte significado 

emocional, para o paciente. Quando ocorre essa persistência, é papel do terapeuta 

conscientizar o paciente sobre o quanto ele persiste e porquê ele insiste em não dizer 

adeus, dentro do processo terapêutico. Por mais que às vezes o cliente não queira deixar 

transparecer essa situação inacabada, de alguma forma isso irá acontecer, seja na terapia 

individual ou de grupo. A persistência serve para inibir as emoções pela perda e manter 

a pessoa presente em sua fantasia. 

Os Gestalt-terapeutas acreditam, conforme salienta Yontef (1998), na 

importância de uma distinção clara entre o que cada um escolhe e o que lhe é oferecido. 

As pessoas são responsáveis pelo que escolhem fazer. E, nesse sentido, cada escolha 

envolve perdas, envolve deixar de escolher outras coisas. Aceitar a responsabilidade 

pelo que a pessoa não escolheu – uma reação típica de vergonha – é enganar-se. Longe 

de defender o “tudo bem”, a Gestalt-terapia coloca um caminho para cada pessoa: 

avaliar e escolher. 

Uma vez que a finalização foi alcançada e que pôde ser experienciada 

plenamente no presente, a preocupação com o antigo não-completado é resolvida e a 

pessoa pode caminhar para as possibilidades atuais, no aqui-e-agora. Neste sentido, 

conforme afirmam Polster e Polster (2001), a ação que se baseia exclusivamente na 
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deliberação passada, sem a influência facilitadora da intervenção presente, tem grande 

possibilidade de se tornar mecânica e sem vida. Ao integrar a ação no processo de 

tomada de decisão, a pessoa se liberta da influência embrutecedora de suas ruminações. 

O uso apropriado do aqui-e-agora durante a terapia, conforme acrescenta Yalom 

(2008), cria um laboratório seguro, uma arena confiável onde clientes podem correr 

riscos, revelar seu caráter mais obscuro e inteligente, escutar e aceitar sugestões e – 

acima de tudo – ensaiar mudanças pessoais.  

Fukumitsu (2008) contribui afirmando que o luto é o processo de fechamento de 

gestalten
7
. A autora cita que uma das contribuições da Psicologia da Gestalt para a 

Gestalt-terapia que é a lei da boa forma. Essa lei sugere que nossa percepção busque um 

fechamento, ou seja, que as figuras sejam vistas de um modo tão bom quanto possível, 

sob as condições de estímulo. Como a tendência natural do ser humano é fechar 

situações inacabadas, ou gestalten inacabadas, pode-se inferir que o processo de luto é 

um momento em que a existência demanda uma reorganização. 

O exemplo clínico abaixo será utilizado para ajudar na compreensão de como o 

atendimento de um Gestalt-terapeuta funciona na prática. Este atendimento foi realizado 

por Tobin (1977, p. 171-175). Neste atendimento seria feita a despedida de uma pessoa 

que já partiu, e que estaria com algo inacabado com a paciente, cuja persistência em não 

resolver esse “evento” de permanência estaria prejudicando-a. É importante ressaltar o 

quão enriquecedor se torna a sessão por Tobin perceber os fenômenos da paciente e 

pontuar isso a mesma.  

 

O que se segue é uma recriação de um trabalho que fiz um Workshop de fim-de-

semana com uma mulher com a qual não tinha tido nenhum contato anterior. A mulher, 

que chamarei de "Sra. R", era um a dona de casa, casada, com cerca de 35 anos. Ela 

falava de forma muito mecânica, que soava como uma criança recitando um poema que 

tinha sido forçada a decorar, mas que não entendia. No seu relacionamento com o 

marido e os filhos fazia o papel do mártir masoquista, controlando-os e mostrando o 

quanto a faziam "sofrer". Nosso trabalho para que ela dissesse adeus à sua mãe morta 

começou durante um sonho no qual sua mãe apareceu. Enquanto trabalhávamos no 

sonho, sua voz e seu procedimento subitamente se modificavam; ela começou a chorar 

                                                 
7
 Gestalten: dar forma, dar uma estrutura significante (GINGER; GINGER, 1995). 
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e parecia queixosa e lamuriante. Perguntei-lhe se tinha algum negócio inacabado com 

sua mãe e ela disse:  

Sra. R: Bem... se ela tivesse me amado, as coisas seriam diferentes. Mas ela não 

e... e eu nunca tive um amor materno real. (chorando) 

S: (Steve Tobin): Ponha sua mãe nessa cadeira e diga isto para ela. 

Sra. R: Se ela tivesse cuidado de mim hoje eu estaria muito melhor.  

S: Quero que você diga isto para ela, não para mim. Você consegue imaginá-la 

sentada aí na sua frente? 

Sra. R: Sim, eu vejo como era quando ainda estava viva. Mãe, se você tivesse me 

amado. Porque você não podia dizer que me amava? Porque você sempre me 

criticava? (quase um gemido; mais lágrimas) 

S: Agora troque de cadeira e seja sua mãe (Ela passa para outra cadeira e não 

diz nada) 

S: O que você experiencia sendo sua mãe? 

Sra. R: Eu-eu-eu não sei... eu não sei o que ela diria. 

S: Naturalmente você não sabe. Ela não está mais aqui. Você está sendo a parte 

de você que é a sua mãe. Diga somente o que você experiencia aí.  

Sra. R: Ah, sim. Bem, não sei o que dizer para ela. 

S: Diga isto para ela. 

Sra. R: M (Sra. R com a mãe) Não sei o que lhe dizer. Eu nunca soube o que lhe 

dizer. Eu realmente, amei você, você sabe disto. Olhe para todas as coisas que fiz para 

você e você nunca apreciou isto. (a voz parece defensiva e queixosa). 

S: Agora volte a trocar e responda sendo você mesma. 

Sra. R P (Sra. R, ela própria): Me amou! Tudo o que você fez, foi me criticar. 

Nada que eu fizesse era bastante bom; (a voz começando a soar mais queixosa). 

Quando eu casei com J. você não aprovou, você sempre vinha e me dizia o que eu 

estava fazendo de errado com as crianças. Oh, você nunca vinha e falava diretamente, 

mas sempre dava indiretas "agora, querida, não seria uma boa ideia colocar outro 

cobertor sobre o bebê". Você tornou a minha vida miserável; eu estava sempre 

preocupada com suas críticas. E agora estou tendo todos estes problemas com o J. 

(interrompe e começa a chorar). 

S: Você ouviu a sua voz? 

Sra. R: Sim. 

S: O que você ouviu nela? 
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Sra. R: Bem, eu acho, ela soava como uma queixa, com o se tivesse pe-bem 

como se eu estivesse com raiva. 

S: Você soava mais como se estivesse sentindo pena de si própria. Tente isto, 

para ver se serve: diga à sua mãe: Olhe o que você fez para mim. É tudo sua culpa. 

Sra. R P: Veja o que você fez. É tudo sua culpa.  

S: Agora troque de lugar sempre que trocar de papel. 

Sra. R M: Vamos lá, pare de me culpar por tudo. Você está sempre se queixando 

de algo. S e você tivesse sido melhor - se você tivesse sido uma filha decente eu não 

teria que criticá-la tanto. 

Sra. R P: Oh, oh Droga. (em meio à respiração) (ela está balançando 

ligeiramente sua perna direita) 

S: Observe sua perna. 

Sra. R P: Eu estou balançando com mais força. 

Sra. R P: (balança a perna com mais força, começa a parecer um chute) 

S: Você pode se imaginar fazendo isto para sua mãe? 

Sra. R P: Não, mas eu-eu estou me sentindo com raiva dela. 

S: Diga isto a ela. 

Sra. R P: Eu me sinto com raiva de você. Eu odeio você; 

S: Diga isto mais alto. 

Sra. R P: Eu odeio você; (o volume está mais alto, mas ainda há controle.) 

S: Mais alto;  

Sra. R P: EU ODEIO VOCÊ SUA PUTA MALDITA. (Ela estica sua perna e 

chuta a cadeira) 

S: Agora troque de novo. 

Sra. R M: (voz mais fraca agora): Eu-eu acho que não lhe mostrei muito amor. 

Eu, realmente senti, mas estava triste e amargurada. Você soube de tudo que tive que 

passar com seu pai e com seu irmão. Você era a única com quem eu podia falar. 

Desculpe... queria que você fosse feliz... queria tanto para você. 

Sra. R P: Claro que você queria...Eu sei que você realmente me amava, mãe eu 

sei que você era infeliz (agora a voz muito mais suave, mas soando real, não queixosa 

ou mecânica). Eu também fiz algumas coisas er-erradas. Estava sempre tentando tirá-

la das minhas costas. 

Sra. R M: Sim, você também foi bastante sarcástica comigo. E isto me machuca. 
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Sra. R P: Eu gostaria que você tivesse me dito. Eu não pensei que você estivesse 

ferida. 

Sra. R M: Bem, agora está tudo acabado.  

Sra. R P: Sim. Acho que não tem sentido culpá-la, você não está mais por aqui. 

S: Você pode perdoar sua mãe agora? 

Sra. R P: Mãe, eu perdoo você... realmente perdoo. (começa a chorar, mas não 

da forma lamurienta de antes. Parece genuinamente triste e chora por alguns minutos.) 

S: Agora troque de novo. 

Sra. R M: Eu também perdoo você querida. Agora você precisa continuar. Não 

pode ficar me culpando para sempre. Fiz meus erros, mas você tem sua própria família 

e está se saindo bem. 

S: Você se sente pronta para dizer adeus agora? 

Sra. R P: Sim, eu-eu acho que sim (começa a solução). Adeus, mãe, adeus 

(interrompe, chora por alguns minutos). 

S: O que você experiência agora?  

Sra. R: Eu me sinto melhor. Eu me sinto... acho que aliviada, com o se um peso 

tivesse caído das minhas costas. Eu me sinto calma. 

S: Agora que você disse adeus a ela, a esta pessoa morta, você pode dar uma 

volta e dizer olá às pessoas vivas aqui do grupo? 

Sra. R: Sim, eu gostaria de fazer isto. (ela anda pela sala, cumprimenta pessoas, 

toca algumas pessoas e abraça outras. Muitas no grupo estão com lágrimas nos olhos. 

Quando ela chega ao seu marido, começa a chorar de novo e diz que o ama e eles se 

abraçam). 

 

    Este caso, clínico foi utilizado para a melhor compreensão de como um 

processo de perda pode ser finalizado em Gestalt-terapia, ressaltando a importância de 

sinalizar ao cliente os fenômenos que ele apresentar durante o processo terapêutico, e de 

como a Gestalt-terapia pode trabalhar para ressignificar uma perda ou algo inacabado 

por algum motivo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como proposta pesquisar os processos de luto enfrentados 

pelo sujeito ao sofrer algum tipo de perda. Estas perdas podem ser diversas, não sendo 

atribuídas isoladamente à morte, mas ampliando para todas ramificações possíveis, seja 

por um adoecimento ou mesmo o rompimento de uma relação afetiva.  

Espera-se que este trabalho de conclusão de curso possa contribuir para os 

estudos sobre o processo de luto e perdas, pelo viés da psicologia, focando na 

abordagem da Gestalt-terapia, compreendendo o sujeito que possui um sofrimento 

psíquico em função desses acontecimentos.  

O problema deste trabalho se constituiu na seguinte pergunta: é possível a 

Gestalt-terapia trabalhar a ressignificação da perda através do processo de atendimento 

clínico? Por meio dessa pesquisa foi possível constatar que é possível considerar que a 

Gestalt-terapia não só pode favorecer a ressignificação de um sentimento de perda, mas 

o quão elegante, cuidadosa e eficaz é a abordagem, ao tratar, singelamente através do 

contato, esse cliente que a busca como terapia.  

Todavia, entende-se por meio dessa pesquisa que a Gestalt-terapia não só 

trabalha e cuida do problema, mas também confirma o cliente em sua dor, e isso 

contribui muito dentro do processo terapêutico. Vale ressaltar que a fenomenologia que 

é uma das bases filosóficas da Gestalt-terapia, proporciona uma grande contribuição no 

acompanhamento psicológico. Esta fornece ao cliente a ampliação de sua visão, por 

intermédio do trabalho de figura e fundo, contato, awareness, todo e parte, self, que são 

experiências dentro do processo terapêutico, que vão fazer com que o cliente evolua e 

consiga ressignificar-se. 

Com a construção deste trabalho, abre-se um leque de novas possibilidades e, 

com o aprofundamento e novas pesquisas, podem surgir novas problematizações acerca 

do tema, e desta forma surgirão novas pesquisas que abarcarão o luto em outras 

perspectivas, por intermédio da psicologia pautada na abordagem da Gestalt.    
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