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A ÉTICA NA PSICOTERAPIA: 

UM ENFOQUE GESTÁLTICO1

ENILA CHAGAS

Resumo: Ética: parte integrante do processo de socialização do homem. Um questionamento: a ética a 
serviço do bem comum ou como meio de crescimento do próprio indivíduo. Perls e Goodman: a interação 
organismo/ambiente como ponto de partida de qualquer investigação. A formação de um sistema de valores 
na fronteira de contato. As implicações éticas da vivência em sociedade, sempre com o Outro. A ética na 
psicoterapia gestáltica. O cuidado do terapeuta em relação à postura pedagógica, que resultaria na imposi-
ção de seus próprios valores ao cliente. O respeito ao conteúdo trazido pelo cliente e às suas prioridades. 
A importância de focalizar o processo que se desenrola na psicoterapia. A ética que emerge no fluxo da 
relação entre terapeuta e cliente.
Palavras-chave: Ética, Indivíduo, Ambiente, Liberdade, Psicoterapia.

Falar em ética no momento atual de nosso país é quase uma ousadia. No aqui e 
agora que estamos vivendo, que já se prolonga em passado e futuro, a ética aparece a 
cada momento, na mídia, quase sempre representando apenas uma capa para atender 
a interesses pessoais. Neste sentido, a ética passa a ser um manto para a hipocrisia. 
Corremos o risco de assistir a uma banalização do tema ou ao seu esgotamento. Mas 
é justamente nesses momentos de crise de valores em determinado grupo social que 
mais se torna necessário pedir socorro à ética, como um princípio inerente a cada um 
de nós, agindo de forma indivisível nos aspectos pessoal e profissional.

A ética surgiu como um aspecto importante do processo civilizatório do ho-
mem, acompanhando e promovendo a organização social. Foi desde muito cedo, ainda 
na era dos pré-socráticos (cerca de 400 anos a.C.), objeto de estudo de pensadores, 
antes mesmo que se tornasse explicitamente um ramo da filosofia, ou uma ciência, 
já muito mais tarde.

De onde viria esta preocupação em tempos tão remotos e o que levaria à sua 
persistência até nossos dias? 

Parece-me que, antes de tudo, a ética busca responder a questões fundamentais 
do homem como indivíduo, e, ao mesmo tempo, é parte integrante do meio social. 

1 Trabalho apresentado na mesa de abertura do II Encontro Candango de Gestalt-Terapia, outubro de 2006 
(CEGEST/IGTB).

ENSAIO
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Quem sou eu diante do bem e do mal, conceitualmente falando, na sociedade em 
que vivo? Até que ponto posso usar minha liberdade sem afetar negativamente o bem 
comum? Quem é o Outro? Preciso limitar minha ação para que vivamos equilibrada-
mente a liberdade? Sou um ser de escolhas ou um simples joguete das forças culturais 
e sociais em que estou imerso?

Não tenho a pretensão de ter respostas prontas para tão profundo e amplo 
questionamento. Assim, busco abordar o tema naquilo que nos tange muito de perto: 
a ética na psicoterapia, notadamente na Gestalt-Terapia. Ao mesmo tempo, parece-me 
que a reflexão sobre esse foco nos levará ao questionamento maior, pois a vivência 
ética se insere na tessitura do pensar-fazer. 

Primeiramente, gostaria de lembrar que a maior parte das definições de ética 
é dualista: ora seu objetivo primeiro é promover o bem comum, ora ela se volta para 
o aperfeiçoamento do indivíduo.

Exemplifiquemos com alguns pensadores que privilegiam o bem comum: 
para Platão, uma sociedade só sobreviverá se formada por homens éticos, que a farão 
funcionar; para Maquiavel, o que importa é que o regime político funcione bem; a 
ética individual deve ter como meta um governo que atenda às necessidades dos 
governados; para Noam Chomsky, a ética do capitalismo desenvolveu-se tanto que 
destruiu os valores do indivíduo.

No sentido oposto temos a perspectiva do crescimento do homem no viver 
ético: para Aristóteles, o homem é ético para ser feliz, para se realizar internamente, 
e não para obter qualquer efeito além dele; para Jean-Jacques Rousseau a ética decorre 
exclusivamente da liberdade. Sou ético porque sou livre, sem maiores considerações 
metafísicas ou sociais; para as religiões em geral, a prática da ética nesta vida é uma 
preparação necessária para o gozo da vida eterna em plenitude.

A relação indivíduo/meio é a perspectiva maior do Gestalt-Therapy (Perls, 
Hefferline & Goodman, 1997), obra básica da abordagem gestáltica. Já em seu primeiro 
capítulo, inciso 2, os autores afirmam:

Em toda e qualquer investigação, psicológica ou sociológica, temos de partir da inte-
ração entre o organismo e seu ambiente. Não tem sentido falar, por exemplo, de um 
animal que respira sem considerar o ar e o oxigênio como parte da definição deste, ou 
falar de comer sem mencionar a comida, ou de enxergar sem luz, ou de locomoção sem 
gravidade e um chão para apoio, ou da fala sem comunicadores (...). Denominemos 
esse interagir entre organismo e ambiente em qualquer função “o campo/organismo 
ambiente” e lembremo-nos de que qualquer que seja a maneira pela qual teorizamos 
sobre impulsos, instintos, etc., estamos nos referindo sempre a esse campo interacional 
e não a um animal isolado (p. 42).

Assim, desde logo, a investigação sobre a ética e seu papel na vida do homem 
se submete a este princípio geral.
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Nessa perspectiva, a relação se estabelece no contato indivíduo/mundo através 
do self permanentemente em ação. A troca ocorre na fronteira, através de processos de 
assimilação ou alienação, a partir da necessidade do indivíduo diante do que o meio 
lhe oferece. O sistema de valores que embasa o viver ético também se forma nesse 
processo. Quando a troca se faz de forma saudável (tanto quanto possível), o processo 
é dinâmico e permite mudanças ao longo da vida. Pode-se dizer que cada escolha que 
fazemos contém implicações éticas, já que vivemos em sociedade e, mais especifi-
camente, com o Outro. Por outro lado, a troca pode ser não-saudável, promovendo 
fixações e rigidez. Surgem então preconceitos e dificuldades de fazer novas escolhas 
com liberdade, ainda que relativa.

Paul Goodman, um dos fundadores da Gestalt-Terapia, educador e filósofo 
americano, assinala as dificuldades no contato decorrentes das normas da sociedade. 
Em Utopyan Essays and Practical Proposals (1962) ele diz:

Este é o cerne da argumentação sobre o pensamento utópico. A verdade é que o siste-
ma organizacional americano invadiu a personalidade das pessoas, muito embora ele 
proteja a individualidade, a privacidade e a liberdade de escolha de cada homem. Mas 
ele (o sistema) sabotou a autoconfiança, e portanto fez secar a imaginação espontânea 
e a capacidade de inventar experimentações engenhosas (p. 9-10).

Passados mais de quarenta anos da afirmação de Goodman, constatamos que a 
sociedade americana, atualmente, nem mesmo garante os direitos individuais citados. 
Sob o pretexto da segurança nacional ameaçada pelo terrorismo, eles têm sido cada 
vez mais cerceados. Até que ponto o alerta do autor sobre a forma como o sistema 
sabotou a autoconfiança das pessoas não tem interferência na forma como a sociedade 
americana aceita esse cerceamento? Até que ponto não ter confiança no próprio pensar 
e agir significa uma maior submissão à “ética” do meio em que se está imerso?

A citação acima nos remete ao papel da psicologia na sociedade. Na adver-
tência de Goodman, caberiam as psicologias ditas tecnológicas, em que prescrições 
já prontas são aplicadas àqueles clientes que as procuram, sem maiores indagações. 
Os profissionais teriam a tarefa de adaptar essas pessoas “socialmente disfuncionais” 
às exigências do meio em que vivem. Não está incluída em suas teorias e métodos a 
preocupação com o homem como ser total.

Entretanto, mesmo diante da realidade em que vivemos em nosso dia-a-dia, 
constatada em nosso trabalho, nós, gestaltistas, não podemos desistir de tentar trocas 
melhores com nosso meio, inspirados por uma ética que a cada momento surge nas re-
lações. A desistência seria a concordância em submergir em doença geral e progressiva. 
Resultaria na negação do exercício da psicoterapia da forma que a compreendemos.

Por outro lato, a Gestalt-Terapia tem no existencialismo e na fenomenologia 
importantes raízes filosóficas, em que o homem aparece como ser de projeto e pos-
suidor de liberdade para fazer escolhas em cada situação. Jean-Paul Sartre (1947, 
p. 56) assim o define:
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O homem não está pronto ao nascer. Ao fazer sua ética, ele se faz; e a força das circuns-
tâncias é tamanha que ele não pode se abster de escolher. O homem só se define em 
relação a este envolvimento.

Seria possível trazer o princípio que consagra a liberdade de escolha para a 
situação terapêutica? Ouso acreditar que sim, com todas as dificuldades advindas das 
pressões sociais, comentadas acima.

A Gestalt-Terapia focaliza a awareness2 da experiência imediata e os valores que 
emergem da relação terapêutica. Há uma perspectiva subjetiva diante da experiência do 
outro. Assim, no momento da psicoterapia, no esforço do terapeuta para por entre pa-
rênteses sua experiência imediata (o époché fenomenológico), o cliente terá espaço para 
se revelar, sem que sofra o julgamento ético ou não ético do que só a ele pertence.

Existem perspectivas éticas que tendem a universalizar a experiência do outro, 
principalmente através do diagnóstico. Assim, por exemplo, nos casos de drogadicção 
é possível imaginar que os aspectos básicos do problema são comuns a todos que for-
mam esse tipo de relação com drogas. Entretanto, embora o problema comumente surja 
de relações mal vividas no ambiente, cada caso apresenta sutilezas tão importantes 
quanto aquelas presentes em outros distúrbios compulsivos. É então imprescindível 
que o terapeuta se dispa de preconceitos, de modo a permitir que a individualidade 
do cliente se manifeste o mais possível, sempre em uma troca também o mais possível 
sem julgamentos. O encontro dos dois se dá na dor.

Trata-se de uma postura que busca a relação dialética, funcional e benéfica 
para o cliente, priorizando, antes de tudo, sua sobrevivência. A ética está focalizada 
no processo que se desenrola na psicoterapia e não no conteúdo.

Repetidamente ouvimos um axioma da Gestalt-Terapia: “o foco está no que e no 
como e não no conteúdo”. Reproduzo citação de artigo de Richard White3, publicado 
no Gestalt Journal, edição de outono de 1995, que me parece pertinente ao tema:

No processo de criar e experienciar o mundo, nenhum conjunto de regras legais ou mo-
rais relativas à ética pode prevalecer acima da experiência pessoal, sem que se pratique 
violência contra aquele que está experienciando. É possível que alguém escolha viver 
situações em que aceita um tal conjunto de regras impostas; nesse caso, a pessoa está 
escolhendo violar seus padrões e valores em função de alguma coisa ou alguém que 
aparece como uma prioridade maior ou como uma exigência mais forte. A postura ética 
da Gestalt-Terapia baseia-se na situação em que a interação ocorre. Todas as pessoas são 
responsáveis por si mesmas naquela interação e pelas escolhas feitas naquele momento 
existencial (Korb, Gorrell, Van De Riet, 1989, p. 19).

2 Awareness- termo em inglês da Gestalt-Terapia que não tem tradução exata em português. Segundo Gary 
Yontef, significa estar presente de forma total - cognitiva,emocional, sensorial, etc. para o que ocorre 
interna e externamente. É um conceito mais amplo que “consciência”, normalmente usado na psicologia 
e na psicanálise.

3 White, R.(1995). A Special Case for Gestalt Ethics: Working with the Addict, in The Gestalt Journal, Vol 
XVIII, n. 2, Fall, 1995. USA: The Center for Gestalt Development.
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A citação parece-me apropriada porque coloca limites éticos à atuação do 
terapeuta. Se ele se fixa no conteúdo do discurso do cliente, tenderá a enveredar por 
uma postura pedagógica, que poderá se constituir em uma pedagogia envenenante, 
ao violar sua liberdade em relação a valores. O conteúdo do discurso do cliente, em 
qualquer aspecto, não está sob avaliação: se é ético ou não ético. Com certeza ele afeta 
o terapeuta, mas também este poderá se questionar sobre seus próprios valores – um 
aspecto do trabalho que contribui para seu crescimento. 

Na direção oposta, quando a relação terapêutica focaliza o processo, observa-se 
que valores não fazem parte apenas do fundo, mas emergem na dialética da própria 
relação. Esses valores resultam do contínuo fluxo figura/fundo: é o reconhecimento 
de que o fundo muda a figura e que a figura muda o fundo.

É também importante suporte para a postura de respeito em relação ao Outro, 
possibilitando-lhe “desvelar-se”. Ainda mais, coloca claros limites éticos ao poder 
do psicoterapeuta: a cada momento ele precisa estar consciente dos seus limites na 
relação, alerta para não ultrapassá-los. 

Em um significado mais profundo, podemos acreditar que a própria relação é 
curativa para ambos os participantes, terapeuta e cliente. Nesse sentido, retornando 
às definições clássicas de ética, podemos dizer que nenhum enfoque individualista 
ou voltado apenas para o social esgotará a riqueza de significados contidos em um 
viver ético: é a vida do homem entre os outros homens.

Retornando às preocupações expressas no início deste trabalho, relembro o 
papel do psicoterapeuta no aumento da awareness do Outro em relação a si mesmo e 
a sua atuação no meio social. Pretendo com este trabalho apenas provocar mais uma 
reflexão e interrogação sobre a ética na psicoterapia, seja do ponto de vista de nossa 
abordagem, seja de outras. E colaborar, ainda que muito modestamente, na constru-
ção de uma participação mais ativa no restabelecimento de padrões éticos em nossa 
sociedade, especialmente em nossa profissão. O trabalho começa com cada um de 
nós e em cada um de nós.
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Abstract: Ethics: an essential element in man’s process of socialization. An issue to discuss: ethics as a way 
to benefit life in society or to promote individuals’ growth. Perls e Goodman: the interacting of organism and 
its environment as a starting point for any investigation. The formation of a values system at the contact 
boundary. The ethical implications of living in society, always with an Other. Ethics in Gestalt therapy. The 
therapist’s caution towards a pedagogic posture, which might result in the imposition of his own values on 
the client. The respect toward the client’s history and priorities. The importance of maintaining the focus 
on process while working. Ethics emerging in the relationship between psychotherapist and client.
Key-words: Ethics, Individual, Environment, Freedom, Psychotherapy.

Resumen: Ética: parte integrante del proceso de socialización del hombre. Un cuestionamento: la ética a 
servicio del bien comun o como medio de crecimiento del proprio individuo. Perls y Goodman: la interación 
organismo/ambiente como punto de partida de cualquiera investigación. La formación de uno sistema de 
valores en la frontera del contacto. Las implicaciones éticas de la vivencia en sociedad, siempre con el 
otro. La etica en la sicoterapia gestaltica. El cuidado del terapeuta en relación a la postura pedagogica, que 
resultaria en la imposición de sus próprios valores al cliente. El respecto al contenido trajido por el cliente 
y sus prioridades. La importancia de focalizar el proceso que se desarrolla en la psicoterapia. La ética que 
emerge en el flujo de la relación entre terapeuta y cliente.
Palavras clave: Ética, Individuo, Ambiente, Libertad, Psicoterapia.
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