
   

Revista da Abordagem Gestáltica:

Phenomenological Studies

ISSN: 1809-6867

revista@itgt.com.br

Instituto de Treinamento e Pesquisa em

Gestalt Terapia de Goiânia

Brasil

PARANHOS CARDELLA, BEATRIZ HELENA

A CONSTRUÇÃO DO PSICOTERAPEUTA NA ATUALIDADE

Revista da Abordagem Gestáltica: Phenomenological Studies, vol. XII, núm. 2, diciembre, 2006, pp.

109-117

Instituto de Treinamento e Pesquisa em Gestalt Terapia de Goiânia

Goiânia, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357735505008

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3577
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3577
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3577
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357735505008
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=357735505008
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3577&numero=35505
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357735505008
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3577
http://www.redalyc.org


A Construção do Psicoterapeuta na Atualidade

109 Revista da Abordagem Gestáltica – XII(2): 109-117, jul-dez, 2006

A 
r t

 i 
g 

o

A CONSTRUÇÃO DO PSICOTERAPEUTA 

NA ATUALIDADE1

BEATRIZ HELENA PARANHOS CARDELLA

Resumo: Neste trabalho abordo a questão complexa da construção do psicoterapeuta na atualidade, sob a 
perspectiva do desenvolvimento de atitudes básicas na relação terapêutica, fundamentadas na Abordagem 
Dialógica. Meu objetivo é refletir sobre a importância destas atitudes em Gestalt-Terapia, para favorecer a 
relação com o cliente no processo de resgate de seu crescimento, tendo em vista as características e as ne-
cessidades do homem contemporâneo em seu contexto desumanizante. Assim, discuto, a partir da literatura 
gestáltica, de minha experiência clínica, da pesquisa e da docência junto a psicoterapeutas em formação, as 
seguintes atitudes fundamentais no encontro terapêutico: a abertura para a alteridade, a empatia, a aceitação 
da vulnerabilidade básica do ser humano, a compaixão e a amorosidade. Por fim, enfatizo a necessidade e 
a importância do trabalho pessoal do psicoterapeuta, como condição necessária para estabelecer vínculos 
terapêuticos e dar sentido à sua trajetória de estudos e aprimoramento profissional, e para que, de fato, 
possa cumprir sua tarefa humana no mundo contemporâneo. 
Palavras-chave: Gestalt-Terapia, Psicoterapeuta, Relação Terapêutica, Alteridade, Atitudes Terapêuticas.

“Um terapeuta não usa técnicas, usa a si mesmo”
Fritz Perls

Há muitas perspectivas a partir das quais eu poderia abordar a questão complexa 
da construção do psicoterapeuta no mundo contemporâneo; escolhi, entretanto, tratar 
o tema assinalando a tarefa humana do psicoterapeuta na atualidade, sua vocação 
e atitudes fundamentais, que darão sentido ao processo terapêutico: a abertura para 
alteridade, a empatia advinda da consciência do curador ferido, a aceitação da vul-
nerabilidade básica do homem e a compaixão e a amorosidade. 

Os fundamentos para essa reflexão encontram-se, basicamente, no corpo teórico 
da Gestalt-Terapia e na Abordagem Dialógica de Martin Buber (1974), presente no 
trabalho de diversos autores contemporâneos da abordagem gestáltica. 

1. Atualidade

Nossa civilização encontra-se numa profunda crise de identidade. Vivemos 
um tempo de desumanização, no qual a existência ética e a condição humana andam 
ameaçadas.

1 Palestra apresentada no Congresso Brasileiro de Espiritualidade e Prática Clinica, na Mesa Redonda 
“Ética, Educação e Formação do Psicoterapeuta no mundo atual”, São Paulo, 9 a 12/06/2005.
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A clínica revela que sofremos uma crise de valores e que muitas pessoas ex-
perimentam um enorme vazio afetivo e carecem de referências e sentidos para sua 
existência. As relações em qualquer âmbito da vida humana sofrem de uma profunda 
alienação e revelam formas de sofrimento caracterizados pela exclusão, pela solidão, 
pela desconexão com a natureza e com os outros seres humanos e pela falta de um 
sentido sagrado para a vida. 

Por outro lado, tempos de crise oferecem oportunidades e desafios para o cresci-
mento, a transformação, a ampliação da consciência humana, na direção da plenitude 
e da auto-realização. Se soubermos utilizar a tensão criativa da crise, poderemos dar 
um salto qualitativo na ampliação da nossa consciência individual e coletiva e trans-
formaremos o estado atual do mundo em que vivemos. 

 Observo que tal oportunidade pode ser aproveitada quando somos capazes 
de acolher e resgatar nossa vulnerabilidade básica, e de compreender a relação e a 
conexão com o outro (o que inclui a natureza, a tradição, os descendentes, etc) como 
condição de humanidade.

Buber (1974) afirmava: “No princípio era a relação”.
Num mundo carente de relações humanizantes, o trabalho do psicoterapeuta 

é fundamental. Criamos, através da relação terapêutica, a possibilidade da pessoa 
resgatar a conexão primordial, re-ligando-a a si mesma e aos demais, constituindo ou 
restaurando sua própria humanidade. 

Tal resgate acontece muitas vezes, através da vivência do sofrimento; o terapeuta 
ajuda a pessoa a tornar o sofrimento passagem, travessia, um saber sobre a vida e um 
norte para a existência.

O sofrimento humano tem na atualidade, muitas facetas e muitos disfarces; 
há um sofrimento inerente ao viver, como nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Mas 
vivemos num mundo que praticamente condena as dores do viver, e que por outro 
lado sofre por tentar evitar essa mesma dor, gerando novos sofrimentos, num ciclo 
repetitivo e doloroso. 

No mundo contemporâneo, por exemplo, é “proibido” envelhecer, e tal processo 
natural é considerado, por muitos, “desleixo”; adoecer é sinal de que há algo “errado” 
com a pessoa, se confunde “chorar” as perdas inevitáveis com fraqueza pessoal, e con-
sidera-se a morte, punição, fracasso, injustiça divina ou um erro do destino. Embora a 
mídia exponha e banalize a morte, nossa civilização evita a morte, o que torna a vida 
alienada e desprovida de significado e sentido. 

Nós psicoterapeutas, buscamos compreender o sofrimento humano singulariza-
do em cada pessoa ajudando-a a tomar posse da própria vida e destino, e carregamos 
angústias e questionamentos sobre como viver nesse mundo e nesse tempo, assim 
como nossos clientes.

É justamente a condição humana do psicoterapeuta, um ser em processo, que 
se faz perguntas, precário e inquieto, que busca sentido, que vai nos aproximar de 
nossos clientes e possibilitar a construção de um vínculo de confiança e mutualidade, 
fundamental na constituição do si mesmo e na cura existencial.
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2. A Tarefa do Psicoterapeuta

Voltar ao fenômeno básico da relação humana e oferecer ao cliente a possibi-
lidade de viver uma relação significativa vai exigir de nós algo que parece muito sim-
ples, mas que representa a tarefa de uma vida: nosso trabalho exige que nos tornemos 
pessoas reais, ou seja, comprometidas em vivenciar o vamos propor ao outro. Para 
tanto, precisaremos nos dedicar a um árduo e intenso trabalho pessoal. 

Esse compromisso com o próprio crescimento advém da consciência de que 
não poderemos levar o cliente além do ponto aonde nós mesmos chegamos; não há 
como favorecer o resgate do processo de crescimento do outro se somos reféns dos 
nossos próprios bloqueios e impedimentos. Se estamos perdidos no nosso próprio 
labirinto não estaremos disponíveis para oferecer companhia. Só podemos ajudar 
alguém quando aprendemos, num nível básico, a ajudarmos a nós mesmos.

Por maior que seja o nosso conhecimento e experiência, diante do próximo 
cliente sempre seremos humildes principiantes num eterno recomeçar. É preciso 
renunciar, portanto, a sensação de controle, de finalização, e ao desejo de ser expert
e ser reconhecido como tal.

 Ninguém é especialista em experiência humana dada sua natureza inédita, 
singular, surpreendente e em constante transformação.

Nossas certezas sempre serão desafiadas e cairão por terra diante do próximo 
cliente. Este vai nos revelar nossos próprios enigmas, nossa vulnerabilidade, pontos 
cegos, defesas, resistências, e sofrimentos. Cada cliente vai nos apresentar uma faceta 
da condição humana até então desconhecida.

Assim, a posição ética do psicoterapeuta se fundamenta em algumas atitudes 
sobre as quais eu gostaria de refletir.

3. As Atitudes Fundamentais

3.1 A Abertura para a Alteridade

A vocação do psicoterapeuta é o confronto com a alteridade (Figueiredo, 1995). 
É a disponibilidade para encontrar-se com o estranho, o desconhecido, o diferente no 
outro e em nós mesmos. Tal abertura é que possibilita o encontro humano, o verdadeiro 
caminho para o resgate do crescimento. 

Infelizmente, a privação de relações humanas significativas e o sentimento 
de não-existência são cada vez mais freqüentes na clínica, revelando a ausência de 
experiências de alteridade; nós psicoterapeutas, muitas vezes seremos os anfitriões 
a apresentar o cliente a possibilidade de habitar um lugar no mundo e nas relações 
humanas, com a marca de sua singularidade.

Nossa tarefa será servir generosamente o diálogo, a relação, para confirmar 
aquela expressão singular de vida.
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Para que esse trabalho possa se dar e ter um sentido humano é preciso que a 
alteridade do outro ressoe em nós. É preciso que sejamos surpreendidos, mobilizados 
e perturbados pelo outro.

Como diz Hycner (1995), ser psicoterapeuta é caminhar por uma vereda estreita, 
tendo abismos a cada lado: à frente está o encontro.

Valorizar o encontro implica ser deslocado dos próprios referenciais; é estar 
aberto à perda constante de estabilidade, à descoberta de pontos cegos, ao estranha-
mento cotidiano que nos leva a conhecer e a desconhecer a nós mesmos.

Mas o que possibilita a abertura para a alteridade?
Figueiredo (1995a, p.5) denominou habitar confiado esta condição de abertura: 

“é somente a partir de um primordial sentir-se em casa que se criam as condições para 
as experiências de encontro com a alteridade”.

O primordial sentir-se em casa é a experiência de reconhecimento de si mesmo 
que torna possível o encontro com o outro. É quando se adquire certa familiaridade 
e conforto consigo mesmo; quando seu próprio mundo se transforma num lugar de 
acolhimento. 

Quando temos para onde voltar, uma morada acolhedora, é possível sair, aven-
turar-se, desbravar o universo alheio, se abrir para o diferente, o novo. Só podemos 
enfrentar os riscos dos encontros e dos desencontros se podemos nos recolher ao 
seguro.

Como afirmam Polster e Polster (1979), só podemos vivenciar união se somos 
capazes de separação.

3.2 A Empatia

A empatia não surge apenas da intenção de compreender o outro. É preciso ser 
capaz de estabelecer sintonia emocional com experiência da outra pessoa, mantendo, 
contudo, a diferenciação.

Nossa capacidade empática é potencializada quando há consciência do curador 
ferido que carregamos.

Em geral, no início de um processo terapêutico o cliente tem apenas consciência 
parcial de seu aspecto ferido, projetando no terapeuta seu aspecto curador. Um pro-
cesso terapêutico bem sucedido é aquele no qual o terapeuta ajuda o cliente a tomar 
posse de seu aspecto curador para tornar-se inteiro.

O terapeuta auxilia o resgate e a integração do curador do cliente através da 
consciência e do contato com seu próprio aspecto ferido, ou seja, através da abertura 
para ser mobilizado em seu próprio sofrimento.

Obviamente que o aspecto ferido do terapeuta não é a figura do processo. 
Mas se o terapeuta evita ser mobilizado, vai isolar-se ou misturar-se ao sofrimento 
do cliente.
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Quando isso ocorre, o terapeuta passa a se proteger do próprio sofrimento, 
“fechando-se” para si mesmo e conseqüentemente para o cliente; ao ficar defensivo, 
pode reafirmar o padrão de exclusão ou invalidação que deu origem ao sofrimento 
do cliente.

 A defesa cristalizada e não conscientizada transforma-se numa armadura, numa 
couraça, que nos endurece e aprisiona nossa amorosidade, o fundamento e o sentido 
da relação terapêutica. É certo que em algum momento do processo isto acontecerá; 
o problema é quando negligenciamos a responsabilidade de em nossa terapia pessoal, 
trabalharmos nossos bloqueios de crescimento.

Se o terapeuta não o fizer, cindirá sua experiência, criará uma dicotomia e 
tomará posse apenas de seu aspecto curador, alienando o ferido, o que em realidade 
o tornará incapacitado para a cura; experimentará ansiedade e uma necessidade de 
“salvar” o cliente, que refletirá seu próprio sofrimento alienado, deixado na sombra 
como ponto cego. A redução de sua awareness acarreta o não reconhecimento da 
experiência do cliente, o que compromete o vínculo afetivo e de confiança.

Uma história oriental ilustra o risco da dicotomia:
“Um monge estava meditando numa caverna quando um rato entrou e deu 

uma mordida na sua sandália; aborrecido, o monge abriu os olhos e perguntou: - Por 
que você está perturbando minha meditação?

Estou com fome, respondeu o rato. 
Vai embora, rato louco, pregou o monge. Estou procurando a união com o 
Todo. Como se atreve a me perturbar?
Como espera tornar-se um com o Todo, perguntou o rato, - se nem mesmo 
consegue tornar-se um comigo?”.

Esta pequena história nos ensina que é preciso disponibilizar-se para conhecer 
e aceitar os próprios aspectos sombrios, “tornar-se um com eles”, transitar pelas pola-
ridades. É o que possibilita acolher e compreender o sofrimento do cliente.

No final de um processo verdadeiramente terapêutico, serão dois os curado-
res feridos; haverá então, unidade e integração ao invés de dicotomias e divisões; a 
cristalização em uma polaridade será dissolvida e a parte desintegrada será reunida 
à totalidade.

A unidade possibilita a mutualidade, o compartilhamento, a amorosidade. 
Um ser inteiro pode encontrar o outro, transformando-o e sendo transformado pela 
diferença.

3.3 A Aceitação da Vulnerabilidade Humana

Em nossa cultura ser vulnerável tem um sentido pejorativo, pois relacionamos e 
confundimos vulnerabilidade com impotência e fraqueza, ou seja, com um ego frágil. 

•

•

•
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Nossa vulnerabilidade é o que nos permite compartilhar humanidade; é o que 
possibilita nos importarmos uns com os outros, é o que nos faz amar e nos sentirmos 
amados.

O terapeuta consciente da própria vulnerabilidade é capaz de ser humilde; 
não tem necessidade de ser perfeito, aceita os próprios limites e vai ajudar o cliente 
a acolher-se com mais generosidade.

O terapeuta que reconhece e trabalha as próprias dificuldades torna-se natu-
ralmente terno; sua gentileza e delicadeza transformam-se em chaves que “abrem as 
portas” de um ser enclausurado e oferecem “moradia” a um ser disperso. 

O terapeuta humilde é capaz de experimentar compaixão, e se abre então, para 
a construção de um vínculo afetivo. A compaixão nasce numa relação entre semelhan-
tes, horizontal, onde ambos possuem poder e vulnerabilidade. Mesmo numa relação 
com papéis definidos e fixos como na relação terapêutica, que também implica um 
vínculo formal.

A aceitação de nossa vulnerabilidade básica nos torna capazes de presença, de 
ofertar atenção, uma das facetas da amorosidade.

Há grande generosidade em apoiar uma pessoa, em estar ao seu lado para viver 
sua experiência, seu sofrimento, exatamente como ele é.

Ao sentir-se aceito, acolhido e seguro o cliente vai revelando a si mesmo e 
ao terapeuta seus ferimentos, seu sofrimento, sua dor, que contém, em si mesmos, a 
cura. Podemos ajudá-lo então, a acompanhar e honrar sua experiência, com abertura 
e aceitação. O sofrimento torna-se travessia.

3.4 A Amorosidade

A amorosidade está relacionada a abertura do terapeuta, a sua hospitalidade, 
e oferece ao cliente uma oportunidade de experimentar uma relação na qual se sinta 
digno, valorizado e onde tome posse de seu direito de ser o que é (Cardella, 1994).

No processo terapêutico, o amor dá sentido à técnica, dissolve defesas, que vão 
perdendo sua função à medida que o cliente se conecta com a experiência presente 
tomando posse de seus limites e de seus recursos para se relacionar, aprendendo a 
preservar-se e abrindo-se para o risco e a aventura de viver.

À medida que o cliente torna-se aware do próprio sofrimento, começa a dis-
solução dos padrões que o mantém, pois a pessoa resgata a possibilidade de escolha, 
de posição frente às situações que se apresentam em sua trajetória de vida. Ela não 
mais é refém de tal sofrimento.

No acolhimento do nosso sofrimento pessoal contatamos a suavidade, a doçu-
ra, a delicadeza, a firmeza que habita em nós; a vivência da vulnerabilidade nos faz 
sentir compaixão por nós mesmos, quando percebemos que fomos feridos em nossa 
amorosidade ou dignidade. Esta compaixão possibilita o “perdão”, a compreensão da 
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condição humana dos outros que nos rodeiam, o que é fundamental para atravessarmos 
o sofrimento. Assim, nossas partes alienadas e desintegradas podem de novo serem 
reunidas. Amor é uma experiência de Unidade.

Quando tornamos o sofrimento uma travessia, podemos perceber seu sentido. 
Podemos nos responsabilizar e despertar para novas escolhas, transformando nosso 
caminho.

Paradoxalmente, ao experimentarmos ser vulneráveis é que nos tornamos 
fortalecidos, vivos e presentes.

Perls dizia que a vida perigosa é muito mais segura do que a vida de seguros 
de não correr riscos. 

Em Gestalt-Terapia buscaremos restaurar a qualidade do contato da pessoa 
com sua experiência, seja ela qual for. A abertura para a vida em sua plenitude é o 
sentido a nossa trajetória; a recompensa por estar vivo supera a dor do viver, quando 
este viver é experiência e transformação.

Esta abertura é a reconciliação da pessoa consigo mesma, com sua própria 
humanidade. É oferecer um Sim à vida no que ela tem de drama, mistério e beleza.

Gostaria de terminar com um trecho de um livro de ficção maravilhoso, “Quan-
do Nietzsche chorou” (Yalom, 2005, p.399), escrito por um terapeuta, que aborda os 
primórdios da Psicanálise; Nietzsche, um dos personagens, ao final de sua ‘terapia pela 
conversa’ com Breuer, num longo e doloroso processo, revela e toma posse de sua huma-
nidade, o que de forma poética sintetiza a importância de uma relação significativa:

– “É estranho, mas no exato momento em que, pela primeira vez na minha vida, 
revelo minha solidão em toda sua profundeza, em todo seu desespero..., nesse preciso 
momento a solidão se desvanece! O momento em que lhe contei que jamais fui toca-
do, foi exatamente o momento em que me permiti pela primeira vez ser tocado. Um 
momento extraordinário, como se alguma enorme pedra de gelo interior subitamente 
rachasse e despedaçasse.

– (...) Não subestime o valor de saber que não sou uma aberração, de meu saber 
que sou capaz de tocar e de ser tocado. Graças a você, graças ao seu lar hospitaleiro, 
percebo que tenho uma escolha. Sempre permanecerei sozinho, mas que diferença, 
que maravilhosa diferença, escolher o que faço. Amor fati: escolhe teu destino, ama 
teu destino” (Yalom, 2005, p. 401)

Para viver o risco e a aventura de encontrar-se com seus clientes, o psicoterapeu-
ta constrói-se numa longa trajetória de estudo e aprimoramento; mas só pode habitar a 
construção quando realiza sua própria obra de reconciliação com seus recursos, com 
sua singularidade e com seus aspectos feridos, para se tornar hospitaleiro.

Ao realizar essa obra, saberá o que é ter se tornado real. E diante de um outro 
real, o cliente poderá existir. Sentirá que é bem-vindo ao mundo humano e poderá, 
então, correr o risco e receber a dádiva de humanizar-se. 

O que cura o humano desumanizado é o humano reconciliado com a própria 
humanidade em seu percurso de vida, que é mistério e transformação.
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Isto costuma ser suficiente para tornar a vida um gesto criativo e pleno de 
sentido, portanto, Sagrado.
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Abstract: This work board the complex question of the construction of the psychotherapist in the present 
time, under the perspective of the development of basic attitudes in the therapeutic relationship, based on 
the Dialogical approach. My objective is to reflect about the importance of those attitudes in Gestalt-therapy, 
to favor the relation with the client in the process of rescuing its growing, in view of the characteristics 
and the necessities of the contemporary man in its own context. Thus, I argue, from the gestalt literature, 
of my clinical experience, the research and my teacher experience with psychotherapists in formation, 
the following basic attitudes in the therapeutic meeting: the opening for the alterity, the empathy, the ac-
ceptance of the basic vulnerability of the human being, the compassion and the love. Finally, I emphasize 
the necessity and the importance of the personal work of the psychotherapist, as necessary condition to 
establish therapeutic bonds and to give sensible to its trajectory of studies and professional improvement, 
and so that, in fact, it can fulfill to its task human being in the world contemporary.
Key-words: Gestalt-Therapy, Psychotherapist, Therapeutic Relationship, Alterity, Attitudes.

Resumen: En este trabajo abordo la cuestión de la construcción del psicoterapeuta en la actualidad, bajo la 
perspectiva del desarollo de atitudes básicas en la relación terapéutica, fundadas en el enfoque Dialógico. 
Mi objetivo es hacer una reflexión acerca de la importáncia de estas actitudes en Gestalt-Terapia, para fa-
vorecer la relación con el cliente en el proceso de rescate de su crescimiento, acerca de las características 
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y las necesidades del hombre contemporáneo en su contexto desumanizante. Así, discurro, a partir de la 
literatura gestáltica, de mi experiéncia clinica, de la pesquisa y de la docéncia junto a psicoterapeutas en 
formación, las siguientes actitudes fondamentales en el encuentro terapéutico: la abertura para la alteridad, 
la empatía, la acceptación de la vulnerabilidad básica del ser humano, la compasión y la amorosidad. Por fin, 
enfatizo la necesidad y la importáncia del trabajo personal del psicoterapeuta, como condicción necesaria 
para establecer vínculos terapéuticos y dar sentido a su trajectoria de estudios y aprimoramiento profesional, 
y para que, en realidad, pueda cumprir su tarea humana en el mundo contemporáneo.
Palabras-clave: Gestalt-Terapia, Psicoterapía, Relación Terapéutica, Alteridad, Actitudes Terapéuticas.

Beatriz Helena Paranhos Cardella - Psicóloga e Psicoterapeuta, Mestre em Educação, Especialista em 
Gestalt-Terapia pelo Instituto Sedes Sapientiae (SP); Professora e Membro efetivo do Departamento de Ges-
talt-Terapia do Instituto Sedes Sapientiae, autora dos livros O amor na relação terapêutica e A construção 
do psicoterapeuta (Summus).

Recebido em 12.08.06
Primeira Decisão Editorial em 10.10.06

Versão Final em 29.11.06
Aceito em 02.12.06

Revista ITGT_12-2.indd   117Revista ITGT_12-2.indd   117 11/5/2007   12:35:2411/5/2007   12:35:24



Revista ITGT_12-2.indd   118Revista ITGT_12-2.indd   118 11/5/2007   12:35:2411/5/2007   12:35:24


