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INTRODUÇÃO 

 A depressão é um transtorno mental que, embora existam estudos que indiquem que 

alguns indivíduos possam estar mais propensos a desenvolverem este transtorno, o mesmo pode 

se manifestar em qualquer pessoa e causar disfunções nos diversos âmbitos que cercam o sujeito, 

como, por exemplo, o familiar, social, profissional e acadêmico. Muitas vezes o indivíduo e as 

pessoas em seu convívio não têm a percepção da depressão enquanto psicopatologia, 

acreditando apenas se tratar de uma tristeza momentânea, fator que favorece o agravo da doença. 

Diante disso, é de fundamental importância elucidar as possíveis causas e a busca pelo 

tratamento. Para isso, a Gestalt-terapia é um recurso terapêutico que contribui efetivamente 

como uma forma de intervenção para o transtorno depressivo.   

 De origem alemã, a palavra Gestalt é intraduzível, e, de acordo com Ginger e Ginger 

(1995), mesmo assim é utilizada em todo o mundo e se refere, numa transposição mais próxima, 

a “dar a forma” ou “dar significado”.  Para os autores, a atuação da Gestalt possuí alcança 

diversos contextos, como psicoterapia individual, psicoterapia de casais, terapia familiar, 

terapia de grupo e não se restringe apenas à psicologia clínica.  

Gestalt-terapia diz respeito às pessoas que sofrem de distúrbios físicos, 

psicossomáticos, ou psíquicos, classificados de “patológicos”, mas também às pessoas 

que apresentam dificuldades com problemas existenciais, infelizmente comuns 

(conflitos, rompimento solidão, luto, depressão, desemprego, sentimento de 

inutilidade ou impotência etc.) ou, ainda, mais amplamente qualquer pessoa (ou 

organização). (GINGER E GINGER, 1995, p. 15). 
 

Sendo assim, a “depressão do ponto de vista da Gestal-Terapia apresenta uma 

configuração em que o ajustamento criativo está comprometido, de forma que, o ajustamento 

depressivo torna-se preponderante.” (ETAPECHUSK e FERNANDES, 2018, p. 8). Na 

abordagem gestáltica são trabalhados os seguintes mecanismos neuróticos: awareness, self, 

contato, autoregulação organísmica e figura-fundo, proporcionando o sujeito conscientizar-se 

do que tem gerado tal psicopatologia, que se possa perceber diante o mundo, ou seja, seu contato 

com o ambiente, sua forma de pensar, agir e falar, para que haja o ajustamento criativo e 

equilíbrio. 

 Dessa forma, considerando que na contemporaneidade a depressão tem apresentado 

rápida expansão, como uma epidemia silenciosa, e que o índice mundial de pessoas que 

cometem suicídio é alarmante, e considerando que a depressão uma das principais causas do 

suicídio (Etapechusk e Fernandes (2018), a partir de leituras sobre a temática da depressão e 

clínica gestáltica, houve a necessidade desta pesquisa, buscando obter maiores conhecimentos 

acerca da depressão como psicopatologia e o modo mais eficaz de tratá-la, a fim de repassar 

este conhecimento para a comunidade científica, para, assim, contribuir para a promoção de 
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qualidade de vida.   

 

METODOLOGIA 

Diante da relevância do transtorno depressivo ser trabalhado na clínica Gestáltica, o 

presente artigo tem como objetivo, a partir de pesquisas literárias, aprofunda-se no contexto da 

contribuição da Gestalt-terapia no processo de tratamento da depressão, bem como na 

identificação dos aspectos e traços depressivos, na compreensão da pessoa que vivencia a 

psicopatologia, e de relatar os conceitos da Gestalt-terapia, entendendo a contribuição que a 

mesma proporciona aos pacientes depressivos. Este desenvolvimento científico busca conhecer 

a produção acadêmica brasileira e internacional sobre o tema “depressão na perspectiva da 

clínica gestáltica” abordando contexto da teoria gestáltica, a práticas do psicólogo na 

perspectiva da psicoterapia e depressão. Para tal, foi feita uma revisão da literatura realizada a 

partir de busca de artigos na Biblioteca Virtual de Saúde-Psicologia (BVS-Psi) junto com seus 

desdobramentos na SciELO (Scientific Eletronic Library Online), PePSIC (Periódicos 

Eletrônicos em Psicologia) e LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde) e livros científicos sobre a depressão na clínica gestáltica. 

 

DEPRESSÃO COMO PSICOPATOLOGIA 

A depressão é um transtorno mental que pode atingir qualquer indivíduo em qualquer fase 

do seu desenvolvimento, sendo “causado por uma complexa intenção entre fatores orgânicos, 

psicológicos, ambientais, espirituais, caracterizado por angústia, rebaixamento do humor e pela 

perda de interesse, prazer e energia diante da vida” (TEODORO, 2010, p.20).  Como afirma 

Paulo, (2005), para estudar a causa ou o tratamento de uma disfunção, deve-se, antes de tudo, 

defini-la, sendo necessário descrever e fundamentar o que será investigado. Dessa forma, as 

definições de depressão que a psiquiatria normalmente se baseia, se encontra-se no DSM-5 – 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos mentais, da Associação Americana de 

Psiquiatria, lançado no ano de 2014, e no CID-10 – Classificação Internacional de Doenças, da 

Organização Mundial de Saúde, lançado no ano de 1996.  

O termo depressão, na linguagem corrente, tem sido empregado para designar tanto um 

estado afetivo normal (a tristeza), quanto um sintoma, uma síndrome e uma (ou várias) 

doença(s). Enquanto sintoma, Porto (1999) diz que:   

A depressão pode surgir nos mais variados quadros clínicos, entre os quais: transtorno 

de estresse pós-traumático, demência, esquizofrenia, alcoolismo, doenças clínicas, 

etc. Pode ainda ocorrer como resposta a situações estressantes, ou a circunstâncias 

sociais e econômicas adversas. Enquanto síndrome, a depressão inclui não apenas 

alterações do humor (tristeza, irritabilidade, falta da capacidade de sentir prazer, 
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apatia), mas também uma gama de outros aspectos, incluindo alterações cognitivas, 

psicomotoras e vegetativas (sono, apetite). (PORTO, 1999, P. 20). 

 

Para Machado e Ferreira, (2014), na atualidade o transtorno depressivo ainda é visto de 

forma “inexistente”, o que inquieta é o caráter epidêmico que esse “mal” adquiriu: ocupando o 

cotidiano de tal maneira que não se pode sentir, sofrer e elaborar perdas, insucessos. O que tem 

expandido a indústria farmacêutica, como forma de cessar a dor, ou seja, a pílula da cura, por 

sua vez, assume um papel importante na divulgação do transtorno, aumentando os diagnósticos 

e do tratamento exclusivamente medicamentoso da depressão. A medicalização da vida é uma 

das razões mascaradas que expõem os sujeitos ao consumo desenfreado de antidepressivos, 

aparentemente bem mais barato que o tratamento psicoterápico. 

Segundo Cheik et al (2003), apud Batista e de Oliveira (2015), os sintomas depressivos 

podem aparecer pelo uso decorrente de medicamentos e através de diversas patologias, ou após 

o início de outras doenças psiquiátricas, como, por exemplo, transtorno obsessivo-compulsivo 

e síndrome do pânico. Entre os sintomas da depressão, estão a perda de autoestima e motivação, 

tristeza ou vazio profundo, apatia, agitação ou perturbação, distúrbios do sono e apetite, falta 

de concentração, sentimentos excessivos de culpa ou indignidade, pensamentos mórbidos e 

fadiga. 

A Associação Americana de Psiquiatria, através do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais, em sua 5ª edição – DSM-5 (APA, 2014), traz a depressão, enquanto 

doença psíquica, sendo relacionada aos transtornos de humor. Sendo assim, o DSM-5 (APA, 

2014) classifica o transtorno depressivo como transtorno depressivo maior, transtorno 

depressivo persistente (distimia) e transtorno disfórico pré-menstrual.  

 Os sintomas no transtorno depressivo maior, segundo a APA (2014), tem duração de 

pelo menos duas semanas, embora a Associação Americana de Psiquiatria enfatize que na 

maioria dos episódios, o tempo é consideravelmente maior do que este. Os sintomas do 

transtorno depressivo maior são intensos, podendo apresentar forte ideação suicida, 

automutilação e significativos prejuízos nos aspectos físicos e sociais do indivíduo. O 

transtorno depressivo persistente (distimia) se refere a um quadro clínico depressivo crônico, 

mais brando, menos intenso do que na depressão maior. Para ser considerado, os sintomas 

devem permanecer por, no mínimo, 2 anos em adultos e 1 ano em crianças. No que se refere ao 

transtorno disfórico pré-menstrual,o DSM-5 (APA, 2014) diz que ocorre em mulheres em idade 

fértil e que para ser diagnosticado, é preciso apresentar pelo menos 5 sintomas do transtorno 

depressivo maior na maioria dos ciclos menstruais. É importante ressaltar, bem como o DSM-

5 faz, que os sintomas da depressão podem ser provocados pelo uso de alguns medicamentos. 
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Assim, para diagnosticar a depressão através do DSM-5 (APA, 2014), se faz necessário 

observar os sintomas e os aspectos de sua duração, como quantificar as semanas e o período 

que o paciente está apresentando tais sintomas e se há alterações no afeto, na cognição e em 

funções neurovegetativas do paciente, se o mesmo faz uso de medicação que possam alterar o 

sistema hormonal e nas mulheres, o período menstrual. 

Segundo Rosa e Silva (2010), o tratamento da depressão não se restringe apenas ao 

tratamento medicamentoso. Segundo tais autores, a depressão é uma psicopatologia que 

compromete o aparelho psíquico, funcionamento cognitivo e o fisiológico, em que há uma 

redução de atividades nas regiões do cérebro no que se refere a produção do o hormônio 

responsável pela sensação de bem-estar, passando a comprometer o físico, humor e pensamento 

dos indivíduos acometidos por este transtorno. A depressão modifica e altera a forma de 

percepção do sujeito, como a sua maneira de se enxergar e perceber o mundo a sua volta, de 

manifestar as emoções e também de como o mesmo se dispõe aos prazeres da vida. Assim, a 

depressão pode modificar a rotina diária dos indivíduos, como a forma que dorme, se alimenta, 

se percebe, e a mudança de pensamento sobre as coisas e situações. 

É enfatizado a importância dos profissionais da área da saúde ser capacitados para 

identificar os sintomas da depressão, oferecendo tratamento adequado e eficaz. 

Evidenciam, também, a importância de estratégias de intervenções preventivas na área 

da saúde e educação, além das medicações, prevenções específicas e a psicoterapia, 

poderá auxiliar na redução de suicídio’. (ASSUMPÇÃO, OLIVEIRA e SOUZA, 

2018, p.329). 

 

De acordo com Machado e Ferreira, (2014), no ano de 1980, o mercado farmacêutico 

inaugurou uma geração de psicotrópico ao qual é conhecido e bastante usado até hoje: a 

fluoxetina, conhecida por Prozac. Isso ocasionou uma verdadeira revolução na indústria 

farmacêutica, promovendo os antidepressivos à condição, como retrata os autores citados 

acima, de um dos medicamentos mais consumidos nos Estados Unidos nos últimos dez anos. 

Estes medicamentos trazem uma grande promessa vinda da indústria farmacêutica, a de acabar 

com os sintomas de forma mais rápida e eficaz, deixando-se de lado outros meios 

psicoterápicos.  

Batista e de Oliveira (2015), a depressão possuí conteúdo vasto com aspectos singulares 

que se esconde atrás dos sintomas, do qual precisa ser identificado e trabalhado. Quando se faz 

o tratamento apenas com medicamentos, está se tratando apenas os sintomas, e não as causas, 

e isso pode acarretar em uma reincidência do quadro clínico. A depressão pode ser 

desencadeada ou intensificada por a personalidade do sujeito, ou seja, o perfil, forma do mesmo 

se perceber, agir e ser, como, ausência de autoconfiança, baixa autoestima, sensação de vazio 

interior, influência no desenvolvimento do transtorno depressivo, sendo assim percebe-se a 
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necessidade de trabalhar os mesmos aspectos na psicoterapia, e avaliar se há a necessidade de 

tratamento medicamentoso.     

Machado e Ferreira (2014), visualizam o processo de medicalização da vida, considerando 

que problemas exteriores afetam o biológico e terminam por se transformar em distúrbios, 

transtornos e disfunções, sendo a depressão como o principal transtorno. Os autores trazem a 

problemática de que ser “deprimido” passa a ser uma identidade, um modo de produzir sujeitos 

medicalizados que se definem a partir do que os acomete. Nesse contexto, os sujeitos 

internalizam a doença como de cunho biológico e tratável através de medicamentos, passando 

a renegar qualquer reflexão acerca de si, passível através de psicoterapia, onde se é capaz de 

resgatar essa interioridade e acessar a verdade do sujeito através da fala. 

Segundo Rosa e Silva (2010), muitos indivíduos que apresentam sintomas depressivos 

buscam tratamentos psicológicos, neurológicos específicos e a base de fármacos, como, os 

antidepressivos, que estão no auge no tratamento dos sintomas da depressão. Os tratamentos 

medicamentosos vem sendo a técnica mais utilizada para cessar os sintomas, por dar uma falsa 

ilusão de remissão mais ágil dos sintomas, porém é necessário ter o procedimento interventivo 

junto com a psicoterapia.Rosa e Silva (2010) complementam que fármacos antidepressivos são 

criados para recapturar a serotonina, e geralmente os novos antidepressivos são compostos por 

cloridrato de fluoxetina, serotonina, noradrenalina e dopamina, que são hormônios que estão 

muito associados ao estado de humor. Sendo assim, como a depressão causa uma alteração nos 

neurotransmissores e neuroreceptores, no depressivo, o paciente possui uma alteração de 

humor, ao qual se evidencia através da falta de energia vital, apatia e estímulo. 

A medicamentalização, embora seja necessária em muitos quadros clínicos, 

principalmente quando se trata do transtorno depressivo maior, pode ser considerada uma 

problemática para a saúde mental, uma vez que a medicação pode mascarar os sintomas, 

fazendo com que o sujeito passe a evitar o tratamento psicoterápico. “Nós fabricamos a 

depressão e, simultaneamente, a depressão nos fabrica.” (MACHADO E FERREIRA, 2014 

apud, PIGNARRE, 2012. p. 141). 

Para Assunção Oliveira Oliveira e Sousa, 2018, existe um grande risco de tentativa de 

suicídio, aos pacientes depressivos, os sintomas apresentados de depressão, sendo eles tristeza 

profunda desesperança auto estima rebaixada, pensamentos de morte. A presença e o apoio da 

família são de grande importância nesse momento, contribuindo para o enfrentamento dessa 

patologia, como auxiliá-los a redução desses sintomas, prevenidos a futuras tentativas de 

suicídio.  Para isso se faz necessário a família estar presente no tratamento, trabalhando, junto 

com a equipe muldisciplinar. É muito importante que o paciente se sinta acolhido. 
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Em relação ao gênero, a incidência é de 10% para o sexo feminino e 5% para o sexo 

masculino de desenvolver a doença. As diferenças apresentadas entre homens e 

mulheres, justificam-se pelos aspectos fisiológicos, o papel social desempenhado 

gênero, e pela maior sensibilidade emocional das mulheres. Quando a classificação, a 

depressão maior apresenta um índice alarmante, pois afeta em todo o mundo, 50 

milhões de pessoas”. (ASSUMPÇÃO, OLIVEIRA e SOUZA, 2018, p.320). 

 

Não tratamento da depressão, prejudicará o paciente em seu ambiente familiar, em suas 

atividades laborais, chegando a alguns casos de incapacitação e com isso aumentar seu 

sentimento de culpa, de pessimismo intenso, vindo a ter, pensamentos de morte, como se isso, 

fosse a única solução de seus problemas. Fazendo com que tente suicídio, como isso fosse a 

solução de seus problemas  “pessoas acometidas por depressão têm maior risco de suicídio. O 

risco é maior na vigência da doença e de comorbidades. O risco é menor quando a doença é 

tratada ou está em remissão,” (CHACHAMOVICH, 2009, p. 521). Para uma boa evolução do 

tratamento de depressão, depende muito do desempenho do paciente, quanto da capacitação dos 

profissionais. Sendo necessário um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Essa 

equipe, precisar estar sempre se capacitando. 

 

PSICOTERAPIA COMO FORMA DE TRATAMENTO PARA A DEPRESSÃO 

 

De acordo com Rogers (1997), a psicoterapia quando trabalhada em junção cliente e 

terapeuta, seja individual ou em grupo promove condições de crescimento psicológico. Para o 

autor, a terapia tem como papel proporcionar alterações que venham facilitar a evolução da 

personalidade e do comportamento na perspectiva do sujeito como um todo. A psicoterapia flui 

com maior facilidade na transformação pessoal do cliente quando o psicoterapeuta é congruente 

com o cliente, quando a relação é autentica, promovendo um espaço de expressão dos 

sentimentos e atitudes abertamente, assim, haverá maior proporção de modificar o 

comportamento e/ou a personalidade do cliente. A relação de confiança e de aceitação do 

paciente como um todo, do seu mundo e conteúdos facilita a mudança do sujeito e o sucesso da 

terapia. 

Na psicoterapia individual, o terapeuta estabelece um vínculo profissional com o 

paciente, mediado por formas verbais e não-verbais de intervenção, com o objetivo de 

buscar alívio para o sofrimento mental, modificar comportamento desajustado e 

encorajar o desenvolvimento e amadurecimento da personalidade. Na psicoterapia de 

grupo esse processo é realizado pela interação entre terapeuta e pacientes, assim como 

entre os próprios pacientes. Além das intervenções aplicadas pelo terapeuta, o grupo 

e sua matriz interativa são instrumentos empregados para a obtenção da mudança 

(BECHELLI e SANTOS, 2005). 

 

Para, Rogers (1997), é fundamental a compreensão empática no processo psicoterápico, 

de se pôr no lugar do cliente, a sensibilidade de compreender a singularidade, significados e 
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importância do mundo do outro, de permitir o cliente compreender os seus sentimentos mais 

sombrios, vergonhosos, dos quais não é capaz de reconhecer como parte de si mesmo. Ou seja, 

na psicoterapia, é essencial promover segurança através da relação empática com o cliente, para 

que o mesmo compreenda seu mundo interno e externo, permitindo ser quem ele é, tendo a 

percepção da expressão verbalizada da compreensão ao cliente e, assim, permitir que o mesmo 

se perceba através de outras perspectivas, que amplie sua percepção acerca de si e do mundo, 

pode conduzir a escuta livre de julgamento proporcionando um espaço de confiança e abertura 

para reflexões e insight. 

Torna-se capaz de perceber sentimentos que sempre negou e reprimiu. Pode ouvir 

sentimentos que lhe pareciam tão terríveis, tão desorganizadores, tão anormais ou tão 

vergonhosos, que nunca seria capaz de reconhecer que existissem nele. Enquanto vai 

aprendendo a ouvir a si mesmo, começa igualmente a aceitar-se mais. O terapeuta tem 

para com ele e para com os seus sentimentos uma atitude congruente e uma 

consideração positiva incondicional. Aceitando-se como é, e acha-se portanto 

caminhando no processo de tomar-se o que é”. (ROGERS, 1997, p. 75). 

 

Rogers (1997), diz que o processo psicoterápico facilita para que o cliente modifique o 

seu comportamento e reorganize a concepção de si, na transição de passividade para aceitação 

de mudanças de comportamentos e autoaceitação. Desviando-se, assim, da ideia que traz 

consigo de passividade, inaceitável, indigno de consideração, passando a conquistar 

progressivamente a própria aceitação, concepção de si mesmo como alguém de valor, produtor 

de seus próprios pensamentos e desejos, tornando-se empoderado e autônomo. No processo de 

autoaceitação, proporciona ao cliente a redução de tensão, mal-estar psicológico e ansiedade. 

Se o terapeuta adotar interiormente em relação ao seu cliente uma atitude de profundo 

respeito, de aceitação total do cliente tal como ele é, e de confiança nas suas 

potencialidades para resolver seus próprios problemas; se essas atitudes estiverem 

impregnadas de suficiente calor para se transformarem numa simpatia ou numa 

afeição profunda pela pessoa; se atingir um nível de comunicação onde o cliente pode 

começar a perceber que o terapeuta compreende os sentimentos que está 

experienciando e que os aceita a um profundo nível de compreensão, nesse momento 

podemos estar certos de que iniciou o processo terapêutico.  (ROGERS, 1997, p. 87). 

 

Fleck et al., (2003), para a Diretrizes da Associação Médica Brasileira, a forma de 

tratamento convencional para a depressão é via medicamentosa ou a adesão da terapia 

comportamental, são esses os recursos efetivos no tratamento dos episódios de natureza leve a 

moderada e tradicionalmente são adquirido no tratamento da depressão, não sendo esse os 

únicos recursos de tratamento da mesma.  É relevante citar que o efeito medicamentoso 

antidepressivo não é de imediato, geralmente apresenta efeito entre a segunda e a quarta semana 

de uso, podendo prorrogar até a sexta semana.  

Segundo Batista e de Oliveira (2015), o tratamento do transtorno depressivo pode surtir 

melhor desempenho cognitivo e na diminuição dos sintomas depressivos ao ser desenvolvido 
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em três níveis de intervenção, sendo: proteger a saúde e evitar o aparecimento de doenças; 

identificar precocemente a patologia quando ainda é assintomática e tratá-la e; evitar a 

progressão da doença já instalada. Vale resaltar que além da terapia comportamental, possuí 

outros viés de psicoterapia, como, a gestalt-terapia que também apresenta progressão no 

tratamento da depressão. 

 

GESTALT-TERAPIA  

De acordo com a concepção de Teixeira e Oliveira (2017), na clínica gestáltica a 

depressão é trabalhada sob o método da abordagem Gestalt-terapia, levando em consideração 

suas técnicas e conceitos fundamentais, dando a relevância que gestalt-terapia é uma abordagem 

psicológica que pode ser inserida entre as abordagens fenomenológico-existenciais, pois um de 

seus pilares conceituais é o conceito de intencionalidade, ou seja, a dedução de 

indissociabilidade da consciência e de seus objetivos. No dicionário pode-se observar que não 

existe de fato um real significado em português do nome de Gestalt. 

 

Gestalt é uma palavra alemã para a qual não há tradução equivalente em outra língua. 

Uma Gestalt é uma forma, uma configuração, o modo particular de organização das 

partis individuais que entram em sua composição. A premissa básica da psicologia da 

Gestalt é que a natureza humana é organizada em partes ou todos, que é vivenciada 

pelo individuo nestes termos, e que só pode ser entendida como uma função das partes 

ou todos dos quais é feita. (FRITZ PERLS, 1988, p. 19). 

 

A Gestalt-terapia está interligada com as psicoterapias humanísticas, tem a percepção do 

homem como um todo, ser completo, como centro de sua própria existência, capaz de se recriar 

e regular-se, criando a si mesmo a qualquer instante. A psicoterapia foca na regulação do seu 

potencial de vida e está também focalizada ao limite das fronteiras, da morte, sendo a psicologia 

a expressão e compreensão do homem como um todo, inteiro na ação psicoterápica, não apenas 

focar com sua linguagem, ou com o que ele faz ou pensa. A psicoterapia gestáltica foca no aqui 

e agora, busca proporcionar a reflexão acerca do positivo, do criativo e do que é transformador. 

“A finalidade da psicoterapia é levar o cliente a sua consumação, isto é, a desdobrar-se até a 

plenitude de sua essência, ou seja, levá-lo a sua plenitude no agir, no pensar, no expressar-se 

pela linguagem” (RIBEIRO, 1985, p.30). Sendo assim, Perls, 1988, complementa que: 

 

A ideia da terapia Gestalt é transformar pessoas de papel em pessoas reais. Eu sei que 

é uma tarefa ambiciosa, e fazer o homem inteiro de nosso tempo vir à vida, e ensiná-

lo a usar seu potencial inato para ser, digamos, um líder sem ser um rebelde, tendo um 

centro ao invés de viver inclinado. (PERLS, 1988, p. 131). 

 

De acordo com Perls (1988), tornamo-nos fóbicos em relação à dor e ao sofrimento, ou 

seja, a tristeza. Como escape, buscamos uma fuga de tudo que não proporcione alegria ou 
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prazer, evitando entrar em contato com o momento de angustia, dor e seus aspectos, tentamos 

amenizar qualquer frustração, o que impede o crescimento pessoal. O cliente bloqueia o relato 

de seu sofrimento que está ligado ao desenvolvimento do crescimento, de encarar as situações 

desagradáveis. “A Ideia da Gestalt é que a Gestalt é um todo, um completo em si, permanecendo 

um todo. Se desfizermos uma Gestalt, temos partículas e pedaços, e não mais um todo. Se a 

Gestalt não for completa ficamos com situações inacabadas”, (PERLS, 1988, P.132). 

Para Ginger e Ginger (1995), a Gestalt não se restringe em explicar o surgimento, o 

desencadeamento e o porquê de nossas dificuldades, mas sim as formas para novas soluções: 

prefere o sentir como mobilizador de mudanças. Na Gestalt o cliente é responsável por suas 

atitudes, escolhas, evitações, pois o homem tem o livre arbítrio para optar por qual caminho 

deseja seguir, mas tem a responsabilidade de assumir as suas consequências. Cada cliente tem 

seu próprio tempo para ter criar uma nova percepção e se trabalhar, seja de uma emoção e/ou 

preocupação atual, de reviver uma situação passada mal resolvida ou “inacabada”. A Gestalt 

incita o cliente a obter o autoconhecimento, se aceitar da forma que é, não perder a identidade 

para se encaixar no padrão imposto, idealizado.  

A Gestalt integra e combina, de forma original, um conjunto de técnicas variadas, 

verbais e não-verbais, tais como: Despertar sensorial, trabalho com a energia, a 

respiração, o corpo ou a voz, expressão da emoção, trabalho a partir dos sonhos, 

criatividade (desenho, modelagem, música, dança) etc., (GINGER E GINGER, 1995, 

p. 18). 

 

Perls (1988), evidencia que o papel da terapia Gestáltica é compreender a palavra “agora”, 

o presente, viver no hoje, do que acontece no agora, não que o cliente não possa trazer o 

passado, mas como ele percebe o passado no agora, no momento vivenciado. O papel da gestalt-

terapia é trabalhar o mecanismo de defesa awareness, o torna-se consciente, ter a percepção do 

obvio, o obvio é onde tudo se encontra, o neurótico não consegue ter a percepção do obvio. 

 

INTERVENÇÃO NA CLÍNICA GESTÁLTICA JUNTO AO PACIENTE DEPRESSIVO 

Na clínica gestáltica, quando se refere à intervenção em um transtorno depressivo, é de 

fundamental importância utilizar os conceitos fundamentais da Gestalt-terapia como métodos 

para fechar a Gestalt: aqui e agora, contato, awareness, self, campo, ajustamento criativo, 

entre outros. “Em relação à depressão, alguns humanistas acreditam que esta possa surgir em 

decorrência da percepção da distancia existente entre o Eu ideal e o Eu real”. (TEODORO, 

2010p. 78). 

 

 

AQUI E O AGORA 
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Rodrigues (2011), traz que o transtorno depressivo é trabalhado na clínica gestáltica 

trazendo o cliente para vivenciar o aqui e o agora, onde e quando estamos, tornando o contato 

com o presente, sem buscar causas do que aconteceu ou antecipar as consequências. O terapeuta 

utiliza como estratégia o enfoque no conteúdo que o cliente traz no momento e o contexto que 

o paciente está vivenciando como seus pensamentos e sentimentos. A Gestalt-terapia traz o 

cliente para o presente, mas sem negligenciar a relevância do passado e do futuro para o mesmo, 

mas analisar como é que está vivenciando no agora os aspectos e traumas que foram gerados 

no passado.  

Tudo que é exposto pelo cliente é passível de trabalho, porém sempre se procurará 

fazer com que este perceba como seu discurso, o relato sobre o passado ou sobre o 

futuro, o está atingindo no presente. Na GT: a pessoa apresenta um problema, no 

presente, e busca-se no presente como tal problema é mantido, perceber o que no 

presente impede o passado de ter um fechamento, uma conclusão. O foco do trabalho 

volta onde é possível fazer alguma coisa, aqui e agora. (RODRIGUES, 2011, p. 62). 

 

Perls (1988), diz que na Gestalt-terapia o neurótico não é apenas uma pessoa que teve um 

problema no passado, mas, uma pessoa que continua tendo um problema no aqui e agora, no 

presente. O neurótico apresenta dificuldade de vivenciar o presente, sempre está vivenciando 

situações inacabadas do passado, não consegue fechar a gestalt. A Gestalt-terapia deve utilizar 

de estratégias para mantê-lo focalizado no presente, mantendo sua atenção para reviver seus 

problemas e traumas inacabados direcionando ao presente, ou seja, no aqui e agora, com o 

intuito de fechar, finalizar a Gestalt no presente. “Agora percebo conscientemente. O agora nos 

mantém no presente e nos põe a par do fato de que nunca é possível uma experiência, exceto 

no presente” (PERLS, 1988, p.77). 

 

  

CONTATO 

Para Ribeiro (2006), o contato é a consciência de estar em comunhão com o aqui-agora, 

é o encontro recíproco de duas pessoas ou coisas, ou seja, é estar em contato consigo mesmo e 

com seu ambiente. O contato pleno é quando ocorre a totalidade que ativa as funções cognitivas, 

sensitiva e motoras, é o resultado das relações que ocorrem criadas por uma relação dinâmica 

existente através da relação pessoa-mundo. A relação por meio do contato se dá de forma 

intrínseca com os seguintes determinantes: valores, desejos, negação, memória, antecipação. 

Por meio do contato ocorre o autoreconhecimento de encontra-se com os meus medos, 

esperança, coragem. “A essência do contato, mais que estar em contato com o outro, é estar em 

contato consigo mesmo. Estar em contato consigo mesmo ou com o outro em diferentes níveis: 

do sentir, do pensar, do fazer, do falar” (RIBEIRO, 2006, p. 91). 
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Gestalt-terapia está centrada no contato consigo mesmo e com o mundo externo. Assim,  

o contato é um mecanismo do cliente que está em tudo, o contato é a totalidade que sempre traz 

a consciência. “Contato é, portanto, um jeito de ser e um jeito de se expressar. Ele faz visível 

aos outros e me remete a camada mais profunda de mim mesmo, quando tento perceber o porquê 

do meu jeito de ser”. (RIBEIRO, 1997, p. 24). 

 

AWARENESS 

  aqui-agora, auto-regulação organísmica, contato, corpo, figura-fundo, fenômeno, 

polaridade, corpo, presença. O paciente depressivo e/ou neurótico pode vir a perder a própria 

autonomia, não possuindo mais o poder de acreditar em si. É ciente do caminho, porém 

apresenta dificuldades em caminhar. O cliente depressivo pensa, sente, faz e fala de forma 

confusa, sem coerência, apresenta um estado desconectado de sua totalidade. “O processo 

terapêutico passa por três momentos: o de estar atento, o de ter consciência e o de dar-se conta 

de sua realidade” (RIBEIRO, 1985, p. 77). 

Awareness na Gestalt-terapia é trabalhado o momento de transição do cliente depressivo 

para o estado de iluminação, do tornar-se consciente da própria consciência, ou seja, consciente 

de sua totalidade, do eu-mundo. No aspecto cognitivo-emocional, ele torna-se consciente com 

as próprias percepções, emoções, sentimentos e pensamentos para que possa dar significado ao 

dado. “Voltar sua atenção para si mesma, identificar o que está realmente acontecendo consigo 

e, finalmente, ser capaz de relatar para outra pessoa os processos que em geral permanecem 

ocultos ou aos quais não é dada atenção” (POLSTER e POLSTER, 1973, p.213). 

Awareness, é mais que estar atento, é mais ou diferente de estar consciente. É um dar-

se conta, um olhar para dentro, final e conclusivo, a partir do qual dificilmente passarei 

pelo mesmo lugar com a mesma roupagem intelectiva e emocional. Não ocorre 

mudança sem que a pessoa passe por um momento de consciência de totalidade 

emocional” (RIBEIRO, 1985, p. 75). 

 

Para Ribeiro (1985), a Awareness é um caminho de mudança, é o fechamento de uma 

Gestalt, uma sessão de completude, como forma de manter seu próprio eu. Na clínica gestáltica 

é fundamental utilizar o awareness como ferramenta de intervenção na depressão.  

 

SELF 

Para Frazão e Fukumitsu (2014), self é utilizado na psicologia e psicoterapia como 

referência conceitual geral a si mesmo. Em Gestalt-terapia acaba por enviar ao íntimo da 

concepção fenomenológica da subjetividade. “É proposto a noção de self, por cujo meio 

designam a experiência da unidade que, em cada contato, experimentamos relativamente a todas 
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as outras experiências de contato. Assim, contatar é em geral, o crescimento do organismo.” 

(GRANZOTTO E GRANZOTTO, 2007, pg. 210). 

Nessa percepção, self pode ser bem evidente como o processo ativo e permanente de 

perceber, selecionar, interpretar, sentir, valorizar, agir, integrar e dar sentido a si e ao ambiente, 

mapeando a si mesmo enquanto em ação no campo e indicando exclusivamente a figura do 

indivíduo como a personagem principal da trama, sem perder a visão do campo e das forças 

presentes nele que atuam em colaboração com conflito do self. 

 

CAMPO 

O cliente precisa ser visto como um todo, e o seu comportamento precisa ser entendido 

dentro de um grupo, não se pode visualizar o indivíduo de maneira isolada, pois existe um meio 

onde os fatores externos refletem no seu comportamento, resultando, assim, no seu 

desenvolvimento e na forma de enxergar o mundo. Uma das teorias aplicadas na gestalt-terapia, 

segundo Brasil e Andrade (2013), é a teoria de campo de Kurt Lewin, pois ela focaliza as 

dimensões onde avalia o envolvimento das pessoas com uma interação, com o grupo e o 

ambiente, sendo esse grupo formado pelo social e pela família. 

Segundo Brasil e Andrade, (2013), a teoria de campo, de Kurt Lewin, é uma das mais 

importantes da Psicologia moderna e, em particular, da abordagem gestáltica. A partir dessa 

teoria, o indivíduo deixa de ser entendido como resultante apenas da realidade interna do 

mesmo, mas passa a ser considerado em função do campo existente no momento em que ele 

ocorre, pois é fundamental para o indivíduo a relação Pessoa e Campo. Nessa visão Campo é 

tudo aquilo que afeta o comportamento em um determinado momento, incluindo tanto a 

realidade física, como psicológica e que todo evento psicológico, dependendo do estado da 

pessoa e do ambiente, embora as importâncias de um, e do outro sejam diferentes, em cada 

caso. Sendo assim, na teoria de Campo, todo comportamento é construído segundo a interação 

entre a pessoa, o outro e o meio ambiente. "A concepção dessa teoria se deu a partir do estudo 

da própria equipe de trabalho de Kurt Lewin e pressupõe, que as interações entre as pessoas e 

o meio, determinam o comportamento humano quando indivíduos em são reunidos em grupos" 

(SILVA et al 2012, p.550.).  

O comportamento individual influencia e é influenciado para determinados 

comportamentos, dentro de um ambiente, ou seja, o indivíduo portador de depressão, influencia 

o seu meio, assim como o seu meio pode influenciar esse indivíduo. Segundo Silva et al, (2012), 

a teoria de campo integra o ambiente, pessoas, objetos e situações, e pode determinar um campo 

de força, que pode ser positiva, impulsores, negativas ou restritivas. Para identificar essas forças 
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no contexto do ambiente, deve ser considerado três dimensões: a primeira (eu), que é o sujeito, 

onde ele está com os elementos pertinentes às suas características pessoais, a segunda a 

(interação com o outro), fatores referentes a relações estabelecidas na equipe, e a terceira 

(ambiente), elemento como organização, infraestrutura, nesse caso residência. 

Portanto para um melhor resultado do tratamento de depressão, é importante, a 

aproximação com o campo que cerca o cliente, verificando o potencial a ser desenvolvido e as 

dificuldades enfrentadas pelo indivíduo dentro desse meio, sendo necessário ferramentas de 

entendimento e enfrentamento, pois o campo é força em constante mudança. 

AJUSTAMENTO CRIATIVO 

D’acri, Lima e Orgler, (2012) Frederick perls utilizou o conceito de ajustamento criativo 

para descrever que todo contato estimula o processo de ajustamento criativo, no contato com 

seu meio. No ajustamento criativo pode-se utiliza seu método criativo e a auto-regulação de 

forma saudável para se adaptar ao seu meio.  

Ajustar se criativamente implica imprimir sua marca nos acontecimentos da vida, 

personalizando e tornando-se própria, atualizando as potencialidades singulares, 

presentificando as na interação com o mundo a vida humana é sempre vida de alguém 

que acontece em meio aos outros. (FRAZÃO e FUKUMITSU, 2014, p. 113). 

 

Segundo D’acri, Lima e Orgler (2012), no processo de regulação humana o ajustamento 

criativo é o mecanismo de defesa fundamental. “Pode-se descrever o ajustamento criativo como 

um processo pelo qual a pessoa mantém sua sobrevivência e seu crescimento, operando seu 

meio sem cessar, ativa e responsavelmente, provendo do seu próprio desenvolvimento e suas 

necessidades” (D’ACRI, LIMA e ORGLER, 2012, pg. 21). No ajustamento saudável após a 

tomada de consciência é ter a criatividade de elaborar sua auto-regulação, ou seja, de se recriar 

em uma ação transformadora ao seu meio, de forma criativa usando seus recursos para se 

adaptar-se ao meio.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Entendendo a grande expansão que o transtorno depressivo se encaminha e dos males que 

ele causa no individuo se fez necessário esse estudo. O cliente depressivo apresenta-se no estado 

de falta de energia, vazio, triste, incapaz de elaborar seus sentimentos, suas perdas, seus lutos, 

seus insucessos e a sua vida, tendo prejuízos significativos na sua rotina, seu ambiente social, 

profissional, familiar e espiritual.  

A incapacidade de enfrentamento a diversas situações vivenciadas pode ser 

desproporcional ao nível de confrontação do sujeito, podendo, consequentemente, desencadear 

o transtorno depressivo, a doença silenciosa que norteia intenso sofrimento psíquico e 
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desesperança. Através do índice elevado de indivíduos que se apresentam em quadro clínico de 

transtorno depressivo e os prejuízos significativos nos âmbitos sociais, familiar, profissional e 

pessoal que esta psicopatologia causa, se faz necessário a produção de estudos que discutam e 

corroboram para o tratamento e sua possível prevenção. 

Foi evidenciado, nesta pesquisa que muitos indivíduos com transtorno depressivo buscam 

tratamento medicamentoso para cessar os sinais e sintomas apresentados pelo estado 

depressivo, como forma mais rápida de minimizar a dor e o sofrimento. É relevante que o 

tratamento medicamentoso seja um recurso na reabilitação do estado depressivo, juntamente 

com a psicoterapia, e não como único recurso psicoterápico no tratamento da depressão.  

A clínica gestáltica utiliza os mecanismos de defesas como recurso terapêutico a serem 

trabalhados no transtorno depressivo, como o aqui e agora, o contato, a awareness, o self, o 

ajustamento criativo, entre outros.  A gestalt-terapia não se restringe em explicar o surgimento, 

o desencadeamento e o porquê de nossas dificuldades, mas a forma que o paciente se percebe 

diante a mesma.  

A tristeza é uma emoção rotineira, mas é preciso ficar atentos, pois quando a tristeza passa 

a apresentar prejuízos significativos no âmbito de vida geral do cliente, como, profissional, 

acadêmico, familiar, lazer, entre outros, é preciso avaliar se a tristeza é de fato um traço 

depressivo ou uma emoção rotineira. 

Vale resaltar que na gestalt-terapia não tem como foco a classificação dos transtornos 

mentais, ela não se restringe e nem se delimita a avaliação diagnóstica psicopatológica, a 

gestalt-terapia possuí abordagem compreensiva do cliente, visão holística, não está focando em 

avaliar e/ou classificar os sintomas, para a gestal-terapia é dado ênfase como o mesmo se 

percebe diante a própria demanda, pensamentos, emoções e seus  sentimentos. 

A gestalt-terapia desempenha papel fundamental no processo de reabilitação do estado 

depressivo, levando em consideração que abordagem gestalt-terapia, tem a percepção de 

homem de forma holística, como um todo, um ser completo e como centro de sua própria 

existência. A psicoterapia conduz a tomada de consciência de seu estado depressivo, sua 

singularidade, sentimentos, a criar e se recriar, sendo sempre o cliente o ator de suas escolhas, 

atitudes, consequências e responsável por elas.  

 

 

 

 

 

 



15 

 

REFERÊNCIAS 

 

APA. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. 5 ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2014.  
 

ASSUMPÇÃO, G. L. S. OLIVEIRA, L. A. SOUZA, F. S. Depressão e suicídio: uma 

correlação. PUC.. v. 3, n. 5. 2018.  
 

BATISTA, J. I.  DE OLIVEIRA, A. Efeitos psicofisiológicos do exercício físico em pacientes 

com transtorno de ansiedade e depressão. Corpociência. Cuiabá, vol. 19, n. 03, p. 01-10. 2015. 
 

BRASIL. M. C. ANDRADE C. C. Reconfiguração de campo do familiar cuidador do portador 

de Alzheimer. Psicologia em estudo. Maringá, v. 18, n. 4, p. 713-723. 2013.  
 

BECHELLI, L. P. C. SANTOS, M. A. O terapeuta na psicoterapia de grupo. Rev.Latino-Am. 

Enfermagem, vol.13,no.2. Ribeirão Preto, 2005. 

CHACHAMOVICH E.; STEFANELLO S.; BOTEGA N.; TURECHILG. Quais são os 

recentes achados clínicos sobre a associação entre depressão e suicídio?Rev Bras 

Psiquiatr. 2009;31(Supl I):S18-25. 
 

D’ACRI G. LIMA P. ORGLER S. Dicionário de Gestalt-Terapia. São Paulo: Summus, 2012. 
 

FLECK, M. P. A. et al. Diretrizes da Associação Médica Brasileira para o tratamento da 

depressão. Revista brasileira de psiquiatria, v. 25, n. 2, p. 144-122, 2003. 

 

FRAZÃO L. M. FUKUMITSU K. O. Gestalt -Terapia. Conceitos Fundamentais. São Paulo: 

Summus, 2014. 
 

PERLS, F. A abordagem gestáltica e testemunha ocular da terapia. Rio de Janeiro: LTC,  

1988. 

 

GRAZATTO, M. J. M. GRAZATTO, R. L. M. Fenomenologia e Gestalt-terapia. São Paulo: 

Summus, 2007. 

 

GINGER, S.GINGER, A. Gestalt: Uma terapia de contato. Tradução: Sonia Rangel. São Paulo: 

Sumus, 1995. 
 

MACHADO, L. V. FERREIRA R. R. A indústria farmacêutica e a psicanálise diante da 

“epidemia de depressão”. Respostas possíveis. Psicologia em Estudo. V. 19, n.1, p.135-144. 

2014. 
 

 

PAULO, S. L. L. Depressão e psicodiagnóstico interventivo: proposta e atendimento. 1 ed. 

São Paulo: Vetor, 2005. 
 

PORTO, J. A. D. Conceito e diagnóstico. Rev. Bras. Psiquiatr. Vol.21 s.1. São Paulo. p. 1-11. 

1999. 

POLSTER, E. POLSTER, M. Gestalt terapia integrada. São Paulo: Summus, 1973.  
 



16 

 

RIBEIRO, J. P. Vade-mécum de Gestalt-terapia: conceitos básicos. São Paulo: Summus, 

2006. 

RIBEIRO, J. P. O ciclo do contato: temas básicos na abordagem gestáltica. São Paulo: 

Summus, 1997. 
 

RIBEIRO. J. P. Gestalt-terapia refazendo um caminho. Pressupostos filosóficos. São Paulo: 

Summus, 1985. 
 

ROSA, L. S. E SILVA, M. F. A. Emoções e estado de ânimo: a causa do distúrbio da depressão. 

Metávola, Minas Gerais. n.12, p. 87- 96/2010. 
 

RODRIGUES, H. E. Introdução à Gestalt-terapia: conversando sobre os fundamentos da 

abordagem gestáltica. 8 ed.. Petropolis: Vozes, 2011. 

 

ROGERS, C. Torna-se pessoa. 5 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
 

SILVA A. P. et al. Trabalho em equipe de enfermagem em unidade de urgência e emergência 

na perspectiva de Kurt Lewin. Ciência, cuidado e saúde. 549- 556. 2012. 
 

TEIXEIRA, L. S. OLIVEIRA, B. L. G. Uma compreensão sobre a depressão a partir da gestalt-terapia. 

Revista Uningá. Paraná, 2017. 

TENG, C. T. HUMES, E. C. DEMETRIO, F. N. Depressão e comorbidades clínicas. Rev. Psiq. Clín. 

2005.  

TEODORO, W. L. G. Depressão, corpo, mente e alma. Uberlândia, 2010. 
 

VOLPATO C. [et al.]. - . e . Porto Alegre: Artmed, 2014. xliv, 948 p.; 25 cm 

 

 

 

 

 


