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Resumo. 

O presente trabalho faz um relato procurando apresentar algumas 

intervenções da Gestalt-terapia, aplicadas ao atendimento de casais. Tendo 

como objetivo auxiliar os clientes a se conscientizarem de suas decisões, e a 

perceberem como agir em busca de seus objetivos, e ainda como podem se 

transformar e, ao mesmo tempo, aprender a se aceitar e se valorizar. 

A falta de habilidade na comunicação pode gerar conflitos no 

relacionamento, e pode até levar ao fim do relacionamento. Por isso, ter uma 

boa comunicação se torna uma habilidade, que gera no casal um 

amadurecimento, desenvolvimento e autoconhecimento. O diálogo é parte 

fundamental na relação conjugal. 

 

Palavra chaves: relacionamento conjugal, comunicação, Gestalt-terapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract. 

 

This work is an account of present some interventions of Gestalt therapy, 

applied service couples, in order to help customers become aware of their 

decisions, to understand how they act in pursuit of their goals, how they can 

turn and, while learning to accept and appreciate. 

The lack of ability to communicate, can create conflicts in the relationship, and 

can lead to end the relationship. So, have good communication becomes a skill 

that generates the couple a maturing, development and self-knowledge. The 

dialogue is a fundamental part in the marital relationship. 

 

Key word: marriage relationship, communication, Gestalt-therapy. 
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Introdução 

 A escolha do tema surgiu a parti do interesse despertado quando atendi uma 

cliente no estágio em clínica no 7º período no SPA, em terapia de casal. 

O presente trabalho tem como propósito apresentar algumas 

intervenções da Gestalt-terapia, aplicadas ao atendimento de casais.  

Mostrando que quando o casal está em crise e ambos querem investir no 

relacionamento, a terapia de casal pode ser uma boa alternativa. 

 A Gestalt-terapia tem o objetivo de auxiliar os clientes a se 

conscientizarem de suas decisões, e a perceberem como agir em busca de 

seus objetivos, como podem se transformar e, ao mesmo tempo, aprender a se 

aceitar e a se valorizar. Para atingir seus objetivos, a Gestalt-terapia faz uso de 

procedimentos que procuram ajudar os clientes a solucionar os problemas do 

cotidiano, assim como lidar com sua dor, desespero, angústia e a lidar com a 

necessidade de fazer escolhas. 

 Utilizando uma metodologia clínica que favoreça aos clientes a 

investigar e fazer com que tenham clareza do que estão fazendo, como é e 

para quê, através do contato com suas experiências, do diálogo e de 

experimentos e vivências. 

 A Gestalt-terapia se desenvolveu nos Estados Unidos, embora suas 

origens sejam europeias Ginger e Ginger (1995) consideram-na uma síntese 

de várias correntes filosóficas, metodológicas e terapêuticas europeias, 

americanas e orientais. Esta abordagem terapêutica propõe um trabalho 

interativo entre o terapeuta e os clientes e refere-se ao conteúdo dos 

pensamentos e aos processos envolvidos no ato de pensar. 

O conflito entre casais é um assunto bastante estudado nos dias atuais e 

que recebe o empenho de vários terapeutas, de diversas abordagens teóricas. 

A psicoterapia tem ajudado vários casais (namorados, noivos, casados, jovens, 

idosos, heterossexuais, homossexuais), que estão em um momento de crise (o 

que poderia gerar dúvidas sobre a continuidade desse relacionamento), a 

viverem melhor. 
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A Gestalt-terapia oferece um modelo eficaz para ajudar os casais a 

resolverem seus problemas conjugais. Nesse modelo terapêutico, o cliente e o 

terapeuta devem estar sempre em comunicação, isto é, comunicar suas 

perspectivas um para com outro, com o objetivo de se mostrar mais 

verdadeiramente. Assim o processo psicoterapêutico valoriza a comunicação e 

tem como objetivo, a awareness1. A Gestalt-terapia promove a comunicação, 

facilitando o cliente a reconhecer suas formas de relacionamento com o 

mundo, consigo mesmo e com o outro.  

Para alcançar um bom relacionamento, é importante ter consciência de 

que ele não nasce pronto; pelo contrário, é algo que precisa ser trabalhado 

diariamente. Antes do casamento, o indivíduo fazia tudo sozinho, escolhia as 

coisas de acordo com o seu gosto, organizava seu tempo livremente, saía com 

seus amigos (as). Com o casamento, os princípios, o tempo, as amizades, os 

gostos, os hábitos, entre outros, se confrontam com os valores da outra 

pessoa. Com isso, é importante que se tenha uma boa comunicação, um 

diálogo franco e aberto, pois estes são os ingredientes fundamentais para que 

qualquer relacionamento tenha grandes chances de ser saudável. Espera-se 

que os conflitos que surgirem seja sabiamente administrado pelo casal.  

   Técnicas como o treino de comunicação e de solução de problemas são 

provenientes da abordagem gestáltica e utilizadas na terapia de casal, 

exemplificando a noção básica de que fazer um relacionamento funcionar bem, 

é algo que precisa ser apreendido. 

 No relacionamento, a falta de diálogo se torna um problema, com isso, 

muitos casais se distanciam e a relação “esfria”, por não se sentirem seguros 

ao conversarem. O diálogo é à base de qualquer relacionamento. Ele não é 

apenas importante, mas fundamental; não existe um relacionamento sem 

comunicação. No entanto, existem muitos casais que sofrem com esse 

problema e não sabem como melhorar a relação. 

  Assim, compreender o que o outro está dizendo e saber interpretar 

corretamente a mensagem recebida é um dos aspectos trabalhados numa 

                                                             
1 Ginger e Ginger (1995, p.254) definem awareness como a consciência de si e a consciência 
perceptiva, ou seja, refere-se à tomada de consciência global no momento presente, e ainda, à 
“atenção ao conjunto da percepção pessoal, corporal e emocional, interior e ambiental”. 
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terapia de casal, de modo que os cônjuges possam transformar 

verdadeiramente sua relação em algo mais equilibrado e transparente. 

 Se um casal não mantém um diálogo no relacionamento, não haverá um 

vínculo de cumplicidade e confiança para resolvem os problemas. É necessário 

que o casal estabeleça uma rotina de conversa desde o começo do namoro, 

confidenciando suas alegrias e tristezas, para que exista uma confiança 

recíproca.  

A comunicação se torna uma habilidade, gerando no casal, o 

amadurecimento e o desenvolvimento do autoconhecimento; por isso, o diálogo 

é parte fundamental em uma terapia de casal, identificando as dificuldades que 

surgiram na relação e que serão trabalhadas na psicoterapia.  

A psicoterapia intermédia a relação, onde uma pessoa de fora atua no 

sistema de diálogo estruturado, intercedendo na forma de se comunicar, com o 

objetivo de desbloquear a comunicação. O diálogo está, pois, a serviço da 

relação afetiva, considerando-se que todo comportamento é comunicativo, seja 

ele verbal e não verbal.  

A título de exemplo, encontram-se em anexo, exercícios de 

comunicação em Gestalt-terapia e na abordagem Sistêmica. 
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Capítulo I 

Relacionamento Conjugal 

“Relação conjugal, conforme o próprio termo sugere, é espécie 
singular de relação entre pessoas que se unem uma à outra, 
com propósito de vida mútua em comum, distinta da ordinária 
vida social, ou da relação social a que se subordinam. As 
pessoas assim unidas chamam-se, cônjuges”.(FERREIRA, 
2000,s/n). 

 

1.1 A escolha do cônjuge 

De acordo com Anton (2002), a escolha do cônjuge se baseia numa 

preferência inconsciente, não sendo, pois fruto do acaso. Esse processo de 

distinção se dá antes do relacionamento conjugal, através de uma série de 

acontecimentos de identificação e intimidade de duas pessoas. (ANTON, 

2002). 

Selecionar o companheiro é um jogo de sedução extremamente sutil e 

sofisticado; culturamente, o indivíduo é induzido a perceber elementos 

específicos no comportamento de determinada pessoa, ao mesmo tempo em 

que há uma desatenção sobre os elementos que poderiam tornar a relação 

problemática (ANDOLFI; ANGELO; SACCU, 1995). 

A escolha do parceiro se baseia então num jogo de “vazios” e “cheios”, 

que possibilita pesar os valores, justamente por meio de sua interação 

dinâmica, permitindo que o relacionamento prossiga e evolua, ou, pelo 

contrário, seja interrompido (ANDOLFI; ANGELO; SACCU, 1995). 

“É só no momento da escolha que a pessoa precisa assumir a 
responsabilidade por suas ações e verificar, na realidade, aquilo que 
até então pôde se dar ao luxo de viver só na fantasia, muitas vezes 
em contraposição com as obrigações que lhe são imposta pelo 
mundo em que vive”. (ANDOLFI; ANGELO; SACCU,1995, p.50). 
 
 

A relação entre homem e mulher se desenvolve com as experiências de 

intimidades. Segundo Iara L. Camaratta Anton (1998), “uma relação contínua, 

em que um se importa com o outro, em que ambos se desejam, se acolhem, se 

respeitam e se nutrem, tem tudo para que a individualidade de cada um se 

expanda, em coexistência com um “nós” afetuoso e forte”. (ANTON, 1998, p. 

32). 
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Numa relação se espera que um se importa com o outro, que ambos 

possa compartilha do mesmo interesse, fazendo que o “eu” se torna “nos”, com 

isso o fortalecimento do afeto. 

 

1.2 A atração 

Antes de tudo, vem o primeiro olhar, onde tudo começa uma forma de se 

comunicar com o outro, uma expressão intuitiva das qualidades. Nesse 

processo de atração de uma pessoa pela outra, ocorre certa mudança em suas 

vidas e, em geral, ambos sentem que um completa o outro, acreditando na 

existência do mito do Amor Romântico (GIDDENS, 1993). 

A atração entre as pessoas se dá, em sua maior parte, segundo Anton 

(1998), inconscientemente. A atração provoca reações físicas intensas, 

mobilizando o processo bioquímico do ser. No cérebro humano, as reações 

desencadeiam várias emoções e, através de uma complexa rede neural, se 

irradiam pela mente e pelo corpo, sendo vivenciadas naquele momento 

(ANTON, 1998). 

Na sociedade em que vivemos, são comuns as pessoas se apaixonarem 

no início da relação. Um deseja o outro, o casal compartilha tudo. Estão 

sempre compartilhando alguma coisa, como os sentimentos e as informações. 

O que o casal mais quer é conviver em profundidade. Os momentos em que 

ficam juntos parece não serem suficientes, sempre querendo ficar mais tempo 

um ao lado do outro. Nesse momento, o casal se encontra apaixonado, onde 

os dois desejam viver como se fossem “um”. Quando estão separados, parece 

que lhe falta algo, mas na verdade, o que falta é o outro (ANTON, 2010).  

 

 “Neste momento, o amor só se desenvolve até o ponto em que se 
desenvolve a intimidade, até o ponto em cada parceiro está preparando 
para manifestar preocupações e necessidades em relação ao outro e 
está vulnerável a esse outro.” (GIDDENS,1993, p.73). 
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As pessoas buscam encontrar parceiros para compartilhar a vida, numa 

busca que parece incansável; o casamento ainda é um rito de passagem muito 

significativo para a nossa sociedade. O relacionamento conjugal busca o 

entendimento necessário de ambas as partes, juntamente, com o 

esclarecimento das funções assumidas no casamento e ainda, a melhoria de 

vida emocional e psicológica do casal. (CARNEIRO, MOSMANN & WAGNER, 

2006). 

Em nossa sociedade o casamento e visto como ritual de passagem, 

aonde o casal busca em contra seu companheiro para vida toda. 

 

1.3 A decisão de viver junto 

Em geral, espera-se que, quando o casal resolve viver junto, um apoie o 

outro, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, na saúde e na 

doença, e etc... Na hora em que o casal toma essa decisão, tudo muda 

radicalmente na sua vida (ANDOLFI; ANGELO; SACCU, 1995). 

Quando o casal resolve construir uma família, os parceiros têm que 

aceitar suas particularidades e suas diferenças, assim se comprometendo 

numa história em comum, onde cada um é afetado pelo comportamento do 

outro. Todas as decisões terão que ser tomadas juntas para determinar o futuro 

do casal, como por exemplo, a escolha de onde de vão morar, se querem ter 

filhos, se tiverem filhos quantos vão ter, e etc. Desse momento em diante, 

todas as decisões deveriam ser tomadas em conjunto, para que o casal viva 

em harmonia (ANDOLFI; ANGELO; SACCU, 1995). 

No começo do relacionamento, o casal tem o desejo de encontrar a 

fórmula mágica para um matrimônio feliz, buscando a qualidade da relação 

conjugal. (CARNEIRO, MOSMANN & WAGNER, 2006). 

O relacionamento conjugal está relacionado à saúde e à qualidade de 

vida e, segundo Costa (2005), “a conjugalidade é fundamental para o bem 

estar psicológico e social do indivíduo.” (SANTOS & SCORSOLINE, 2010, s/n). 
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No início do relacionamento, o casal encontra muitas dificuldades para 

conviver, como: obrigações, rotina, responsabilidades, falta de comunicação, 

sexualidade; com isso, acaba gerando conflitos e dificuldades na relação 

conjugal. E, devido às muitas queixas na relação, a terapia para o casal passa 

a ser indicada (SANTOS & SCORSOLINE, 2010). 

Como poderíamos falar de relação conjugal, sem pensar na sexualidade, 

no prazer, na alegria, desconsiderando a relação íntima? (ANTON, 1998). 

 

1.4 Sexualidade  

Segundo Iara L. Camaratta Anton, “o conceito de sexualidade é amplo e 

abrangente, profundamente ligado à idéia de intimidade física e psíquica, bem 

como a tudo que for marcado pela realização de desejos, por alegria e prazer.” 

(ANTON, 1998, p.224). 

Segundo Anthony Giddens (1993), o amor confluente é mais real que o 

amor romântico, porque não se pauta pelas identificações projetivas e fantasias 

de completude. Presume igualdade na relação, nas trocas afetivas e no 

envolvimento emocional. O amor confluente introduz a ars erótica no cerne do 

relacionamento conjugal e transforma a realização do prazer sexual recíproco 

em um elemento-chave na manutenção ou dissolução do relacionamento. 

Desenvolve-se como um ideal em uma sociedade onde quase todos têm a 

oportunidade de se tornarem sexualmente realizados. (GIDDENS, 1993)2. 

O amor confluente é mais real, porque se conjectura uma relação de 

igualdade, tanto nas trocas afetivas quanto no envolvimento emocional, 

desenvolvendo um ideal onde quase todos pode se torna sexualmente 

realizado.  

 

  

                                                             
2 Segundo Foucoult, Ars erótica (arte erótica) caracteriza as práticas culturais das sociedades, 
compreende como práticas sexuais, que ampliam à sexualidade, definida como mistério e 
assunto passível de um processo de iniciação e aprendizado. (Foucalt, Michel; História da 
Sexualidade; Volume I; Rio de Janeiro; Graal, 1990).   
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1.5 Relacionamento puro 

Segundo Anthony Giddens (1993), o relacionamento puro está centrado 

no compromisso, na confiança e na intimidade. Implica em desenvolver uma 

história compartilhada, em que cada um deve proporcionar ao outro, por 

palavras e atos, algum tipo de garantia de que o relacionamento deve ser 

mantido por um período indefinido. É um relacionamento diferente da idéia de 

casamento como uma condição natural, cuja durabilidade pode ser assumida 

como certa, exceto em algumas circunstâncias extremas. Uma característica 

do relacionamento puro é que ele pode ser terminado, mais ou menos à 

vontade, em qualquer época e por qualquer um dos parceiros. O compromisso 

é necessário para que um relacionamento tenha a probabilidade de durar, mas 

não evita que qualquer um que se comprometa sem reservas corra o risco de 

sofrer muito no futuro, no caso do relacionamento vir a dissolver-se. Nesse tipo 

de relacionamento, o que conta é a própria relação, e a sua continuidade 

depende do nível de satisfação que cada uma das partes pode extrair da 

mesma. (GIDDENS, 1993). 

As origens do relacionamento puro, segundo o autor, podem ser 

encontradas na ascensão do amor romântico, que criou a possibilidade de 

estabelecer um vínculo emocional durável. A diferença é que, embora o amor 

romântico suponha uma igualdade de envolvimento emocional entre duas 

pessoas, durante muito tempo as mulheres foram mais afetadas pelos seus 

ideais. Os sonhos do amor romântico conduziram muitas mulheres a uma 

severa sujeição doméstica. O ethos do amor romântico teve um impacto duplo 

sobre a situação das mulheres: além de ajudar a colocar as mulheres em seu 

lugar, o lar, reforçou o compromisso com o machismo ativo e radical da 

sociedade moderna. Os ideais do amor romântico começaram a se fragmentar 

com a emancipação sexual e a autonomia feminina. O declínio do controle 

sexual dos homens sobre as mulheres colocou possibilidades reais de 

transformação da intimidade (GIDDENS, 1993).  

“Muitas mulheres casavam-se virtualmente sem 
qualquer conhecimento sobre sexo, exceto o de que 
ele estava relacionado aos impulsos indesejáveis dos 
homens e tinha que ser suportado”. (GIDDENS, 1993, 
p.34).  
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Hoje em dia a maioria dos casais chega ao casamento trazendo com 

eles uma bagagem de experiência e conhecimento sexual. Os recém-casados 

de hoje, na sua maioria experiente sexualmente, não têm no primeiro estágio 

do casamento, o aprendizado sexual. (GIDDENS, 1993). 

 

1.6 O amor romântico  

O caráter do amor romântico foi, durante muito tempo, associado ao 

casamento, pela idéia de que o amor, uma vez encontrado é para sempre 

(GIDDENS, 1993). 

O casamento, para alguns grupos da população, tem se voltado de 

alguma forma para um relacionamento puro, numa relação de companherismo, 

lealdade, e fidelidade (GIDDENS, 1993). 

“A idéia do amor romântico ajudou a abrir um caminho 
para a formação de relacionamento puro no domínio da 
sexualidade”. (GIDDENS, 1993, p.69). 

 

O amor confluente não se pauta pelas identificações projetadas e 

fantasias de completude, considerando uma igualdade na relação, nas trocas 

afetivas, e no envolvimento emocional, chegando o mais próximo do 

relacionamento puro. “Neste momento, o amor só se desenvolve até o ponto 

em que se desenvolve a intimidade, até o ponto em que cada parceiro está 

preparado para manifestar preocupações e necessidades em relação ao outro 

e está vulnerável a esse outro.”(GIDDENS, 1993, p. 73).   

O casamento é visto por muitos, como recompensador, devido ao 

companherismo, a amizade, a troca e a todos os fatores que fazem dele algo 

importante e interessante. Por outro lado, como se sabe, o casamento, há um 

bom tempo, vem se tornando uma situação difícil para homem e para a mulher, 

o que faz com que esta relação perca um pouco do seu valor, independente de 

como ela é contruída na sociedade (FREITOS, 2011). 
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“A família é o espaço aonde o amor se aventura na guerra contra o 

egoísmo, o orgulho e a falsidade. É o lugar da nossa nudez, mas é 

também onde se pode construir a maior dignidade.” (FILHO, 1984, 

p.10). 

A frase “o casamento é sempre cheio de altos e baixos”, em minha 

opinião, é uma premissa verdadeira, já que hoje em dia, o relacionamento 

conjugal é visto com muita dificuldade, onde existem muitas chances de 

fracasso. Mas, o importante é o fato de que devemos ter a consciência que não 

existe em lugar nenhum do mundo, um relacionamento conjugal que seja 

perfeito, simplesmente pela razão que não existe no mundo, ninguém que seja 

perfeito (FREITOS, 2011).   

O relacionamento conjugal tem sido tema de vários estudos no decorrer 

das décadas, devido a sua importância na vida das pessoas e da sociedade. 

Ele está no centro de um emaranhado de relações interdependentes e possui 

uma particularidade e demandas próprias, como a resolução dos problemas 

compatilhados pelos parceiros e como a expressão de sentimentos e 

intimidades. Sobre a qualidade do mesmo, vários autores reconhecem a 

importância das habilidades sociais dos cônjuges, pois a forma como eles 

lidam com as demandas interpessoais do relacionamento depende de suas 

habilidades sociais e é afetada por fatores culturais (PRETTE, PRETTE & 

VILHA, 2007).   

Segundo Patrícia Figueredo (2005) relata, Villa (2002) constatou que 

muitos casais se separavam por falta de diálogo e buscavam suporte 

psicoterapêutico devido a uma dificuldade de um, ou de ambos os cônjuges 

sobre suas habilidades interpessoais. Por algum motivo, esses casais não 

desenvolveram uma boa comunicação (FIGUEREDO, 2005). 

A interação social se manifesta na comunicação entre duas pessoas que  

expressam seu comportamento em relação ao outro. Nesse momento, é 

importante destacar que, em uma boa comunicação, ou comunicação clara e  

objetiva, o outro entende o que está sendo dito e, com isso, provavelmente terá 

uma boa resposta a essa comunicação. Quando a pessoa do outro lado não se 
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expressa com objetividade, haverá distorção e incompreensão, o que impede 

uma boa comunicação (FIGUEREDO, 2005).  

Para uma boa comunicação é preciso se claro e objetivo, para que um 

entende o que outro estar falando, com isso certamente terá uma resposta boa 

a esse diálogo, mas quando um dos membros não consegue se expressar 

claramente, haverá incompreenção, o que vai empedir uma boa comunicação.  
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Capítulo II 

A dificuldade de comunicação no relacionamento conjugal. 

 

2.1 A comunicação no relacionamento conjugal  

 

“A comunicação é um processo no qual ocorre a emissão, recepção e a 
compreensão das mensagens, que podem ser verbais (linguagem 
escrita e falada) e não-verbal. A comunicação envolve relações 
interpessoais e frequentemente, podem ocorrer problemas, dificuldades 
e restrições, de maneira que a mensagem enviada não é decodificada 
corretamente”. (CASSIANI, MIOSSO, OPITZ & SILVA; 2007, s/n).  

 

 A comunicação se da quando tem duas ou mais pessoas, ela pode ser: 

verbal, não verbal. O diálogo envolve relações interpessoais, quando há 

dificuldades na comunicação pode gerar conflitos. 

A dinâmica no relacionamento é transmitida pelos seus membros e pela 

forma de se comunicar. Há, de acordo com Rodrigues (2009), dois modelos de 

comunicação. (RODRIGUES, 2009). 

O ser humano utiliza dois modelos de comunicação: o digital, onde 

predomina a palavra lógica e descritiva, e é caracterizando pela comunicação 

não verbal, com postura, gestos, expressão facial, ou qualquer outra forma de 

expressar a informação emitida através de metáforas, ou representação. 

(RODRIGUES, 2009).  

Rodrigues (2009) revela que Paul Watzlawick, Janet Helmick Beavin e 

Don D. Jackson (1981) definem o modo analógico como aquele que representa 

o conteúdo da informação e também a relação que se estabelece pela 

comunicação. (RODRIGUES, 2009). 

Jay Haley (1979 apud Rodrigues, 2009) caracteriza comunicação digital 

como uma classe de mensagens onde cada proposição possui um referente 

específico.  (RODRIGUES, 2009).  
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O uso da comunicação no relacionamento através de metáforas e jogos 

faz com que o terapeuta interfira no mundo interno do casal. Rodrigues (2009) 

relata que Minuchin, já em 1990, falava sobre a possibilidade de se usar o 

espaço terapêutico para expressar proximidade e distância, pedindo às 

pessoas para se movimentarem por todos os lados, como uma maneira de 

facilitar ou bloquear a comunicação e o afeto. (RODRIGUES, 2009). 

A comunicação pode ser complementar ou simétrica, o que nos ajuda 

para não fazermos uma avaliação casual ou linear. A simetria e a 

complementaridade são necessárias para organizar a comunicação e a relação 

entre os comunicantes.  Na relação simétrica saudável, os casais podem se 

aceitar como são respeitando-se e confiando um no outro. Assim, na simetria, a 

aceitação é mútua; já na complementar saudável, há um espaço de troca e 

crescimento da individualidade, da aceitação e confirmação que garantem uma 

relação (RODRIGUES, 2009).  

O canal de comunicação facilita perceber fatos de diferentes ângulos; o 

terapeuta deve possuir várias técnicas para ajudar a comunicação, durante as 

sessões e fora dela. A comunicação deve ser clara e objetiva por parte de 

todos os membros. A dificuldade em se comunicar pode deixar o receptor 

confuso, sem saber o que fazer (RODRIGUES, 2009).  

Os casais funcionais são aqueles que se comunicam abertamente, de 

forma direta, clara e flexível, sem intermediários. Podem ser comunicadas, 

coisas que agradam, como coisas desagradáveis. (RODRIGUES, 2009).  

 

2.2 A importância da comunicação para um bom relacionamento 

Através da comunicação, o casal poderá explorar possibilidades, assim 

como, compreender a si mesmo e aprender a aprofundar mais a intimidade de 

um para com o outro. Como uma tarefa, a comunicação diária entre o casal 

fará com que eles se edifiquem e ampliem o amor (FREITOS, 2011). 
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É claro que nem sempre vai ser “um mar de rosas” e os aborrecimentos 

sempre vão aparecer no relacionamento (FREITOS, 2011). 

 

 “Quando estamos aborrecidos, desapontados, frustrados ou nervosos 
é difícil nos comunicamos amistosamente. Quando emoções negativas 
vêm à tona, tendemos momentaneamente a perder nossos 
sentimentos amorosos de confiança, carinho, compreensão, aceitação, 
apreço e respeito. Em tais momentos, mesmo com a melhor das 
intenções, conversar se transforma em briga.” (GRAY, 1984, p.223).    

 

No relacionamento é importante que homem e mulher compartilhem dos 

sentimentos mútuos, pois em uma relação conjugal há necessidade que ambos 

se comuniquem um com o outro, as mudanças de sentimentos ocorrem 

durante a relação (FREITOS, 2011). 

É fundamental que o casal saiba conversar um com o outro, pois é 

essencial para o relacionamento. Espera-se que já no período de namoro, a 

comunicação seja eficaz, e que no casamento, ela seja mais aprofundada. Se o 

casal souber quais os sentimentos, os pensamentos, os desejos, os sonhos e a 

motivações um do outro, certamente os conflitos serão menores (FREITOS, 

2011). 

Estamos em uma época, em que os casais apresentam dificuldades em 

sua comunicação, em que a comunicação se tornou cada vez mais restritos 

entre o casal. Mas felizmente, ainda existem casais que encontram facilidade 

na comunicação, que sabem lidar de uma forma saudável com isso, com o 

estresse do dia a dia, pois a comunicação no relacionamento conjugal estará 

sempre associada à saúde e à qualidade de vida da relação (FREITOS, 2011). 

 

2.3 A dificuldade de comunicar no relacionamento 

A comunicação não se trata de simplesmente transmitir informações ao 

outro; quando as pessoas se comunicam, elas passam também as suas 

experiências de vida ao seu interlocutor (MOTTA, 2005).  
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“A comunicação envolve um falar e o outro ouvir, e vice-versa. Tal fato 
tão corriqueiro e estrutural na vida de todas as pessoas adquire 
elementos peculiares quando se trata de casal. A conversação entre o 
casal possui características e componentes bastante diferentes de 
qualquer outra” (SILVA & VANDENBERGLE, 2008, s/n). 

 

Na comunicação entre pessoas ocorre o fenômeno em que se manifesta 

seu comportamento em relação ou outro (MOTTA, 2005). 

Numa relação conjugal, a comunicação verbal é um instrumento 

importante para estabelecer e manutenção desse relacionamento (MOTTA, 

2005). 

A intimidade interpessoal é considerada por Argyle (1974) como um 

processo que se dá “em função de: proximidade física, contato visual, 

expressão facial (sorrir), assunto de conversação (quanto tem de pessoal), tom 

de voz (cordial), etc.”. (ARGYLE, 1974, p.41). 

A comunicação não verbal, através da postura corporal, é tão reveladora 

que demonstra o estado em que o outro se encontra, tais como tensão ou 

relaxamento, assim revelando a atitude de um indivíduo frente ao outro, além 

de outras informações como satisfação, timidez, surpresa, impaciência, etc. Os 

gestos também podem indicar o estado emocional da pessoa (MOTTA, 2005). 

Pereira, Boch e Mara (2014) afirmam que, pela comunicação, as 

pessoas se conhecem. As autoras destacam que, quando falam de 

comunicação na relação conjugal, elas estão se referindo ao fato de que há 

uma estreita relação entre a comunicação e o relacionamento conjugal. Os 

casais interagem de uma forma íntima e constante, que leva a encontros e 

desencontros de informações. (BOCH, CENCI & PEREIRA, 2014). 

Na intimidade conjugal, a incompreensão pode comprometer a saúde do 

casal. Duas pessoas vivendo juntas vivem inevitavelmente, as diferenças, 

desagrados e conflitos, o poder da comunicação pode ser determinante para 

resolução desses problemas (MOTTA, 2005). 

A deficiência da comunicação entre os casais pode gerar outros tipos de 

conflitos, como é o caso da violência. Se no relacionamento, a mulher possuir 
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habilidade de comunicação, o seu parceiro poderá reagir com agressividade, 

por causa da sua incapacidade de se expressar adequadamente na relação 

com sua companheira (MOTTA, 2005). 

A comunicação entre o casal é uma ferramenta para resolver os 

conflitos, uma vez que diferentes mecanismos e distorções podem ocorrer 

nesse processo. O mecanismo se origina através do contexto familiar de 

origem, cultura, ideologia, questões de gênero e por uma comunicação 

patológica, aonde um dos membros envia uma mensagem com duplo sentido, 

assim dificultando a compreensão por parte do outro membro. O casal só 

percebe que tem dificuldade na relação devido à má comunicação entre eles, e 

não consegue ultrapassar esta barreira se justificando por falta de tempo, 

timidez e falta de paciência com o outro (BOCH, CENCI & PEREIRA, 2014). 

A diferença da comunicação com pessoas estranhas e com casais é 

que, durante um diálogo com o parceiro, um interrompe mais que o outro, 

puxando o cônjuge pra baixo, assim ferindo os sentimentos um do outro, é 

mais rude entre si, o que já não acontece com uma pessoa estranha (SILVA & 

VANDENBERGHE, 2008). 

O sistema de comunicação não é um sistema linear de A para B, mas 

um esquema circular, onde os movimentos entre os envolvidos são 

mecanismos de ida e volta. A comunicação possui um caráter relacional que 

acontece na interação e se desenvolve em vários níveis, não apenas entre 

emissor e receptor em uma relação. (BOCH, CENCI & PEREIRA 2014). 

“Os problemas de comunicação que podem gerar atos inseguros 
pertencem a três categorias: falhas no sistema em que o canal de 
comunicação não existe, não está funcionando ou não é regulamente 
utilizado; fracasso na emissão das mensagens, quando o canal de 
comunicação existe, mas a informação não é transmitida; falhas na 
recepção, quando o canal de comunicação existe, a mensagem foi 
enviada de maneira correta, mas o receptor a interpretou de forma 
equivocada ou com atraso”. (CASSIANI, MIOSSO, OPITZ & SILVA; 
2007, s/n).  

  

Os casais podem encontrar restrições na comunicação, por não 

conseguirem desenvolver uma aproximação íntima. O diálogo pode determinar 

o grau de barreira em que se encontra a comunicação entre o casal.  Nesse 
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momento, o casal tem que conhecer um ao outro, estabelecendo regras em 

sua comunicação, e também uma compreensão mútua entre eles. (BOCH, 

CENCI & PEREIRA, 2014). 

No relacionamento conjugal existem comportamentos que 

desencadeiam conflitos, que são chamados de gatilhos. Alguns eventos podem 

desencadear o gatilho, como a crítica, exigências, acúmulo de aborrecimentos, 

mágoas e a rejeição, que fazem desencadear as desavenças. O parceiro pode 

fazer uma observação construtiva, mas o outro pode interpretar de uma forma 

negativa, como uma acusação injusta ou difamação.  Em outro momento, pode 

ocorrer de um dos companheiros fazer uma observação com intenção de 

magoar ou puxar para baixo. Quando isso ocorre, com muita frequência, estes 

eventos tornam a pessoa mais sensível aos gatilhos e, com o passar do tempo, 

qualquer provocação acende uma discussão (SILVA & VANDENBERGHE, 

2008). 

Outros problemas de comunicação muito comuns entre os casais 

ocorrem quando, ao se discutir um assunto, desvia-se para outro, assim 

embutindo uma queixa em cada resposta e repetindo a mesma discussão, 

repetidamente, sem progresso ou solução. A comunicação tende a ficar 

aversiva, até que um companheiro desvie dessa incômoda situação, ao invés 

de enfrentar o problema e tentar resolver. O processo de se esquivar do 

problema impede a resolução satisfatória, assim tirando a chance do indivíduo 

de obter sucesso, podendo agravar futuramente esses conflitos. (SILVA & 

VANDENBERGHE, 2008). 

Os conflitos dos casais começam quando um dos membros quer 

convencer o outro de trocar de opinião, começando ai, uma situação de guerra, 

tentando convencer o outro a mudar de lado, gerando um problema muito difícil 

de ser resolvido. A cada fala, aumenta o tom agressivo da conversa; nesse 

momento, fazem acusações tanto para o companheiro, quanto para todos que, 

de uma forma, estiverem do lado dele (SILVA & VANDENBERGHE, 2008). 

Quando uma conversa termina em discussão, provavelmente um 

comentário foi subestimado pelo parceiro. O indivíduo, quando recebe uma 

resposta agressiva, não deveria retribuir no mesmo momento em que a 
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recebeu, porque sua resposta provavelmente será agressiva. As 

consequências dessas agressividades são gerar mais agressividade entre o 

casal. (SILVA & VANDENBERGHE, 2008). 

Rodrigues (2009) por sua vez, aponta os fatores que dificultam a 

interpretação da comunicação. São eles: 

1. Frustração, com decepção e desencantamento, pela forma com 
que o membro da família vive seu papel de marido, mulher, pai, 
mãe, irmã, irmão etc. 
Um ataque mútuo pelo que o outro não é para mim; pelo que não 
atende às minhas expectativas. 

2. Paralisação e rigidez. Fica no plano negativo e não olha que, por 
trás de um papel, existe uma pessoa. Que história de vida possui 
que o faz se comportar daquela maneira que não me agrada. 

A paralisação na relação leva ao ataque como defesa. Cria 
mágoas e armamento pesado como contra-ataque. 

Autodesvalorização. Dificuldade de auto-aceitação. “Se o outro 
não me ama, não é o meu favor, é contra mim, não tenho valor.” 

A interpretação é sempre a favor da vítima e não a favor da 
relação, criando, assim, dicotomia e separações. Fusionamento ou 
isolamento, como defesa de rompimento de vínculos. 
(RODRIGUES, 2009, p. 94). 

 

Muitos casos de separações conjugais ocorrem quando um, ou ambos 

os cônjuges têm dificuldade na habilidade de comunicação efetiva que 

manifesta por meio de expressão de sentimentos positivos, elogios, agrados, 

desejos, opiniões e escuta. Outra dificuldade refere-se à comunicação pobre ou 

deficiente, que leva muitos casais a procurarem terapia. Esta queixa é 

considerada pelos psicólogos clínicos como o problema mais prejudicial entre 

os casais (OLIVEIRA & WILHELM, 2011). 

A comunicação se torna uma habilidade que gera no casal um 

amadurecimento, desenvolvimento e autoconhecimento; por isso, a 

comunicação é parte fundamental em uma terapia de casal, através da qual, o 

casal conseguirá identificar as dificuldades que surgiram na relação e, uma vez 

identificadas, serão trabalhadas na terapia (FREITAS, 2011). 
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Capítulo III 

Gestalt-terapia 

 

Nos capítulos anteriores, vimos à importância do diálogo na 

comunicação do casal; vimos também como as pessoas vão se distanciando, 

quando elas vivenciam uma dificuldade nessa comunicação, o que, muitas 

vezes vai gerar uma série de problemas e conflitos ao casal, levando-os a 

procurar uma terapia.  

A Gestalt-terapia valoriza a relação dialógica. Yontef (1998) aponta a 

importância do diálogo respeitoso, de igual para igual entre as pessoas, 

inclusive na relação entre terapeuta e cliente.  Na terapia, esse respeito ao 

diálogo é vivenciado com o terapeuta, como se as pessoas estivessem 

aprendendo essa comunicação na terapia, no diálogo com o terapeuta, 

inclusive na terapia de casal e de família.  

Esclarecemos aqui, que a psicoterapia com casais e famílias pode se 

dar através de diversas abordagens terapêuticas, tais como Psicanálise, Teoria 

Cognitiva Comportamental (TCC), Gestalt-terapia, Terapia Sistêmica.  

Este trabalho refere-se ao diálogo do casal, tema explicitamente 

trabalhado na Terapia Sistêmica. Neste capítulo, apresentaremos a importância 

que a abordagem dialógica da Gestalt-terapia atribui ao diálogo. Em seguida, 

apresentaremos o diálogo nas lentes da Terapia Sistêmica e finalizaremos 

esse capítulo com alguns exemplos de vivências e exercícios terapêuticos para 

se trabalhar melhor o diálogo entre o casal.   

    

3.1 Um breve histórico da Gestalt-terapia no Brasil. 

 A Gestalt-terapia foi introduzida no Brasil por Thérèse Tellegen, uma 

Holandesa que começou a nova abordagem em Londres e fez treinamento com 

Polster, em San Diego, em 1970, realizou trabalho com Poster no 
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Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Ciência Médicas da Santa Casa 

em São Paulo. (HOLANDA & KARWOWSKI, 2004)  

Thérèse Tellegen publicou o primeiro artigo sobre Gestalt-terapia no 

Brasil, intitulado Elementos de Psicoterapia Gestáltica, no Boletim de 

Psicologia (TELLEGEN,1972) da Sociedade de Psicologia de São Paulo. Esse 

artigo foi uma apresentação sobre o ciclo de estudo sobre temas atuais em 

psicoterapia, entre o mês de maio e junho do mesmo ano, em São Paulo. 

(HOLANDA & KARWOWSKI, 2004). 

Thérèse Tellegen, Jean Clark Juliano, Walter da Rosa Ribeiro e Tessy 

Hantzschel passaram a desenvolver um grupo de estudos sobre a Gestalt-

terapia (a partir do Gestalt-therapy) em 1973. (HOLANDA & KARWOWSKI, 

2004) 

Nesse ano, a Gestalt-terapia passou a ser divulgada pelo País. Em 

1976, um grupo foi formado por Walter Ribeiro, Paulo Barros, Lilian Frazão e 

Abel Gueds entre outros, passou para reunir se enquanto grupo de estudo em 

Gestalt-terapia. Ainda no ano de 1976, acrescentou ao curso de especialização 

Gestalt Reich, coordenado por Thésèse Tellegen e Tessy Hantzschel (Gestalt) 

e Ana Verônica Mautner e Antônio Carlos Gosdoy (Reich). A primeira formação 

dita surgiu com Walter Ribeiro, em 1977, em Brasília, mas o primeiro núcleo 

formal de Gestalt só foi formado em 1981, em São Paulo.  (HOLANDA & 

KARWOWSKI, 2004)  

Com o crescimento da Gestalt no País, surge, em 1986, organizado pelo 

grupo do Rio de Janeiro e coordenado por Teresinha Mello, o I Encontro de 

Gestalt Terapeutas do Rio de Janeiro, com um nome regional, com a presença 

de gestalt terapeutas de todo o País. O segundo encontro foi em São Paulo. 

Passou a se repetir o encontro entre gestalt terapeutas a cada dois anos. 

(HOLANDA & KARWOWSKI, 2004). 

É importante destacar o fato que, a partir de 1993, no encontro de 

Recife, teve um aumento na nomenclatura do encontro do encontro que 

transcende a mera questão linguística e reflete uma realidade de crescimento. 
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A partir daí os Encontros Nacionais de Gestalt-terapia passou a ser associado 

ao Congresso Brasileiro de abordagem Gestáltica. Esse fato e é importante, 

por delimitar a expansão do campo de atuação da gestalt-terapia a outras 

áreas, para além da clínica. (HOLANDA & KARWOWSKI, 2004). 

Em 1984, foi marcada pela primeira publicação de um livro de Gestalt- 

terapia, produzido no país, que foi Gestalt e Grupos, da autoria Térèse 

Tellegen, que estava associado ao seu mestrado. (HOLANDA & KARWOWSKI, 

2004). 

No ano seguinte, é lançado o livro Gestalt-terapia, Refazendo um 

caminho, de Jorge Ponciano Ribeiro, foi o primeiro livro brasileiro a tratar dos 

fundamentos teóricos conceituais da nova abordagem. Além de ser pioneiro 

nesse tipo de reflexão no País, o autor também é pioneiro no desenvolvimento 

e na abertura de novos campos da Gestalt-terapia, tais como o trabalho com 

grupos, com psicoterapia de curta duração, dentre outros (RIBEIRO, 1985, 

1994). (HOLANDA & KARWOWSKI, 2004). 

Ainda nessa direção, o marco da criação da gestalt-terapia, se deu na 

publicação, 1951, do gestalt-therapy: Excitement and Growth in the Human 

Personality, de autoria de Fritz Perls, Ralph Hefferline e Paul Goodman e 

considerado por muitos como a bíblia da Gestalt, por ser o primeiro livro que 

desenvolve essa nova abordagem, sua tradução para o português em 1997. 

(HOLANDA & KARWOWSKI, 2004).   

Além disso, o primeiro livro de Fritz Perls, Ego, Hunger and Aggression, 

que, em si, representa a ruptura do autor com a Psicanálise clássica e se 

constitui, portanto, no verdadeiro embrião da Gestalt-terapia, teve sua 

publicação brasileira em 2002. (HOLANDA & KARWOWSKI, 2004). 
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3.2 Gestalt-terapia 

Gestalt é uma palavra alemã que não possui tradução exata para o 

português ou para qualquer outra língua, mas que, segundo Braghirolli (1997), 

significa, aproximadamente, toda a estrutura, a forma, a organização. (JÚNIOR, 

2006). 

 Celena Andrade (2007), Gestalt-terapia, significa configuração, forma, 

todo ou totalidade. É a configuração de algo que ser completa, ou seja, 

organizado. O que tem uma estrutura, um sentido perceptual cognitivo, afetivo 

e social, é uma Gestalt, com sentido, algo que faz sentido. (ANDRADE, 2007). 

 

Segundo Celena Andrade, Yontef (1998), caracterizou a Gestalt-terapia com 
base em três princípios:  

 Gestalt-Terapia é fenomenologia e seu objetivo e metodologia 
e são a awareness; 

 Gestalt-Terapia baseia-se no existencialismo dialógico; 
 A base conceitual da Gestalt-Terapia e sua visão de mundo 

estão alicerçadas no holismo e na Teoria de Campo. 
(ANDRADE, 2007, S/N). 

 

Segundo Celena Andrade, Ribeiro (1985) amplia a caracterização 

falando que a Gestalt-terapia, necessariamente, tem um posicionamento 

existencialista, e sempre é dialógica. O autor afirma que o existencialismo é o 

sentido do respeito e da responsabilidade pela própria existência e pelo outro. 

O terapeuta deve respeitar a experiência do cliente e compreender o seu 

funcionamento e sua criatividade. (ANDRADE, 2007). 

“A Gestalt-terapia é um modelo pautado pela filosofia 
fenomenológico-existencial. A expressão fenomenológico-
existencial é a mais correntemente utilizada embora não haja 
consenso entre os próprios teóricos da Gestalt-terapia. Há 
autores que consideram um erro epistemológico usar a 
expressão fenomenológico-existencial e argumentam que essa 
nomeação associa indiscriminadamente duas abordagens que, 
por vezes, se excluem. Além disso, essa expressão refere-se a 
abordagens distintas, tais como a Logoterapia, a abordagem 
Centrada na Pessoa ou, mesmo, a Gestalt-terapia”. 
(ANDRADE, 2007, s/n). 
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 A Gestalt-terapia promove a comunicação, facilitando ao cliente 

reconhecer suas formas incompletas de relacionamento com o mundo e 

consigo mesmo, e com o outro. (ANDRADE, 2007). 

 “Essa abordagem apoia-se na metodologia de contato e da 
awareness, fazendo uso de experimentos e do diálogo como 
procedimentos”. O terapeuta em ação usa diversos instrumentos, e os 
mais importantes na Gestalt-terapia é o corpo, a fala e a própria 
relação terapêutica. 

Essa forma de trabalhar fundamenta-se na crença de que o homem é 
um ser em relação, presente no mundo, repleto de possibilidade e apto, 
ao conhecer-se, a realizar suas escolhas e a dirigir sua vida. “Para a 
Gestalt-terapia, o cliente deve descobrir o sentido de sua vida 
(sentimentos, pensamentos e ações) no contexto em que ele vive e, 
entender que essa forma de existir lhe fornece informações acerca de 
si mesmo e das pessoas com as quais convive.”  (ANDRADE, 2007, 
s/n). 

 

Segundo Francisco Alberto Júnior (2006), William Shakespeare (1564-

1616) afirma que “Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você”. Essa 

frase foi escrita por alguém que não é psicólogo, mas entende ou tenta 

compreende a complexidade da existência e sobre tudo do ser humano, parece 

à experiência vivenciada por um gestalt terapeuta. O indivíduo escolhe a 

gestalt e a gestalt escolhe o indivíduo. (JÚNIOR, 2006). 

  A gestalt trabalha os sentimentos do indivíduo, a fim que o mesmo 

cumpra sua missão, se percebendo vivo e dinâmico e, sobretudo cheio de 

infinitas possibilidades. O gestaltista tem a função de catalisador da auto 

percepção de si mesmo e do mundo popularmente conhecida como 

awareness, a redescoberta de que ainda se está vivo e pronto para fechar 

velhas portas, atravessar novas janelas e fazer outros contatos, tem a 

consciência de sua própria consciência e da sua importância na redescoberta 

do outro. No dizer do personagem Melquíades, no livro Cem Anos de Solidão, 

“as coisas todas têm vida própria. Tudo é uma questão de despertar a sua 

alma” (MÁRQUEZ, 2009). (JÚNIOR, 2006). 

A Gestalt passou de um conceito abstrato, para se tornar uma 

psicoterapia de fato, hoje absolutamente difundida dentro da Psicologia e com 

procedimentos eficazes no processo terapêutico, aonde o cliente entra em 
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contato tanto consigo mesmo quanto com o outro. A Gestalt-terapia implica 

toda uma gama de sentimentos e sensações, uma vez que se faz necessário 

vestir realmente a camisa e vivenciar essa experiência humanista. (JÚNIOR, 

2006). 

 

3.3 Gestalt-terapia em terapia de casais e família  

 Teresinha Mello, em seu artigo “Caminhando na corda bamba” (2005) 

esclarece que Zinker, um Gestalt terapeuta clássico, ao iniciar os seus 

atendimentos com casais e famílias, desenvolve um estudo com base numa 

interconexão entre a Teoria Sistêmica, a Teoria de Campo de Lewin e a 

Psicologia da Gestalt. Zinker vai desenvolvendo um trabalho na abordagem 

familiar, na questão da conjugalidade da família utilizando esse roteiro, 

linkando a Gestalt a Teoria Sistêmica e isso foi o que eu encontrei de, mas 

consistente nessa abordagem com o trabalho de casais e família. Pesquisando 

Teresinha Mello, vemos que é uma formadora em Gestalt, ela é pioneira de 

Gestalt no Rio de Janeiro e tem um artigo que ela fala sobre essa dificuldade, 

sendo utilizada nesse artigo. 

Não é novidade que as famílias estão mudando, e tais mudanças, impõe 

um estado de crise. Isso pode ser uma das razões que atualmente, aumentam 

as dificuldades nos relacionamentos íntimos. Sendo que antigamente as 

famílias não falavam sobre seus problemas, pois o seu modelo tradicional 

incluía o silêncio, sendo doloroso, no que se passava dentro dela. Hoje em dia, 

com as rápidas mudanças e a instabilidade nos relacionamentos as multiplicam 

opções, as desconstruções e reconstruções familiares, com isso têm que 

compreender o que está acontecendo neste contexto e ver novas formas de 

trabalhos terapêuticos. (SILVEIRA, 2005). 

Na psicologia clínica, ocorreu uma reviravolta nos meados do século 

passado em diferentes partes do mundo, médicos e psicólogos começaram a 

incluir os familiares nos trabalhos que se restringiam a par terapeuta e cliente. 

(SILVEIRA, 2005). 
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As vertentes existenciais concebem o homem em sua reação com o 

ambiente, tendo como foco a responsabilidade de cada um consigo mesmo, 

deixando de lado os fatores relacionados à saúde e a doença dos indivíduos. 

Recentemente a mudança de enfoque da relação para pessoa. As 

contribuições dos teóricos existenciais dão, mas destaque ao ser em relação 

são mais evidenciadas. (SILVEIRA, 2005). 

Os movimentos grupais ganham força, deixando claro que o sujeito é 

parte do coletivo. Os trabalhos de Lewin, Pichon-Riviére e Bion se esforçam em 

mostrar a importância de compreender as dinâmicas grupais influenciando nos 

trabalhos com casais e famílias. Perls (1975) encaminhou seus trabalhos cada 

vez mais para os grupos. (SILVEIRA, 2005). 

Na atualidade o mundo é uma rede, o que acontece com uma pessoa 

reflete em toda uma coletividade. Assim acontece na rede familiar, 

naturalmente quando desenvolvemos o trabalho com casais e a família este 

mesmo efeito floresce, assim quando um ente familiar sofre, todos da célula 

têm o reflexo deste. (SILVEIRA, 2005). 

Com base no que foi observado, temos a razão para tantos cursos de 

extensão em psicoterapia que ofereçam os recursos necessários para casais e 

famílias, com objetivo de conhecerem os seus conflitos. (SILVEIRA, 2005). 

Para falarmos de terapia familiar, temos que destacar a importância da 

concepção sistêmica. Nessa concepção não existe doença isolada do todo que 

está inserido o seu portador. Um sintoma é encarado como expressão de uma 

disfunção no sistema. Partindo disso o sujeito que tem uma síndrome, seja de 

que ordem for, é chamado de paciente identificado, ou aquele que denuncia a 

doença do sistema familiar, por exemplo. (SILVEIRA, 2005). 

 Podemos dizer que a sistêmica em psicoterapia é herança da Teoria 

Geral do Sistema, ela foi criada por Bertallanfy (1972), na década de quarenta 

e usada no trabalho com famílias e casais para identificar como esses grupos 

são vistos.  (SILVEIRA, 2005).  
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O sistema é um todo na relação. Cada um interage um com o outro, de 

tal maneira que não existe uma causalidade linear, assim as influências são 

sempre mútuas ou em parceria. E que não é possível ver um sintoma ser algo 

permanente a um membro da família ou casal, como expressão do contato 

desses membros. O processo é através da comunicação, da relação e de como 

a família se organiza. (SILVEIRA, 2005). 

Tendo a nascente nos Estados Unidos, a Teoria Sistêmica e a Gestalt 

terapia evoluíram de um trabalho técnico pragmatista para um trabalho mais 

interativo, tendo origens diferentes. A Gestalt tem o suporte em filosóficos e 

teóricos fenomenológicas-existências, seus embasamentos foram construídos 

na Europa. Ambas têm muito em comum, o período e o local onde nascem, 

assim como a influências do espírito cientifico e cultural da época. A origem da 

Sistêmica é americana, mas na época que ela surgiu, o movimento de trabalho 

com família estava começando também na Europa e na América do Sul. 

(SILVEIRA, 2005). 

Segundo Teresinha Mello, Tellegem (1984) e Zinker (1994), valeram se 

da palavra sistema para compreender os processos grupais. Teresinha Mello 

“Não nego em hipótese alguma o empenho desses que foram dois grandes 

mestres para mim no trabalho em Gestalt, contudo, para fazer jus aos 

pressupostos da abordagem, insisto que existem conceitos gestálticos capazes 

de darem contas da teoria dos processos grupais incluindo aos grupos 

familiares.” (SILVEIRA, 2005, s/n). 

 Conceitos como campo Organismo/Meio, Gestalt, Totalidade, Contato, 

Fronteira de Contato, Ajustamento Criativos, Situação inacabada, entre outros, 

oferecem suporte necessários para o trabalho terapêutico com casais e 

famílias. O método fenomenológico destaca a importância da experiência 

presente, facilitando assim, a família ou casal que experimenta no setting 

terapêutico suas possibilidades e seus entraves. Não desvalorizando os 

suportes sistêmicos, mas o empenho nesse momento é mostrar que a Gestalt 

Terapia é capaz de dar suporte teórico e prático para todo o trabalho com 

diferentes tipos de grupos. (SILVEIRA, 2005). 
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 Os acontecimentos da vida não nos deixa dispor de uma criatividade 

exclusivamente individual. Na relação temos que considerar os aspectos 

favorecedores, os impedimentos à aceitação e a rejeição da produção de cada 

um. É no relacionamento que ocorrem as mudanças, no jogo das opções, o 

indivíduo se arrisca à repetição e situações conhecidas que surpreende a si e 

aos outros. A criatividade proporciona a solução de conflitos que vai surgindo 

ao decorrer do tempo por uma resposta inovadora. (SILVEIRA, 2005). 

Quando duas pessoas diferentes se casam, constroem uma totalidade, 

um novo organismo, diferentes das pessoas individuais juntas. Fortalecendo 

um novo contorno, com isso formando a fronteira do “nós” ou da conjugalidade, 

ao decorrer do tempo quando vêm os filhos mais um “nós” é formado pela 

fronteira da família.  (SILVEIRA, 2005). 

Segundo Teresinha Mello, Zinker (1994) para entender a complexidade 

das relações, temos que traçar um limite em volta das coisas, fenômenos e 

eventos. Zinker amplia seus estudos em casais e famílias com base na 

interconexão entre a teoria Sistêmica de Ludwig Von Bertallanfy (1972), 

Gregory Bateson e Don Jackson, considerando o casal um sistema ou um 

subsistema do sistema família aonde os membros das famílias se influenciam 

mutuamente, já na Teoria de Campo de Kurt Lewin (1973), considera o 

comportamento humano uma interação do indivíduo num dado lugar e num 

determinado espaço de tempo, e a psicologia da Gestalt. (SILVEIRA, 2005). 

Para podermos entender os ajustamentos criativos que acontece na vida 

familiar, é necessário compreender o que acontece nos limites da 

conjugalidade ou da família. Segundo Teresinha Mello, Perls (1951, 1969) se 

atraiu pelos fatos que acontecem nas fronteiras, exclusivamente pelas 

possibilidades e impossibilidades que permite ou não o ajustamento criativo no 

processo de conscientização ou awareness. (SILVEIRA, 2005). 

O contato é essencial para os Gestalt terapeuta. Terezinha Mello, 

Polster & Polster (1979), o contato é definido pela função de união e separação 

de partes diferentes. (SILVEIRA, 2005). 
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O processo de mudança exige a capacidade em fazer o contato. Zinker 

desperta para o fato do contato sadio que ocorre tanto nos membros do casal 

quanto na família. O trabalho terapêutico com a família implica na intervenção 

na totalidade, com base na possibilidade de aparecimento e na resolução de 

problemas não resolvidos que contribuam na relação dos membros. 

(SILVEIRA, 2005). 

 Atualmente os relacionamentos inserem unidades bastante diferentes, 

com os casais que moram com filhos, sem filhos ou filhos de outro casamento, 

casais que se divorciam ou casaram de novo, casais que se casam com 

pessoas do mesmo sexo. Essas opções têm limite que diferenciam cada 

membro e que libera o contato com outras pessoas. Para um bom 

relacionamento no âmbito familiar depende grande parte dos parceiros que 

conseguem fazer encontros saudáveis na fronteira do “eu” e do “nós”. 

(SILVEIRA, 2005).  

No casamento as histórias se misturam, assim surge uma nova 

totalidade, um fluir de comunicação. Isto é um sinal de criação na vida em 

comum. O casal decide viver junto, funciona num estilo diferente, com uma 

linguagem própria, segundo um no outro. (SILVEIRA, 2005). 

Quando há amor é construída uma nova linguagem, com regras novas 

que define uma particularidade de um casal. Na vida conjugal existe uma 

autonomia e dependência mútua, mesmo sem comunicação, que favorece o 

viver com, e a vivência da individualidade, de cada um. Nesse momento, surge 

o indivíduo com suas questões pessoais únicas, particulares, surge o par, e 

desaparecem nas fronteiras do “eu” e “não eu”. (SILVEIRA, 2005). 

Um relacionamento patológico é marcado pela repetição. Não consegue 

percebe as dificuldades e diferencias dos modelos anteriores, ou presos a 

vivência do passado, os membros não conseguem iniciar mudanças, sem que 

haja nem uma alteração. Os cônjuges trazem experiências passadas para as 

novas relações, se a anterior ainda não tiver sido resolvida, se torna uma 

situação problemática. A repetição acaba levando a um desgaste do 

relacionamento. As situações bem resolvidas conseguem estabelecer 
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diferenças, já que a compreensão não está tão contaminada com o passado. 

Caso contrário o relacionamento conjugal tende a fracassar. (SILVEIRA, 2005). 

No momento em que as pessoas se casam estão apaixonadas, em um 

clima de encantamento, fantasias, sonhos, expectativas e desejos. O cotidiano 

favorece para o termino da paixão. Se o casal não sabe lidar com as perdas e 

a elaboração do luto, as decepções que vão se acumulando no dia-a-dia, e os 

desencantos decorrentes, favorecendo o desgaste da relação. (SILVEIRA, 

2005). 

A psicoterapia pode ajudar tantos os casais quantos as famílias a 

administrar esses conflitos e crises usando sua criatividade na resolução dos 

problemas. A terapia oferece um suporte necessário para as mudanças. Com 

tal suporte a família ou casal experimenta e estabelece um novo contato, 

conjugal ou familiar. (SILVEIRA, 2005).  

 

3.4 O uso das técnicas em casais e família em Gestalt-terapia e Terapia 

Sistêmica  

 O uso das técnicas Terapêuticas são intervenções, reestruturações, que 

procura colher informações, encaram o funcionamento do sistema, trazendo 

para o concreto o que existe na subjetividade, provocando a família numa 

tentativa de forçar mudanças. (RODRIGUES, 2009). 

O objetivo do terapeuta e da família é de curar e resolver os problemas, 

o terapeuta é o líder do processo. Segundo Marizete Rodrigues, Vicenzo Di 

Nicola (1998) interpreta a terapia de família como um espaço que abrimos para 

conhecer as possibilidades da família. (RODRIGUES, 2009). 

O tratamento psicológico tem o objetivo de ajudar os casais e a familiar a 

encontrar alternativas de mudanças para resolver problemas e aliviar as 

tensões. (RODRIGUES, 2009). 
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O procedimento tão almejado pela família será alcançado, 

terapeuticamente, o pensar e o sentir dão importância e sentidos as amarras, 

que por sua vez são antigas e sofridas. (RODIRGUES, 2009). 

As técnicas não garantem o sucesso proposto na intervenção e 

mudança do sistema. (RODRIGUES, 2009). 

Quando uma família apresenta sintomas de rigidez e improdutividade 

nas transações familiares, serão necessários vários anos na busca de resolver 

os conflitos, muitos erros são repetidos e, com isso a ineficiência pessoal e 

estrutural. Iniciando a terapia, apresentam-se suas áreas em disfunções, essas 

são as bases que o terapeuta foca e enfatiza no tratamento. Ao detectá-las, ele 

tem a chance de alcançar o sucesso nas técnicas propostas, pois servem como 

intervenção prática e dinâmica. (RODRIGUES, 2009). 

Os objetivos terapêuticos é desenvolver técnicas, especificas e 

maleáveis para as sequências rígidas. As técnicas são elaboradas de acordo 

com cada particularidade familiar, para que o processo terapêutico atinja seu 

objetivo final. A realização de técnicas é uma arte, cabendo aos terapeutas 

criá-las com base nos auxílios teóricos, que combinam com cada família.  

(RODRIGUES, 2009). 

Segundo Marizete Rodrigues, as funções das técnicas: 

 Serve para eliminar a sintomatologia e atacar também 
toda organização familiar, modificando a sequência de 
interação existente. 

 Quebra a rigidez, possibilitando movimento. 
 Toda família tem milhares de sequências relacionais. 

Deve-se intervir focando na sequência que sustenta o 
sintoma, não em todas as diárias da família. 

 Amplia o campo de exploração da funcionalidade 
patológica do sistema, para propor alternativas de 
mudanças. (RODRIGUES, 2009, p.27 e 28). 

 

Não devemos comparar as técnicas, algumas são conceituais, 

concretas, e ainda abstratas, refletindo emoções que acompanham as 

mudanças. As técnicas terapêuticas são mediadoras no tratamento, e também 
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um meio para conquistar o objetivo proposto ao sistema familiar. 

(RODRIGUES, 2009). 

  As intervenções possibilitam aos pacientes saírem de onde estão 

presos, explicando uma situação da sua história, dando sentido ao passado 

para viver o presente. “O tratamento deve possibilitar a quem estava imóvel, 

lembrado que, humanamente, só podemos fazer mudanças até certo ponto. 

Não fazemos milagres”. (RODRIGUES, 2009, p.28) 

Algumas técnicas para trabalhar na abordagem Gestalt e Sistêmica na 

comunicação do casal e da família, serão apresentadas nos anexo.   
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Considerações finais 

Este trabalho procurou mostrar a dificuldade de comunicação entre os 

casais, e como resolver esses conflitos de uma forma que não magoe ambas 

as partes. Procurando delimitar a importância de uma boa comunicação, ou um 

diálogo, franco e aberto, pois é através da comunicação o meio pelo qual 

qualquer relacionamento se tornará saudável. 

 Pois é através da comunicação que o casal poderá explorar 

possibilidades, e compreender a si mesmo, assim aprenderá a aprofundar mais 

a intimidade de um para com o outro como uma tarefa, a comunicação diária 

entre o casal fará com que eles se edifiquem e ampliem o amor. 

A comunicação no relacionamento conjugal estará sempre associada a 

saúde e a qualidade de vida. 

Para uma boa comunicação é preciso ter clareza, objetividade, e assim 

fazer com que o outro compreenda o que está sendo dito, proporcionando uma 

resposta adequada ao que foi comunicado. Quando o outro não se expressa 

com clareza e objetividade, a tendência é ocorrer distorções, equívocos e 

incompreensões, fazendo assim impossível a comunicação perfeita. 

Muitos casos de separações conjugais ocorrem quando um ou ambos os 

cônjuges tem dificuldade na habilidade de comunicação efetiva, que se 

manifestam por meio de expressão de sentimentos positivos, elogios, agrados, 

desejos, opiniões e escuta. Outra dificuldade é a comunicação pobre ou 

deficiente que faz com que muitos casais procurem terapia. 

A terapia é uma intervenção onde uma pessoa de fora intervém num 

sistema de dialogo estruturado. Intervindo numa modalidade de se comunicar, 

todo o comportamento é comunicativo, comportamentos verbais e não verbais. 

A intervenção tem o objetivo de desbloquear a comunicação, desengatando o 

relacionamento. 

O modelo Gestalt-terapia é muito eficaz, na terapia de casal. Nesse 

modelo o cliente e o terapeuta devem estar sempre em comunicação, isto é 

comunicar suas perspectivas um para o outro, com o objetivo de se mostrar 
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mais verdadeiramente. Assim o processo psicoterapêutico recai sobre a 

comunicação, pois é a partir daí que é alcançado o objetivo da Gestalt-terapia a 

awareness. A Gestalt-terapia promove a comunicação, facilitando ao cliente 

reconhecer suas formas incompletas de relacionamento com o mundo e 

consigo mesmo, e com o outro também.  

A Gestalt-terapia tem o objetivo de fazer com que os clientes tomem 

consciências de suas decisões, de como fazer, como pode se transformar, e ao 

mesmo tempo, aprender a se aceitar e se valorizar. 

Técnicas como o treino de comunicação e de solução de problemas, se 

unem a terapia de casal por meio da abordagem Gestalt, exemplificam a noção 

básica de que fazer um relacionamento funcionar é algo que precisa ser 

aprendido. 

Se no relacionamento um souber ouvir o que o outro está dizendo e 

souber interpretar corretamente a mensagem recebida, já é um bom começo. 

Quando em um relacionamento não há conversa, fica difícil manter um vínculo 

de cumplicidade e confiança para resolverem os problemas.  

Numa terapia de casal, isso é detectado, de modo que os cônjuges 

possam transformar verdadeiramente sua relação em algo mais equilibrado e 

transparente. É necessário que o casal estabeleça uma rotina de conversa 

desde o começo do namoro confidenciando suas alegrias e tristezas, para que 

cada um saiba que pode confiar e ter apoio do outro.  
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Anexo 1. 

 

Exercitando a comunicação 

 

Objetivos: Provocar diálogo entre o casal  

                 Derrubar barreiras na comunicação 

Tempo de duração: 50 min 

Nº de participantes: 20 casais 

Material necessário: Canetas e cópias da folha de exercício para cada 

pessoa. 

Desenvolvimento: 

1- Os casais devem se sentar um pouco afastados uns dos outros, para 

terem privacidade para conversar. 

 

2- Entregar a folha de exercício para cada pessoa. Para a esposa, o 

título será: O MARIDO PERGUNTA – A ESPOSA RESPONDE e 

para o marido, será: A ESPOSA PERGUNTA – O MARIDO 

RESPONDE.  

 

3- Incentivar os cônjuges a responderem honestamente as perguntas 

feitas, sem cair no erro de querer justificar suas respostas ou 

aproveitar-se do momento para fazer reclamações e críticas. Que 

seja uma oportunidade de experimentarem um diálogo profundo e 

sincero, com a intenção de se conhecerem ainda mais e tornar o 

relacionamento ainda melhor. 

 

4- Dar aos casais de 20 a 30 minutos para o diálogo. 
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5-  Dar oportunidade aos casais que quiserem dar um feedback ao 

grupo: 

 Falando como se sentiram durante o tempo de conversa com 

seu cônjuge. 

 O que puderam aprender. 

 Revelando algo de que não tinham conhecimento e durante a 

conversa passara a tomar conhecimento. 

 Que lições aprenderam com a experiência. 

 

6- Encerrar pedindo aos pares que dêem as mães e orar pedindo a 

Deus que cada esposo ou cada esposa seja capacitado/a atender 

prontamente as necessidades do seu cônjuge. 

 

 

 

A ESPOSA PERGUNTA O MARIDO RESPONDE 

O que eu posso fazer... Em termos práticos, você poderia... 

...para satisfaze-lo sexualmente? 1- 

2- 

3- 

...para tornar-me uma companhia 

agradável para você? 

1- 

2- 

3- 

...para ser uma esposa 

atraente? 

1- 

2- 

3- 

...para demonstrar cuidados para 

com nossa casa? 

1- 

2- 

3- 

...para reconhecer sua importância 

na minha vida e para nossa família? 

1- 

2- 

3- 
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3 

 

 

O MARIDO PERGUNTA  A ESPOSA RESPONDE  

O que eu posso fazer... Em termos práticos, você poderia... 

...para demonstrar o meu afeto  

por você?  

1- 

2- 

3- 

...para sermos mais íntimos em nossa 

vida conjugal? 

1- 

2- 

3- 

...para melhorar nossa  

Comunicação? 

1- 

2- 

3- 

...para demonstrar cuidados 

Para com nossa casa? 

1- 

2- 

3- 

...para demonstrar que sou  

Honesto em nossa relação conjugal? 

1- 

2- 

3- 

...para demonstrar segurança, 

principalmente na área financeira?  

1- 

2- 

3- 

 

 

 

 

                                                             
3  BIFANO, Elizabete Augusta de Souza; Dinâmica de grupo para casais; 1. Ed.-Rio de Janeiro: 

Ministério Oikos, 2003, p.27 e 28.   
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Anexo 2. 

 

COM QUE OLHOS TE VEJO 

 

Objetivo: Afirmamos que o outro é como o vejo, sem permitir espaço 

para que ele seja, uma pessoa e não um personagem que correspondam ao 

meu olhar e expectativa. 

Confrontar esta verdade facilitará abrir comunicação expressando e 

ouvindo como vejo, outro e sou visto pelo outro. Cada um, ver com sua lente, e 

é visto pelo outro com a lente dele. Somos diferentes e comunicamos de forma 

coerente ou contrária ao que gostaríamos que fosse. 

Orientação: Organize vários embrulhos diferentes: caixas de vários 

tamanhos, formatos e cores diferentes.  

Material: Embrulhos de jornais, envelopes grandes, pequenos e 

coloridos. Cofres, caixas funcionais, por exemplo, de fósforos, maquiagens de 

brinquedos etc. 

 Em cada recipiente, coloque uma palavra que corresponda a 

diferentes traços de personalidades e comportamentos, sejam 

eles agradáveis ou desagradáveis: amigo, criativo, inseguro, 

queixoso, irritante, doador, prático, obediente, egoísta, 

persistente, alegre, triste etc. 

Orientação: Distribua os recipientes no centro da sala e solicita que 

cada membro da família escolha um, pensando no que o seu formato externo 

corresponde a algum membro da família. Cada pessoa escolhe um para cada 

membro da família e um para si mesmo. 

 Após justificar a escolha, alegando sua observação quando ao 

comportamento e traço de personalidade do membro familiar,  
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 4abra o recipiente e veja se a palavra contida afirma ou não a 

escolha feita. 

Conclusão: O que vejo no outro é o que ele apresenta? Ou o que vejo 

com minha lente está influenciado por experiências antigas ou contaminando 

por terceiros? 

Aproveite a oportunidade para a família se reapresentar. Muitas vezes, a 

comunicação confusa distorce relacionamentos, aproximando demais ou 

afastando outros pelo que vejo externamente, sem conhecer quem é o 

indivíduo, o ser humano que convive diariamente na mesma casa. Daí, a 

sensação de que somos estranhos no próprio ninho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 RODRIGUES, Marizete; Descongelando o tempo: o uso das técnicas na terapia de 

família; Rio de Janeiro: Edições Sophia, 2009, p.98 e 99.  

 


