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Do alto de uma montanha, vejo, lá embaixo no vale, os caminhos que se 
fizeram pelo caminhar constante dos passos dos que quiseram chegar a 
algum lugar. Quando desço a montanha, não consigo reencontrá-los, por 
que perdi a perspectiva do horizonte. Resta-me agora fazer minha própria 
trilha. (RIBEIRO, 2007.p.118)  

 

RESUMO 

Embora durante boa parte da graduação de psicologia, o estudante escute sobre a 

importância de passar pelo processo psicoterapêutico, existem poucos estudos que 

corroborem com a ideia. Porém, é preciso entender que o autocuidado e o 

autoconhecimento são condições necessárias para que o aspirante a psicoterapeuta 

passe a compreender seu mundo e auxiliar os demais mesmo porque, o 

entendimento do autocuidado nesta área deverá ser uma constante na vida e 

durante a formação do estudante de psicologia, tendo em vista que o psicólogo é o 

próprio instrumento de trabalho. O presente artigo visa abordar sobre a importância 

da psicoterapia pessoal na construção do psicoterapeuta a partir das contribuições 

da Gestalt-Terapia, refletir sobre a psicologia, psicologia clínica e psicoterapia, 

enfatizando esta última como principal forma de atuação do estudante de psicologia. 

Visou-se discutir sobre o estágio como uma prática que norteia o futuro profissional e 

falar sobre a gestalt-terapia e suas contribuições enquanto terapia de contato. Os 

resultados discutidos sugerem que trabalhar suas questões pessoais em 

psicoterapia torna o profissional em psicologia, sobretudo, o psicoterapeuta um 

profissional autorregulado e mais seguro de sua prática clínica, refinando seu 

instrumento que é ele mesmo.  
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ABSTRACT 

Although for most of the undergraduate psychology student hears about the 

importance of going through the psychotherapeutic process, there are few studies 

that corroborate the idea. However, it is necessary to understand that self-care and 

self-knowledge are necessary conditions for the aspiring psychotherapist to come to 

understand their world and help others even because the understanding of self-care 

in this area should be a constant in life and during the formation of the student of 

psychology, since the psychologist is the instrument of work itself. This article aims to 

address the importance of personal psychotherapy in the construction of the 

psychotherapist from the contributions of Gestalt-Therapy, to reflect on psychology, 

clinical psychology and psychotherapy, emphasizing the latter as the psychology 

student's main way of acting. It was aimed to discuss about the internship as a 

practice guiding the professional future and to talk about gestalt-therapy and its 

contributions as contact therapy. The results discussed suggest that working on 

personal issues in psychotherapy makes the professional in psychology, above all, 

the psychotherapist a self-regulating and safer practitioner of his clinical practice, 

refining his instrument that is himself. 
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1 INTRODUÇÃO 

O interesse por este estudo partiu da necessidade e curiosidade em explorar 

sobre questões que norteiam a formação do estudante de Psicologia enquanto 

pessoa, enquanto paciente, enquanto psicoterapeuta em construção, norteado sob a 

luz da Gestalt-Terapia. Sendo um momento privilegiado de reflexão teórico-crítica 

em relação às experiências vividas, é preciso pensar na formação do estudante de 

Psicologia não somente em sua construção teórica e profissional, mas pensar no 

desenvolvimento pessoal do estudante, enquanto futuro profissional, desenvolver 

reflexões que indiquem sinais necessários para que o próprio psicoterapeuta 

vivencie sua psicoterapia, independente da área de escolha dentro da Psicologia.  

No que se refere à Psicologia Clínica, há que se considerar uma série de 

fatores que remetem a necessidade do próprio estudante vivenciar o processo de 
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psicoterapia, pois o mesmo está lidando com aspectos emocionais intensos pela 

primeira vez, sendo um fator relevante para a competência profissional o manejo das 

próprias emoções.   

Para estar disponível, inteiro e disposto a adentrar numa autêntica relação 

de ajuda, tanto o profissional quanto os futuros profissionais devem estar presentes 

e precisam saber de si, precisam saber o que os afeta para não deixar-se afetar e 

acabar influenciando negativamente no processo do paciente.  

É certo que a posição de psicoterapeuta não o isenta de sentir ou ser 

afetado, afinal o psicoterapeuta é sobretudo humano, mas a preocupação é de que 

as questões pessoais mal resolvidas causem interferência negativa em seu trabalho, 

vindo dai a necessidade de um trabalho pessoal (KICHLER; SERRALTA, 2014). 

O objetivo principal deste artigo é refletir sobre a importância da psicoterapia 

para a construção do psicoterapeuta, considerando os pressupostos teóricos da 

Gestalt-Terapia como base. Os objetivos específicos propõem discutir sobre a 

importância do estágio em psicologia clínica para a construção do psicoterapeuta, 

falar sobre a abordagem que norteia uma relação dialógica de contato: a Gestalt-

Terapia e descrever sobre psicologia, psicologia clínica e psicoterapia, pois segundo 

Ribeiro (2017) ser psicólogo e ser psicoterapeuta advém de uma mesma estrutura, 

uma mesma origem que é o curso de psicologia. Assim, foi o modo encontrado para 

afunilar da grande área que é a psicologia, perpassando pela psicologia clínica até 

chegar à psicoterapia, modalidade de prática clínica psicológica enfatizada no 

presente artigo.  

A psicoterapia aqui abordada advém da psicologia clínica, enquanto ciência 

e profissão, enquanto estrutura embasada em teorias e técnicas.  Por assim definir 

para Cordioli (2008) a psicoterapia é um tratamento interpessoal que baseada em 

pressupostos psicológicos envolve um profissional e um paciente com uma demanda 

no qual solicita ajuda. 

As investigações científicas voltadas à área da psicoterapia remetem ao 

início do século XX (CARVALHO; MATOS, 2011) e segundo Cordioli (2008) existem 

mais de 250 modalidades de psicoterapias distintas, mas entre si comungam pelo 

elemento essencial: o apoio e envolve sempre uma interação. 

 O fato de próprio homem tentar encontrar maneiras de enquadrá-lo, de 

querer explicar sua relação com o mundo, de buscar explicação para responder aos 
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seus questionamentos de quem ele é ou de qual o sentido da sua vida, pode dar 

sentido ao nascimento de tantas psicoterapias, o fato é que todas as formas de 

psicoterapia funcionam, indo de acordo com as técnicas e teorias das quais se 

propõem a trabalhar, e dependem na verdade de uma ação bilateral, uma ação 

colaborativa entre paciente e terapeuta (CORDIOLI, 2008).  

 

2 METODOLOGIA  

Como método de pesquisa, a produção teórica deste artigo foi escrita como 

revisão bibliográfica do tipo narrativa, que nada mais é do que o estado da arte 

sobre um determinado tema, fundamentada em uma perspectiva teórica, foi feita 

uma análise qualitativa da literatura, seguida de uma análise pessoal e crítica 

(BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2015). Consistiu na realização de pesquisas em 

bancos de dados e em livros da área da psicologia clínica, psicoterapia e Gestalt-

terapia. De acordo com Ribeiro, Martins e Lima (2015) esse método de pesquisa tem 

início com uma busca assistemática sobre o assunto em redes informais, livros da 

área e em buscas livres no Google. Foram utilizadas as seguintes bases de dados: 

Google Acadêmico, Scielo, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDOT) e o site do Conselho Federal de Psicologia (CFP). O levantamento teórico 

foi dado pelo refinamento de referências na língua portuguesa e sem delimitação de 

período de publicação, sendo consideradas todas aquelas que fazem relevância ao 

tema e que registrassem seja por título, resumo, palavras-chaves ou tema as 

palavras-chaves contidas neste artigo: Psicologia. Psicoterapia. Formação. Gestalt-

terapia.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 PSICOLOGIA, PSICOLOGIA CLÍNICA E PSICOTERAPIA  

De acordo com Teles (1994), o campo da psicologia é bastante vasto e trata 

de questões fascinantes para todos aqueles que desejam compreensão mais 

profunda de si próprio e de seus semelhantes, como organização, grupo ou meio em 

que vive. Enquanto ciência e profissão, a psicologia é uma área que dentre outras é 

vista principalmente por ter uma visão ampla do ser humano. 
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 Muitas pessoas escolhem o curso de psicologia exatamente por ser uma 

área que propicia um conhecimento vasto do comportamento humano e, também por 

ser uma área que vislumbra diferentes segmentos e inúmeras possibilidades de 

atuação no mercado. Muitos são os motivos da escolha pela psicologia, em especial, 

pela psicologia clínica, o que se observa é que as escolhas estão ligadas a 

possibilidade de conhecer melhor o ser humano e ajudá-lo. Este não é um 

pensamento distante do que ainda se vê, sendo a psicologia clínica o campo de 

maior destaque e principal área dentre as diferentes áreas que são concebidas ao 

psicólogo atuar. Isso por que a psicologia se consolidou principalmente por este 

aspecto clínico (MEIRA E NUNES, 2005) 

Segundo Lang (2017) clínica é uma palavra de origem grega, kliniké, oriunda 

do feminino de klinikós, que por sua vez é oriundo de kline (cama ou leito), a partir 

do verbo klinein, cujo significado é inclinar-se ou deitar-se e também está 

relacionado ao radical indo-europeu klei, que nada mais é do que inclinação ou 

subida. Consequentemente, durante milênios a palavra clínica foi empregada para 

fazer menção à prática médica que consistia em se debruçar sobre o leito do 

paciente para atendê-lo.  

Já a Psicologia Clínica é a área da Psicologia que auxilia os indivíduos que 

estão passando por algum sofrimento de ordem psicológica ou simbólica, tendo 

classicamente como principais atribuições: realização de Psicodiagnóstico, 

Aconselhamento Psicológico e, principalmente, a Psicoterapia. Todavia, o trabalho 

do psicólogo clínico vai muito além do tradicional foco nos processos psicológicos, 

intrapsíquicos e psicopatológicos do indivíduo, trazendo na atualidade novas 

práticas psicológicas e contextos de atuação que vão além do consultório, sendo de 

maior interesse e preocupação, o contexto social, viabilizando outras interpretações 

das teorias e técnicas psicoterápicas (ROTTER, 1997 apud LANG, 2017). 

Essa mudança de identidade do psicólogo clínico acabou fazendo com que 

ele não fosse mais visto apenas como aquele profissional que atende em um 

consultório particular e cujos atendimentos são direcionados a clientes individuais ou 

grupais. Consequentemente, clínico não é mais visto como aquele psicólogo que 

oferta serviços a serem consumidos, avaliados e regulados pela lógica do modo de 

produção capitalista. Então, a Psicologia Clínica caracteriza-se pela sua ética, 
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trazendo um compromisso com a escuta do interditado e com a sustentação das 

tensões e dos conflitos (FIGUEIREDO, 2013). 

Ajuda ou apoio, o psicólogo passou a ser conhecido desta forma 

principalmente na categoria de psicoterapeuta, sendo definida por Cordioli (2008) 

como um método de tratamento que através da comunicação verbal, estabelece-se 

uma relação terapêutica colaborativa entre o paciente e o terapeuta, diferenciando-

se de outros métodos de tratamento justamente nesta relação de ajuda. Ribeiro 

(2017) descreve psicoterapia como um processo de mudança interior, que por 

vezes, pode resultar também em cura. 

A Psicoterapia, originalmente chamada de cura pela fala, era uma atividade 

restrita apenas para psiquiatras, passando a ser exercida por outros profissionais 

somente no século XX, dentre eles profissionais como médicos clínicos, psicólogos, 

enfermeiros e outros. Realizada num contexto interpessoal, a priori, a psicoterapia 

utiliza como principal instrumento a relação terapêutica de apoio. Sendo ele um 

elemento essencial e comum a todas as terapias, diferenciando-se apenas de seus 

princípios teóricos e objetivos. (CORDIOLI, 2008).  

Segundo Ribeiro (2017) o psicoterapeuta é um companheiro de estrada na 

vida do cliente, que percorre junto e procura o caminho de volta para casa, um 

caminho perdido ao longo dos anos. Nesta relação a confiança é um dos pontos 

necessários para que o processo funcione, esta confiança está rotineiramente em 

todas as profissões de saúde, mas vale ainda mais no caso da psicoterapia. 

(CALLIGARIS, 2004).  

É possível perceber que a Psicoterapia gera resultados notáveis a longo 

prazo Nogueira e Moreira (2011) descrevem que os resultados da terapia no geral 

implicam em um cliente capaz de cuidar de seu destino, de tudo o que lhe faz bem e 

a manutenção deste processo. Tornando assim, um meio por excelência de 

desenvolvimento pessoal que cabe a todo e qualquer ser humano recorrer. Dentre 

eles nos quais se deve mencionar o próprio estudante de psicologia, o que assegura 

Cardella (2002) ser na formação de psicoterapeuta o momento propício ao aluno 

para que seja mobilizado, possibilitando-o lapidar este instrumento que é ele mesmo. 
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 3.2 ESTÁGIO: UM CAMINHO PARA CONSTRUÇÃO DO PSICOTERAPEUTA 

No âmbito da formação acadêmica, sabe-se da necessidade do estudante 

participar de uma vivência, práticas que possibilitem o encontro com a teoria 

estudada durante os anos de graduação. Esta vivência está, no modelo acadêmico, 

situada nos estágios, caracterizados por estágio básico e específico, que segundo 

Santos e Nóbrega (2017) configura como parte essencial da formação profissional 

está nas grades curriculares dos cursos de psicologia, sendo assim uma atividade 

obrigatória e exigida na graduação disposta como condição exigida no Art.16 da Lei 

4.119 de agosto de 1962, lei que aprova e regulamenta a profissão de psicólogo no 

Brasil e dispõe exigências quanto às condições de funcionamento dos cursos. 

 Para Buriolla (2001) é no decorrer do estágio que a identidade profissional 

do aluno é construída, sendo o exato momento em que se desenvolve uma ação 

vivenciada, reflexiva e crítica, permitindo ao aluno compreender melhor sua escolha 

e seguir ao seu modo de ser. Para tanto, a formação transcende os aprendizados 

das teorias e técnicas acadêmicas, elas envolvem o desenvolvimento de uma atitude 

(DUTRA, 2013). 

Segundo Santos e Nóbrega (2017) a atividade composta pelo estágio é um 

dos momentos mais esperados pelo estudante que compreende ser o contato que 

diminui a distância entre a sala de aula e a prática. É também durante o estágio que 

atividades de aprendizagem profissional surgirão para melhor preparar o estagiário 

para o exercício de sua profissão. Segundo Pacchioni (2000), o estágio não é 

somente um local de aprendizagem, é também, um local de trabalho.  

Para que futuramente o desempenho no local de trabalho seja considerado o 

esperado pelo profissional, o mesmo precisa do máximo de experiência quando 

aluno. No caso do estágio em Psicologia Clínica, sabe-se que se trata de um 

processo um pouco mais criterioso comparado a outros estágios, pois o estagiário 

terá que ser capaz de colocar a própria experiência a serviço do outro, contribuindo 

para que o cliente possa retomar seu processo de crescimento. 

O contato profissional avaliado na formação pelo momento do estágio 

envolve aptidões técnicas, pessoais e éticas que exigem dos estudantes um vasto 

repertório de conhecimento e habilidades. Ferreira Neto e Penna (2006) colocam 

que a formação teórica e a formação pessoal são complementares e fundamentais 

para a formação do estudante, tratando-se de uma concepção ética da prática, 
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adquirida ao longo do curso. Entretanto, Kichler e Serralta (2014) ressaltam que as 

primeiras vivências nas práticas podem ser sentidas de forma a serem diferenciadas 

dos resultados teóricos obtidos até ali. 

Franco (2001) apud Meira e Nunes (2005) afirma que no processo de 

estágio, os estudantes tendem a aumentar a ansiedade pelas exigências que esta 

atuação impõe a eles de forma que assumam uma postura profissional e integrem o 

que foi aprendido tanto na teoria como na prática, durante a graduação. Entretanto, 

não se pode deixar de considerar a necessidade do próprio estagiário vivenciar a 

prática da psicoterapia pessoal. De acordo com Lima (2016), embora não haja 

muitos trabalhos que tratem exclusiva ou diretamente da necessidade da 

psicoterapia pelos estagiários em psicologia clínica, muitos autores apontam para 

esta direção. 

O estágio constitui por excelência um desafio no sentido de fazer com que o 

aluno compreenda o papel da prática profissional no seu processo de formação, na 

mudança de sua mentalidade e, em consequência, de suas características e de suas 

habilidades. Para tanto, é imprescindível fazer uma conexão entre aquilo que ele 

percebe como teoria e a realidade que ele vivencia.  

De modo geral, o curso de psicologia dá ao estudante a possibilidade de 

conhecer, observar e comunicar, pois, seu teor visa aprender a partir dos indivíduos, 

da coletividade, dos seus contextos. Visa também aprender a usar a si mesmo como 

instrumento de trabalho, sendo necessário por vezes, trabalhar num contexto mais 

restrito que é o caso da psicoterapia pessoal, Lima (2016) entende que o principal 

instrumento de trabalho do psicólogo, sendo ele mesmo é necessário encontrar a 

melhor maneira de afiná-lo, sendo assim a psicoterapia é o meio de excelência que 

o estudante poderá ter para encontrar recursos para compreender não somente o 

próprio mundo, como também poderá fornecer subsídios para ir além de si próprio, 

compreendendo de forma mais clara o mundo das pessoas.  

O estudante que faz psicoterapia possivelmente saberá lidar melhor com 

emoções pessoais e interpessoais, o conhecimento do estagiário em psicologia 

clínica passa necessariamente pelo processo psicoterapêutico com enfoque num 

movimento interno de relação dentro-fora-dentro, através do qual a realidade 

transforma-se psicodinamicamente, criando uma relação de forças equilibradas e a 

partir da prática da psicoterapia pessoal, o estagiário poderá optar pelos 
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procedimentos cientificamente validados que corroborem com sua prática 

profissional. 

 

3.3 PSICOTERAPIA E O ESTUDANTE DE PSICOLOGIA 

Não é raro encontrar um grande número de pessoas que desejam que suas 

dificuldades emocionais sejam resolvidas e nesta tentativa a busca pela psicoterapia 

tem sido muito maior. De acordo com Cardella (2002), a capacidade de se colocar a 

serviço do outro, de auxiliar e contribuir para o processo de crescimento do outro, 

está atrelado à necessidade do aspirante a psicoterapeuta saber de si, saber qual é 

essa experiência para que ele entenda, no mínimo, o que é dele e o que é do outro. 

Segundo Lima (2016), psicoterapia é um processo obrigatório para quem exerce a 

profissão.  A bem da verdade, a psicoterapia é um processo que visa diminuir não 

somente os impactos do cotidiano que o futuro profissional está prestes a enfrentar, 

mas é algo que pode provocar o desenvolvimento de habilidades pessoais 

requisitantes para a psicologia, como: capacidade de empatia, capacidade de 

observação, capacidade de escuta, capacidade de reconhecimento das emoções. 

Para ser um bom psicoterapeuta, é útil que a gente possua alguns traços de 
caráter ou de personalidade que, dito aqui entre nós, dificilmente podem ser 
adquiridos no decorrer da formação: melhor mesmo que eles estejam com 
você desde o começo (CALLIGARIS, 2004, p.03). 

Outros autores também apontam para estas características, traços ou 

qualidades que um futuro psicoterapeuta necessita ter para bem exercer sua 

profissão Ribeiro (2017) conta que a postura básica do psicoterapeuta que se coloca 

na condição de oferecer mudança é de compreensão e aceitação da pessoa 

humana que se revela para ele. Como atitudes e qualidade específicas Faleiros 

(2004) identifica o amor pelo ser humano sem preconceitos ou discriminações, uma 

visão ampliada e aberta do mundo, originalidade, autocrítica empatia, fluidez, sigilo, 

ético, comunicação autêntica, flexibilidade, disponibilidade, humildade. É esperado 

também que haja espontaneidade e que o futuro psicoterapeuta saiba lidar com 

suas frustrações, que ele reconheça seus próprios erros e saiba manejar as 

contratransferências que comumente podem aparecer.  

Numa perspectiva de Calligaris (2004), o futuro terapeuta deve ter uma boa 

dose de sofrimento psíquico e ele coloca duas razões para isso, a primeira 

mobilizada pelo próprio terapeuta submeter-se a uma terapia para curar-se dos 
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sofrimentos psíquicos que ele mesmo tenha e a segunda razão, diz que futuro 

psicoterapeuta faça sua própria terapia para não ter dúvidas que o tratamento 

funciona, já que neste caso, ele mesmo já se curou. Ele ainda fala que estes 

momentos de dúvidas quanto à eficácia do tratamento serão frequentes e serão 

vivenciados ao longo da profissão, o que mobiliza grande ansiedade principalmente 

para o aspirante. 

Algumas experiências podem gerar um impacto negativo para o 

desenvolvimento do psicoterapeuta como incapacidade de ajuda, as desistências 

dos clientes, uma expectativa elevada de ajuda, dificuldade de estabelecer boa 

relação terapêutica, desgaste emocional (CARVALHO; MATOS, 2011). Outras 

dificuldades são: insegurança da forma como proceder, grande ansiedade, falta de 

preparo, não ter experiência do tratamento, grande mobilização quanto ao que o 

cliente fala, entre outros (FALEIROS, 2004). Estes aspectos podem ser geradores 

de conflito no desenvolvimento do psicoterapeuta que sem o domínio pessoal de 

suas próprias questões poderá afetar diretamente na relação terapêutica. 

Pode haver, em muitos momentos, o confronto com as questões de vida de 
outras pessoas que talvez não sejam resolvidas em sua própria vida. A 
vulnerabilidade do terapeuta pode torna-lo receptivo às questões do cliente, 
mas, se não for reconhecida e trabalhada em sua terapia pessoal, pode 
transformar-se em obstáculos na relação, ou até prejudicar o processo do 
cliente (CARDELLA, 2002, p.104). 

Numa pesquisa realizada por Kiclher e Serralta (2014) verificaram através de 

um questionário, aspectos que envolviam as implicações da psicoterapia pessoal na 

formação em psicologia, à relação dela com sua atuação, a influência deste 

processo na formação e sua importância dentro da formação do psicólogo. Os 

resultados apontaram para que a psicoterapia pessoal fosse considerada um 

complemento da formação, sendo ela um instrumento de autoconhecimento e 

crescimento pessoal importante para o futuro profissional, onde o entendimento 

pessoal seria um requisito para o entendimento da subjetividade do outro. 

Apontaram também para psicoterapia pessoal ser uma forma de influenciar 

inicialmente a maneira de escutar os pacientes, o que por fim resultaria numa 

qualidade ao processo de formação profissional. 

Apontou-se para psicoterapia como fundamental no preparo do 

psicoterapeuta por diferentes razões: como oportunidade de trabalhar suas 

questões pessoais (provavelmente determinantes para sua escolha 

profissional); como espaço para redução do impacto e desgaste que o 
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cotidiano clínico possa causar no psicoterapeuta; como busca para um 

autoconhecimento cada vez maior; e como ferramenta para compreender e 

executar na prática as prerrogativas das bases filosóficas que dão suporte 

ao trabalho do psicoterapeuta (LIMA, 2016, p.78). 

É importante notar também o papel do curso de formação e dos professores 

neste conjunto de experiências pessoais que consolidarão uma qualidade maior ao 

processo de formação, sendo fundamental que a formação proporcione processos 

de desenvolvimento pessoal em que o estudante possa conhecer e desconhecer a si 

a partir de experiências que possibilitem desenvolver a autopercepção do aluno em 

sua trajetória tais como grupos de estudos, role-play, atividades extraclasses e até a 

própria supervisão possibilita que o aluno desenvolva raciocínio clínico para a 

atuação.  

Desenvolver o aluno como pessoa segundo Cardella (2002) é um 

movimento que dá qualidade a formação do aluno, podendo oportuniza-los de 

ampliar o campo de contato e percepção do seu universo particular. Deixando clara 

a diferença entre o papel da formação e o papel da psicoterapia pessoal, em que na 

segunda serão trabalhadas e aprofundadas questões que configurem a 

desobstrução das potencialidades do estudante (CARDELLA, 2002). Dutra (2009) 

apud Lima (2016) também considera importância do psicoterapeuta em formação ser 

submetido à psicoterapia, não só pela sua demanda, como também pelo cuidado e 

responsabilidade que deve ter com o outro. 

Ressalta Cardella (2002) ser papel da formação oferecer ao aluno a 

possibilidade de experienciar os limites da fronteira externa, do não-eu, 

compreendendo numa constância de contato entre o interno e o externo, entre o eu 

e o não-eu, permitindo com lisura ao estudante, atualizar-se, favorecendo o que na 

Gestalt-terapia seria chamado de awareness. 

Numa abordagem na qual o psicoterapeuta se propõe a ter uma relação 

verdadeira e autêntica com seu cliente, como prima a Gestalt terapia, a 

psicoterapia pessoal deste psicoterapeuta torna-se algo imprescindível 

(LIMA, 2016, p.79). 

A Gestalt-terapia vê o homem na forma com que se relaciona com o meio, 

interagindo de forma biológica, psicológica ou sociológica com ele, além de outros 

aspectos, tornando assim um campo de interação compreendendo que a Gestalt-

terapia, nesta visão de interação com a totalidade é vista como uma terapia de 

encontro, uma terapia de contato (CARDELLA, 2002; RIBEIRO, 2006). 
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3.4 GESTALT-TERAPIA: UMA TERAPIA DE CONTATO 

Apresentar a Gestalt-terapia como uma abordagem dialógica de contato é 

uma tarefa um tanto árdua, para tanto é preciso reconhecer seus fundadores e 

buscar dar vida e vislumbrar na prática clínica os conceitos estabelecidos por eles. 

Escolher falar sobre Gestalt-Terapia como um trabalho terapêutico é tornar 

significante a existência humana, sendo ela tomada de potencialidades e poder 

transformador em si mesmo.  

Ao que indica Cardella (2002) a abordagem gestáltica vê o ser humano 

como um conjunto de possibilidades que tem liberdade de escolhas e pode atualizar-

se durante toda sua existência, e o que é vivido como angústia ou conflito vem da 

renúncia das outras possibilidades quando uma escolha é feita. 

A Gestalt-terapia, segundo Ginger e Ginger (1995) nutriu-se de várias 

abordagens filosóficas e diversas fontes espalhadas pelo mundo, dentre elas teorias 

europeias, americanas e orientais. Suas raízes estão nas filosofias fenomenológicas, 

existencialistas, sendo grandes nomes de inspiração para esta abordagem filósofos 

como Bretano, Hursserl, Heidegger, Buber, entre outros. 

Friederich Salomon Perls foi o principal fundador da Gestalt-Terapia 

segundo Yontef (1993) e seu objetivo maior é promover a awareness, que abrange a 

responsabilidade pelo o que faz, como faz, vê e escolhe ser. Contribui para o 

autoconhecimento, responsabilidades pelas suas escolhas e a capacidade do 

contato autêntico do organismo com o meio e com o organismo em si. Que embora 

não se possa traduzir para o português, uma tradução aproximada do conceito de 

awareness é o movimento de presentificação, tornar-se consciente (Cardella, 2002). 

Na literatura, Cardella (2002) explica que existem dois modos de expressar a 

Gestalt-Terapia, uma pelo modelo criterioso de conceitos e a outra por textos 

poéticos, sendo esta última uma forma de conectar a verdadeira experiência de 

awareness, em que a conexão entre o que se pensa e o que se vivencia, é 

verbalizada. 

A partir do entendimento da relação terapêutica que se estabelece dentre 

todas as formas de psicoterapia como assegura Cordioli (2008) a abordagem 

gestalt-terapêutica é uma abordagem onde primariamente a relação estabelecida 

entre terapeuta e cliente é a mais importante, é na verdade, como diria Ribeiro 

(2017) um encontro de três subtotalidades: o psicoterapeuta, o cliente e o mundo, 
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onde cliente e psicoterapeuta encontram-se disponíveis à medida que se percebem 

num mesmo campo. 

 A Gestalt-terapia, segundo Ribeiro (2006) está fundamentada 

principalmente na ciência, na técnica, na arte e na linguagem, desenvolvendo como 

afirmam Ginger e Ginger (1995) uma visão unificada e integrada do ser humano em 

suas dimensões únicas de sentir, perceber, intelectualizar, socializar e conectar, 

dentro das variantes sensoriais, afetivas, intelectuais, sociais e espirituais. 

Neste sentido, Ribeiro (1994) esclarece que a Gestalt-terapia vê o sujeito 

como um todo. Uma necessidade surge e desaparece quando recebe atenção e é 

assim satisfeita. Quando a necessidade é satisfeita neste processo o indivíduo 

sente-se estabilizado, porém quando surge uma nova necessidade, abre-se uma 

nova Gestalt e um novo processo, mantendo assim o indivíduo em busca de um 

equilíbrio constante. (CARDELLA 2002). 

Outro conceito da Gestalt-terapia é o de fronteira-de-contato que segundo 

Cardella (2002) é a experiência do homem com o seu meio e como ele funciona a 

partir disso, sentido entre contato ou isolamento. Para Ribeiro (2008) sabendo como 

uma pessoa compreende e utiliza este contato, saberemos como ele funciona como 

ele se relaciona consigo e com outro. O equilíbrio nasce da relação harmoniosa 

entre o eu e o ambiente e a busca por satisfazer as necessidades e obter o 

equilíbrio, é chamada de auto-regulação organísmica (Cardella, 2002). 

 O contato ocorre numa tríplice direção: comigo, com o outro, com o mundo. 

Sem o mundo objetivo não há consciência, o inverso da mesma forma. Somente em 

sincronia com o meio, que é expressado através do mundo, a consciência existe a 

priori e esta relação não pode ser vista separadamente (CORDEIRO; LIMA, 2016). 

Estes conceitos podem ser visitados originalmente em Heidegger, Buber, Sartre, 

autores com grande renome para a filosofia fenomenológica existencial a qual 

explica muito bem esta relação do homem ser-no-mundo e a relação eu-tu.  

Segundo Perls (1977) a Gestalt auxilia como um encaminhamento de vida, 

um apontamento de que a consciência é sempre útil, e apresenta técnicas e 

estratégias específicas que se pode utilizar para caminhar em direção a uma maior 

tomada de consciência. 

Para Cardella (2002) o uso da técnica em Gestalt-terapia deve ser usada a 

serviço do cliente a fim de facilitar o diálogo, a conscientização e a livre expressão 
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para o seu processo de crescimento. Demonstrando assim que a Gestalt-terapia é 

uma terapia não somente de técnicas, como também uma forma de observação do 

sujeito em seu livre fluir, conforme suas bases filosóficas fenomenológica-existencial, 

que compreendem as relações eu-tu. 

Em linhas gerais, compreende-se que as contribuições da Gestalt-terapia 

configura-se em muitas numa noção clara de uma prática, uma forma de vida, como 

acrescenta Perls (1977, p. 14), “talvez a mensagem mais notável da Gestalt e, no 

entanto óbvia, seja a seguinte: se você vê claramente os acontecimentos da sua 

vida, o seu viver vai bem, sem confusão e sofrimentos desnecessários”. 

A Gestalt é, portanto uma terapia de contato, a terapia do aqui e agora, uma 

terapia de tomada de consciência para Ginger e Ginger (1995) ela vai além da 

psicoterapia, é uma arte de viver, uma filosofia que dá vida a existência e numa 

perspectiva integradora de processos sensoriais, afetivos, intelectuais, sociais e 

espirituais, favorecendo o contato autêntico consigo, com o outro e com o mundo. 

 

3.5 A IMPORTÂNCIA DA PSICOTERAPIA PARA O FUTURO PSICOTERAPEUTA 

DENTRO DA VISÃO GESTÁLTICA 

Muito embora o cliente seja considerado o pilar importante na psicoterapia, 

pois sem ele não haveria processo, os resultados e eficiência da psicoterapia 

dependem e muito do refinamento das qualidades pessoais do próprio 

psicoterapeuta e, claro, do domínio das teorias e técnicas que ele mesmo propôs, a 

saber. (RIBEIRO, 2017)  

O refinamento dessas qualidades pessoais, implicarão num psicoterapeuta 

mais consciente, presente no contato, percebendo a si mesmo no aqui e agora, 

funcionaria para o psicoterapeuta sob consciência da realidade que se apresenta e à 

medida que se percebe, se constrói como pessoa e nesta construção desenvolve-se 

também como profissional. Ambas as construções estão intimamente relacionadas 

(CARVALHO; MATOS, 2011). “Sendo a busca fundamental da Gestalt terapia a 

ampliação da “awareness” do cliente, a psicoterapia passa a ser caminho para o 

psicoterapeuta desenvolver a sua própria awareness” (LIMA, 2016, p. 78) 

oferecendo uma oportunidade de compreender os próprios modos de vinculação, 

relação interpessoal e tomada de consciência.  
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Para tornar-se disponível para o encontro é preciso que o gestalt-terapeuta, 
desde o início de sua formação, vá tomando consciência das exigências da 
profissão, sendo a mais fundamental o trabalho árduo sobre a sua própria 
pessoa (CARDELLA, 2002, p.102). 

A psicoterapia passa a ser um caminho para que a ampliação da 

“awareness” aconteça, sendo a busca fundamental da Gestalt Terapia para o cliente 

e também para o psicoterapeuta, pois na prática clínica, os encontros são sempre 

transformadores e de acesso nessa relação Eu-Tu, as emoções tanto do cliente 

como do terapeuta, sendo necessário o terapeuta identificar tais emoções, identificar 

o máximo de pontos cegos, pontos defensivos e de resistência e tentar trabalha-los 

em sua psicoterapia pessoal (CARDELLA, 2002).  

Embora não obrigatória, a psicoterapia é de extrema necessidade e não 

pode ser considerada um luxo ou uma opção, deve ser vista como uma ferramenta 

indispensável (LIMA, 2016). E não há que se negar, ser com as experiências, os 

contatos com os clientes que o psicoterapeuta vai se construindo, é um processo de 

longos anos, que se perdurará ao longo da vida e enquanto disponível à prática 

(CARDELLA, 2002). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora não seja um processo obrigatório para quem está numa graduação 

em psicologia e quem deseja ingressar na psicologia clínica, especificamente como 

psicoterapeuta, vários autores dão ênfase a este processo estar atrelado ao 

desenvolvimento profissional. Há quem considere a psicoterapia para o 

psicoterapeuta um complemento ou requisito. Há também os que consideram 

obrigação ou necessidade, mas todos os pressupostos teóricos instigam a prática 

constante do autocuidado, sendo validado que o psicoterapeuta saiba reconhecer 

suas questões, entender a si mesmo e ser cauteloso enquanto perceber-se tocado 

no encontro da relação terapêutica.  

É unânime pensar que o psicólogo é o seu próprio instrumento de trabalho e 

por isso é preciso afiná-lo constantemente, para que possa dar conta das demandas 

que surgem e surgirão ao longo da profissão. É entrar num processo que a própria 

Gestalt-terapia chama de autorregulação, autoatualização, dar-se conta de si do que 

é seu, do que é do outro para não atrapalhar o outro, expressado na pessoa do 

paciente, em seu caminhar.  Além do mais, estudar constantemente a importância 
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da psicoterapia para qualquer pessoa que precise de um funcionamento saudável 

consigo e com o mundo já daria boas razões para compreender que é necessário 

que o psicoterapeuta busque ser auxiliado também neste caminho.  

Vincular a psicoterapia pessoal no desenvolvimento da profissão como 

psicoterapeuta é reconhecer a psicoterapia como um catalisador do processo de 

dar-se contar e perceber-se diante das questões do cliente, é também dar 

importância à eficácia do trabalho, pois psicoterapeuta que cuida de si mesmo é um 

psicoterapeuta comprometido e responsável eticamente com o cuidado do outro.          

Sobretudo na pessoa do estudante de psicologia, diante de um novo papel e 

estando prestes a tornar-se psicoterapeuta, é importante que este saiba lidar com a 

ansiedades, incapacidades e inseguranças e fatores comuns a esta nova prática. A 

formação acadêmica enquanto instituição que possibilita o conhecimento do aluno, 

mostrou-se ser campo para trabalhar as questões do aluno, porém somente com um 

trabalho mais profundo e restrito sobre ele mesmo é que poderá possibilitar a 

preparação para a prática de fato. Os estágios e vivências no campo acadêmico, 

principalmente as supervisões também mostraram-se eficazes para a autopercepção 

dos alunos enquanto profissionais.  

Com efeito, a profissão de psicólogo é uma profissão de construção.  

Construir-se psicoterapeuta é trilhar constantemente o caminho de autoatualização 

tanto na teoria quanto na prática. É trilhar novos caminhos teóricos, acompanhar as 

demandas de mercado, compreender as mudanças socioculturais, saber enquanto 

ciência o que a psicologia tem de novo, revisitar caminhos. É mobilizar-se ao contato 

com o outro, compreendendo os desafios de cada novo cliente que chega e 

adquirindo experiência ao longo do exercício profissional, não esquecendo que 

quando se trilha com o cliente um caminho e ele vai retornando a casa vai refazendo 

uma viagem de volta ao seu próprio eu. O psicoterapeuta como sujeito do seu 

próprio caminho deve também fazê-lo, não esquecendo que este caminhar é o que 

poderá dar força e suporte necessário para dar qualidade a sua prática profissional 

bem como superar os desafios da profissão.  
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