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UM ENFOQUE SOBRE AS DIFICULDADES DO                 
TORNAR-SE PSICOTERPEUTA DIALÓGICO 1

Nara Cristina Leão 2
Thais Ribari Fujioka 3

ser humano e efetivo, harmonizando metodologia com 
sensibilidade e ética, técnica com criatividade e intuição, 

sistematizando com afetividade.
- Clara Feldman -

Resumo: O presente ensaio tem como objetivo fazer uma reflexão sobre algumas dificuldades 
comuns à prática da psicoterapia dialógica. O espaço do verdadeiro encontro, do entre, explicita 
o próprio ato de estar realmente envolvido e interessado no outro, ser capaz de ultrapassar sua 
própria identidade para ir ao encontro do outro. É preciso assumir um compromisso com o 
processo de diálogo, ter coragem de aventurar-se a entrar e permanecer no terreno fascinante 
do encontro eu-tu. Apesar de ser um terreno fascinante, muitas vezes torna-se ameaçador pela 
própria (de) formação acadêmica, acrescida do medo de perder-se a identidade, de ser exposto, 
de estar vulnerável, e de ser flagrado na fragilidade humana. Na verdade, há muitos confrontos 
ocasionados pelas formações e deformações educacionais recebidas. Os psicoterapeutas são 
forçados a ir além de suas vidas, de suas histórias e de suas dores para conseguir confirmar o 
cliente em sua alteridade. O terapeuta lida com uma profissão em que são inúmeros os paradoxos, 
e talvez seja esse o motivo de ser uma profissão tão difícil e ao mesmo tempo tão encantadora. 
Tornar-se terapeuta é viver incessantemente em busca da verdade de cada um, sendo companheiro 
e aliado do ser humano.

Palavras-chave: psicoterapia dialógica, dificuldades, tornar-se, relação.

Abstract: The present rehearsal has as objective to do a reflection on some difficulties common 
to the practice of the psychotherapy dialogic. The space of the true encounter, of the he/she 
enters explicit the own action of being really involved and interested party in the other, to be 
capable to cross his/her own identity to go to the encounter of the other. It is necessary to assume 
a commitment with the dialogue process, to have courage of venturing to enter and to stay in the 
fascinating land of the encounter I-you. In spite of being a land fascinating, a lot of times he/she 
becomes threatening for the own academic (de)formation, added of the fear of losing the identity, 
of being exposed, of being vulnerable, and of being caught in the human fragility Actually, there 

1 Estudo apresentado em maio de 2006, no XII Encontro da Abordagem Gestáltica e I Encontro de Feno-
menologia do Centro-Oeste, em Goiânia-GO.

2 Psicóloga formada pela Universidade Católica de Goiás, especializanda em gestalt-terapia, e em Terapia 
de criança, casal e família pelo ITGT. Faz parte do quadro de monitores oficiais do ITGT.

3 Psicóloga formada pela Universidade Católica de Goiás, especializanda em gestalt-terapia, e em Terapia 
de criança, casal e família pelo ITGT. Faz parte do quadro de monitores oficiais do ITGT.
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are many confrontations caused by the formations and received education deformations. The 
psychotherapists are forced to go besides their lives, of their histories and of their pains to get 
to confirm the customer in his/her alterity. The therapist read with a profession in that you/they 
are countless the paradoxes, and maybe it is that the reason of being such a difficult and at the 
same time so charming profession. To turn therapist is to live unceasingly in search of the truth 
of each one, being companion and the human being’s ally. 

Keywords: dialogical psychotherapy, difficulties, to turn, relationship. 

A proposta deste artigo surgiu da experiência das autoras, do enfrentamento de 
dificuldades em suas práticas como gestalt-terapeutas. Percebeu-se o risco de realizar 
uma psicoterapia não dialógica, caso não se tenha consciência dos obstáculos existen-
tes e de como superá-los. A experiência de encontrar dificuldades na prática é comum 
a todos os psicoterapeutas, iniciantes ou não.

Ao escolher a abordagem dialógica para fundamentar sua atuação, o psicólogo 
talvez não imagine os obstáculos que irá encontrar à sua frente. Ao passo que outras abor-
dagens priorizam focos específicos, como a eliminação do sintoma ou a busca da causa 
da doença, a Gestalt-terapia com base dialógica possui uma preocupação mais abran-
gente – a relação terapeuta-cliente, na perspectiva do ser humano como uma totalidade.

Pretende-se, por meio deste texto, fazer uma reflexão sobre algumas dificulda-
des comuns à prática da psicoterapia dialógica. Intenciona-se, também, auxiliar psi-
coterapeutas e oferecer-lhes suporte em suas atividades profissionais. Entretanto, não 
se ambiciona esgotar o assunto em razão do seu caráter amplo.

A cura pelo encontro

A cura ocorre por intermédio do encontro genuíno. Ao adentrar o mundo do clien-
te, cria-se um tipo de vínculo especial. A intervenção na Gestalt-terapia não é interpre-
tativa, não é teórica, mas uma mescla de objetividade e subjetividade (Yontef, 1998).

O terapeuta precisa ser inclusivo, ou seja, estar disponível e manter seu próprio 
autocentramento, tentar ao máximo experienciar o outro lado e também ser capaz de 
perceber o que o cliente está vivenciando do seu lado do diálogo. O cliente necessita 
de um outro ser humano diante dele, um ser humano que se permita ser tocado e que 
consiga vê-lo como pessoa, que compreenda sua forma de existir no mundo, aceitan-
do-o exatamente da forma como ele é (Hycner, 1995). 

A confirmação é elemento central para o restabelecimento do self4 verdadeiro da 
pessoa e conseqüentemente para o equilíbrio total do ser. Para a formação da confiança 

4 Self não é uma entidade física e nem uma instância psíquica como o eu ou o ego, mas um processo es-
pecificamente pessoal e característico de uma maneira própria de reagir, em um dado momento e cam-
po, em razão de seu estilo pessoal. Não é o seu ser, mas seu ser-no-mundo, variável conforme situações 
(Ginger & Ginger, 1995, p. 126).
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básica na pessoa e de um senso de eu verdadeiro bem estabelecido, é preciso que ela 
seja confirmada genuinamente. A terapia tem como ponto central o trabalho de confir-
mar o cliente, para afirmar sua existência, sua alteridade (Hycner, 1995). 

A essência da atitude terapêutica dialógica caracteriza-se, sobretudo, por 
uma exigência constante de revisão das perspectivas sobre o sentimento da exis-
tência humana, na qual a relação se torna um fim em si mesmo. Abandona-se a 
atitude de persuasão ou autoridade, substituindo-a pela capacidade de entrar em 
sintonia profunda com o outro, de modo que a atitude eu-tu5 prossiga de forma 
horizontal e não abusiva. Estar atento às diferenças implica maior respeito pelo 
cliente (Hycner, 1995). 

É necessário compreender a filosofia do encontro e incorporar uma visão atitu-
dinal à prática gestáltica. Dessa forma permanece todo mistério do encontro, o de poder 
exprimir o vislumbre e a plenitude de uma aspiração constante, de enfrentar as dificul-
dades inerentes da profunda e inesgotável busca de intimidade para atingir o outro pelo 
diálogo. Descobre-se, assim, a realidade vital da existência do outro (Buber, 1974).

Ter uma atitude gestáltica não se trata apenas de ter um estilo, mas da constru-
ção de uma identidade terapêutica, uma resposta ao apelo constante de manter uma 
awareness6 bem desenvolvida e presente em toda sua capacidade de contatar o outro. 
A abordagem dialógica configura-se em um modo de ser, numa posição diante da vida 
que consagre a singularidade, o valor individual que emerge em relação ao dos outros, 
no contexto relacional. É preciso aprender a viver o individual “alimentando-se” do 
relacional (Hycner, 1995).

O terapeuta é “cimento” para reconstrução das paredes relacionais destruídas 
e deve estar sempre a serviço do cliente, funcionando em complementaridade dialó-
gica. A individualidade do terapeuta está subordinada ao cliente, pois busca-se desen-
volver a individualidade e a restauração do diálogo, do relacionar saudável do cliente. 
Assim, pode-se dizer que o instrumento mais valioso do terapeuta para seu trabalho é 
o seu self, ou melhor, dizendo, sua própria vida (Hycner, 1995).

Ouvir o dito

Segundo Amatuzzi (1989), ouvir o dito quer dizer, apreender o significado real 
do que foi dito, de forma verbal e não-verbal. O verdadeiro diálogo estabelece-se em 
torno do mundo do significado e ouvir tal significado descontaminado de a prioris 
mostra o quanto o terapeuta contempla o outro como ser único, valorizando o ser do 
cliente, como pessoa genuína. É preciso “ouvir” com os “sentidos da alma”.

5 “Atitude eu-tu é estar tão plenamente presente quanto possível com o outro, com pouca finalidade ou ob-
jetivos direcionados para si mesmo”, aponta Hycner, (1997, p. 33).

6 “Awareness é uma forma de experiência que pode ser definida aproximadamente como estar em contato 
com a própria existência, com aquilo que é”, assinala Yontef, (1998, p. 30). 
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A questão do ouvir torna-se fundamental por ser uma das ferramentas mais 
importantes do trabalho do gestalt-terapeuta, pois mediante o ouvir sintonizado o te-
rapeuta consegue tornar-se presente e incluso. O ouvir remete o terapeuta ao mundo 
do cliente.

A escuta deve ser atenta e acolhedora, buscar compreensão, pois qualquer des-
lize do terapeuta pode gerar uma ação terapêutica ineficaz e desastrosa, que pode vir 
a comprometer o processo de recuperação do cliente.

Por ser de fundamental importância, torna-se necessária à rotina do gestalt-te-
rapeuta a atitude de refletir sobre a qualidade de sua escuta. É necessário abandonar a 
atitude de quem tem certezas sobre o cliente e verificar as distâncias ocorridas entre as 
mensagens do cliente e aquelas entendidas pelo psicoterapeuta.

A profissão paradoxal

São inúmeros os paradoxos da profissão de psicoterapeutas e, por isso mesmo, 
a tarefa de tornar-se um bom psicoterapeuta não é nada fácil. Em busca de equilíbrio 
o terapeuta, inicialmente, enfrenta uma luta constante entre polaridades, até que con-
siga chegar a uma integração delas. A verdadeira integração não ocorre sem conflitos 
existenciais e sofrimento, pois somente ao vivenciar o que há de bom e de ruim em 
cada pólo, é que o terapeuta consegue alcançar uma compreensão em sua totalidade e 
aceitar e assimilar suas polaridades (Hycner, 1995).

Existem várias tensões presentes entre as dimensões objetivas e subjetivas da 
terapia, talvez essas sejam os paradoxos primordiais que o terapeuta enfrenta em sua 
profissão. Ele deve tentar mesclar dois tipos de mentes, mesmo em momentos de inse-
gurança, profissional e pessoal. A insegurança, sobretudo, leva o terapeuta a direcionar-
-se à objetivação, e essas atitudes ocorrem comumente com os psicoterapeutas mais 
inexperientes. Trata-se de um erro, pois ao objetivar a terapia, o terapeuta transforma 
o outro em um isso, o que impossibilita o verdadeiro encontro. Portanto, é necessária 
a capacidade de integração entre as dimensões objetivas e subjetivas de forma harmo-
niosa (Hycner, 1995). 

O psicólogo deve desenvolver a habilidade contraditória de manter uma presen-
ça-distanciada, precisa estar em contato consigo mesmo e ao mesmo tempo presente na 
experiência do cliente, enfatizando o entre, mais que a soma de dois sujeitos (Hycner, 
1995). Com a presença, o terapeuta consegue apreender a real experiência da pessoa 
em questão e com o contato consigo mesmo atenta para suas sensações e pensamentos. 
Ele consegue perceber além do que o cliente é capaz nesse momento. Dessa forma, o 
terapeuta é capaz de ajudar o cliente a ampliar sua visão.

Para que possa ocorrer esse processo, o terapeuta deve ter um senso de self bem 
desenvolvido, para não correr o risco de perder sua individualidade e perder-se em um 
mundo que não é seu (Hycner,1995).
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O terapeuta deve ser introvertido, de modo a desenvolver awareness sobre si 
mesmo, e extrovertido, para relacionar-se facilmente com pessoas. Além disto, deve 
estar atento não só a ele mesmo e ao cliente, mas, sobretudo, ao que ocorre no entre. 
Com essa atitude, o psicólogo poderá perceber coesão ou desencontros na esfera do 
inter-relacionamento (Hycner, 1995).

É preciso que se aceite a ambigüidade e a natureza inacabada do trabalho do 
psicólogo, mesmo porque o homem é um ser inacabado que também transcende e está 
em constante processo de transformação e amadurecimento intrapsíquico, inter-rela-
cional, transcendental e físico (Hycner, 1995). 

Saber apreciar tanto a saúde quanto a patologia, saber sobre o homem em ge-
ral e esforçar-se para valorizar profundamente a experiência única do cliente, além de 
incorporar quando necessário um lado mais racional ou talvez um lado mais emocio-
nal de acordo com a necessidade terapêutica são apenas alguns paradoxos comuns à 
profissão de psicoterapeuta.

O terapeuta confronta-se com problemas em relação a aspectos pessoais e profis-
sionais e muitas vezes defronta-se com questões da vida de outras pessoas que provavel-
mente não estejam resolvidas em sua própria vida. Hycner (1995) denomina-o de curador 
ferido, o qual vive crises em virtude das fragilidades naturais de todo ser humano, mas sem 
se perder, e ele próprio pode ser o seu instrumento terapêutico mais precioso. O psicólo-
go deve estar constantemente afinado com a experiência terapêutica e pela própria vida. A 
cura de seu self não pode ser o seu foco. O excesso de feridas e frustrações mal resolvidas 
dos terapeutas pode trazer à tona suas defesas e fechar as portas para a possibilidade de um 
encontro, os quais se tornam obstáculos que travam a relação com o cliente.

Como ajudar o outro sem ajudar si mesmo, sem estar em equilíbrio? Torna-se 
necessário que o terapeuta esteja sempre em busca de equilíbrio e suporte, passando 
por processos terapêuticos, isto é, que ele viva e experiencie o papel de cliente com 
um psicoterapeuta dialógico.

De acordo com Hycner (1995), o psicoterapeuta exerce uma profissão espiri-
tual, no entanto, suas falhas são as de um mero ser humano, por isso é muito grande a 
tentação de buscar respostas de forma objetiva. Na realidade, para o psicoterapeuta não 
há tanto suporte social, como, por exemplo, um padre que possui um papel religioso e 
se identifica como detentor de um conhecimento absoluto embasado nos preceitos da 
bíblia, os quais o direcionam e lhe dão suporte perante seus fiéis. O psicólogo precisa 
transcender suas habilidades. Tornar-se terapeuta não significa apenas possuir grandes 
conhecimentos científicos, mas também ser humano, artista e intuitivo.

Alguns obstáculos à prática psicoterapêutica

As resistências à terapia apresentam-se de duas maneiras: como forma de autopro-
teção, isto é, de cuidado consigo mesmo, e como forma de bloqueio e alienação que impe-



264 ITGT

Leão, N. C.; Fujioka, T. R. v. XII: pp. 259-266, 2006

de o crescimento. Às vezes o desespero do terapeuta em curar o cliente de forma imedia-
ta, pode levar as resistências do cliente a tornarem-se ainda mais fortes. A resistência deve 
ser vista como parte do processo terapêutico, e não como empecilho (Spangenberg, 2004).

O terapeuta deve ser aliado do cliente, e o profissional deve ter sempre o cuida-
do de prestar atenção as suas próprias resistências, as quais podem dificultar a inclu-
são, a empatia, a presença, enfim, o encontro verdadeiro, o que fortalece ainda mais as 
resistências do cliente (Hycner, 1995).

Terapeutas não são super-heróis, salvadores ou juízes, e é melhor que não criem 
expectativas sobre o cliente, pois agindo desta forma a terapia está fadada ao fracas-
so. Não se pode querer mudar a vida das pessoas, essa tarefa não está no poder do te-
rapeuta. Isso não quer dizer que ele não possa ter esperanças com o desenvolvimen-
to de seus clientes, mas reconhecer que todos eles são seres de possibilidades, como 
diz Sartre, mas não ilimitadas. Compreender é necessário, julgar não (Hycner, 1995).

O gestalt-terapeuta precisa deixar suas próprias necessidades e desejos de lado 
e usá-los apenas como sinalizadores. Ele tem sempre a dupla tarefa de estar alerta para 
o que se passa consigo e ao mesmo tempo estender-se até aquele que está com ele na 
relação. Sem se perder, deve estar sempre a serviço do outro (Juliano, 1999). 

O medo de perder a identidade é outro obstáculo a ser ultrapassado pelo ges-
talt-terapeuta. Esse medo impede a presença e a inclusão, atitudes tão necessárias, 
que possibilitam ao terapeuta estar inteiro e disponível para o outro sem pressupostos, 
estar preparado para deparar com as diferenças apresentando-as na fala, nas atitudes, 
nas vivências ou escolhas diferentes de seus próprios valores, de seus desejos e ex-
pectativas (Ribeiro, 1998).

A dificuldade de muitos psicoterapeutas ao deparar com perspectivas distin-
tas tem repercussão direta no contexto da psicoterapia, pois se trata de um exercício 
que implica a lida constante com a diferença. É função do terapeuta trabalhar com seu 
cliente, ajudá-lo a despertar seu potencial de crescimento e respeitar seu modo de ser, 
pensar e agir (Perls, Hefferline & Goodman, 1997).

O problema é a resposta

Outro fator que deve ser destacado é a ânsia do psicoterapeuta em dar respostas 
aos clientes e tentar resolver seus problemas. Os psicoterapeutas mais inexperientes são 
mais passíveis de terem este tipo de conduta, pois, sensibilizados com o que acontece 
com o cliente, podem acreditar, equivocadamente, que sua tarefa seja a de diminuir 
ou eliminar o seu sofrimento. Com essa atitude, ele não confirma o cliente na sua ex-
periência nem lhe dá o suporte necessário. Outra situação seria a de buscar resultados 
rápidos de seu trabalho, precipitando-se. Desta forma o terapeuta abdica totalmente 
da atitude e da proposta de trabalho da Gestalt-terapia, que consiste na ampliação da 
awareness da pessoa (Perls et al, 1997).



265 Revista da Abordagem Gestáltica – Volume XII

Um enfoque sobre as dificuldades do tornar-se psicoterpeuta dialógico

O terapeuta que revela ao cliente sua forma de pensar interpreta o problema e 
emite opiniões que lhe são próprias, age como um conselheiro. Assim, a relação de 
horizontalidade fica esquecida, o diálogo verdadeiro é sabotado pelo próprio terapeu-
ta que, na urgência de dar respostas, passa a não mais escutar fenomenologicamente, 
esquece-se de assumir uma atitude compreensiva e não explicativa ou interpretativa, 
e deixa de ajudar cliente a tornar-se senhor de si mesmo (Hycner, 1995). 

Não adianta o terapeuta tentar contar para o cliente algo que ele ainda não está 
preparado para ouvir e aceitar. É fato que o paciente não se permite perceber o trau-
ma até estar pronto a tomar uma atitude em relação a ele. Ele simplesmente escuta, 
como se o terapeuta nada tivesse dito, pois ele não está pronto para alcançar a aware-
ness (May, 1988).

Amor ao ser humano

O terapeuta arrisca-se a abrir mão de qualquer conhecimento, técnica, ou ex-
periência anterior e realmente entra de mãos vazias, vestido apenas com a sua huma-
nidade. Ele se apresenta de maneira elementar perante o cliente, em busca da huma-
nidade do outro, para que juntos cheguem a um terceiro ponto, o ponto de encontro 
de dois seres humano.

Conforme assinala Petrelli (2005),

O amor é abertura total ao outro, é dar-se graciosamente ao outro para além de 
interesses e vantagens, para além das obrigações, para além dos méritos (...). 
Amar é valorizar o outro, transmitindo-lhe consciência das suas potencialida-
des, dos seus recursos (...). Amar é amparar, proteger, dividir, é tolerar e res-
peitar as diferenças, respeitar o outro como templo sagrado (...). Amar é deixar 
o ser amado descobrir seus próprios valores retidos no inconsciente (...). Amar 
é uma presença que entra no destino do outro e faz história com o outro. Amar 
é intuição, compreensão, paixão-compaixão, é investir no ser amado tudo que 
é de bom, de bem e de belo que existe no coração, toda fé e esperança possível 
no seu futuro (...). O amor do terapeuta ao ser é dado como presente, é remédio 
da existência, é convivência construtiva, dá coragem ao existir, dá significado 
à dor, ao morrer e ao viver. (pp. 9-12)

Conclusão

O terapeuta depara com muitas pedras que ficam na estrada de sua profissão. A 
vereda entre a subjetividade e a objetividade é estreita. Tornar-se psicoterapeuta dia-
lógico é um desafio constante, uma motivação para o profissional em si mesmo, pois 
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exige sempre algo diferente, que incorpore qualidades relacionais únicas. Cada novo 
cliente permite o nascimento de uma relação especial. Não basta ter conhecimento, 
sabedoria e experiência de vida, é preciso, antes de tudo, ter dedicação, amor à profis-
são e ao ser-humano em especial, além da possibilidade de desenvolver a capacidade 
de transcender-se.

O psicólogo possivelmente viverá muitas crises durante toda sua vida profis-
sional, pois, como um ser inacabado, está em constante processo de amadurecimento, 
como o outro que está face-a-face com ele. O terapeuta deve ser objeto permanente de 
reflexão, porque as mudanças são muitas. Por isso, seja como for o terapeuta, ele sairá 
dessas vivências mudado. Pode-se dizer que sua luta, seus sofrimentos e suas crises 
o transformarão, e ele pode ser como uma Fênix, a ave mitológica grega que renasce 
das cinzas mais forte e bonita.
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