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RESUMO 

 

Pretende-se neste trabalho articular a depressão sob o olhar Gestáltico, enfatizando conceito 

e formas de acolhimento ao paciente depressivo de forma a enriquecer e complementar o estudo 

acerca desse tema. O objetivo geral desta pesquisa prendeu-se com a identificação do conceito de 

depressão e a forma de tratamento em Gestalt-Terapia. Para tanto foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica através de artigos publicados entre os anos 1995 e 2016, selecionados nas bases de 

dados BVS, PEPsi, SCIELO, nas páginas de pesquisa ArqMudi, pgsskroton.com.br, 

www.centroreichiano.com.br, e em livros que versam sobre o tema. Verificou-se que a Gestalt-

Terapia é uma abordagem de tratamento eficaz para o paciente depressivo tendo em vista os 

fenômenos que se encontram desajustados, o que promove sintomas inerentes ao sujeito. Foi 

possível perceber ainda o importante papel do contexto familiar para a melhora do sujeito que 

sofre. 

  

Palavras-chave: Gestalt-terapia, depressão, awareness, self, contato, auto- regulação 

organísmica e figura-fundo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Todos nós temos momentos em que nos sentimentos tristes, ansiosos, irritados ou 

desesperançados. Perante essa situação a depressão tem se tornado uma problemática de alta 

relevância social, tema este que vem sendo abordado cada vez mais na mídia, espaços acadêmicos 

entre outros meios de disseminação do conhecimento. Avaliado como um dos modos de 

adoecimento mais representativos da sociedade contemporânea, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) a considera como “epidemia silenciosa” ou ainda “o mal do século XXI”. Ainda de acordo 

com a OMS (2008), principal entidade internacional que lida com a saúde, a depressão é a principal 

causa de incapacidade, nesse sentido afirma que até o ano de 2020 constituirá a segunda maior 

causa de afastamento do trabalho por incapacitação social no mundo.  

Quase um milhão de pessoas cometem suicídio a cada ano e os transtornos mentais são uma 

de suas principais causas. A OMS ainda aponta que a depressão será a doença mais comum no 

mundo em 2030, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, incluindo câncer 

e doenças cardíacas. 

A depressão interfere em todas as esferas da vida do indivíduo, abrangendo relações pessoais 

e produtividade. No entanto, falsas crenças sobre a sintomatologia do transtorno dificulta o 

reconhecimento do problema, sendo que em alguns casos por preconceito e/ou vergonha não 

buscam tratamento adequado. Estando assim associada à perda de qualidade de vida, devido o 

sofrimento físico (em casos de somatização) e psíquico o que posteriormente pode ocasionar 

comorbidade patológica. 

A Gestat-Terapia se caracteriza por uma abordagem de matriz existencial fenomenológica 

orientada para o insight que objetiva a tomada de consciência. Sendo assim a correlação 

estabelecida com o tema é de total relevância. Nesse sentido a pesquisa se justifica pelo fato de 

trazer a discussão o estudo da depressão em um contexto cientifico, cujo foco esta centrado na 

abordagem Fenomenológica existencial da Gestalt-Terapia. A psiquiatria na maioria das vezes 

trata a Depressão como doença, cujas causas são atribuídas a fatores biológicos e sociais. A Gestalt-

Terapia por sua vez é integralmente ontológica, pois reconhece tanto a atividade conceitual quanto 

a formação biológica de Gestalten1 (PERLS E STEVENS, 1977). 

Destarte, a partir de tais considerações a questão fundamental é Identificar as causas da falta 

de acompanhamento adequado e consequentemente os fatores que contribuem para o agravo da 

                                                 
1 Gestalten: palavra que significa gestalt no plural (PERLS E STEVENS, 1977) 
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patologia, assim como, elucidar possíveis causas e cuidados sob a visão totalitária da Gestalt-

Terapia. 

O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, na qual se analisou livros, artigos, 

e dissertações, publicados no período de 1995 a 2016. Assim como livros que versem sobre o tema. 

Nos capítulos seguintes buscou-se apresentar alguns conceitos importantes para contextualizar o 

assunto tratado, sendo eles; Etiologia da depressão, Depressão na perspectiva da gestalt-terapia e 

a Intervenção em gestalt-terapia junto ao paciente depressivo. E por fim, as considerações finais.  

 

1. ETIOLOGIA DA DEPRESSÃO  

 

Embora as causas ainda sejam desconhecidas, muitas teorias têm sido propostas para tentar 

explicar a depressão, inclusive incluindo uma interação de diferentes fatores biológicos, sociais e 

psicológicos.  

 A palavra depressão provém do termo latim depressus, que significa “abatido” ou “aterrado”, 

sendo que, o termo depressão, na linguagem corrente, tem sido empregado para designar tanto um 

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

(PORTO, 1999). 

Como uma perspectiva de melancolia a depressão foi registrada na história e nas culturas 

(Barlow e Durand, 2010).  

De acordo com Canale e Furlan (2006) Após o século XVII, o conceito de melancolia, junto 

com todo o discurso psiquiátrico, modificou-se radicalmente. O autor ainda ressalta que;  

 

No século XIX, Pinel introduziu o termo melancolia ou delírio considerando-o uma 

insanidade parcial. Foi na 6ª edição do tratado de Kraepelin que o termo depressão foi 

introduzido como título de doença, com a denominação “psicose maníaco-depressiva”. 

Ao longo do século XX, vários termos foram estudados e debatidos, como a questão, por 

exemplo, da natureza endógena ou exógena da depressão e os termos unipolar e bipolar 

(CANALE E FURLAN, 2006) 

 

Nesse sentido, apontamos que a forma de apresentação dos sintomas é diferente entre 

crianças e adolescentes. Tendo em vista que, nas crianças a depressão pode vir disfarçada de 

agressividade e isolamento. Porém nos adolescentes, a depressão pode estar relacionada a 

comportamentos antissociais (mentiras, pequenos furtos, violência, ruminação, comportamentos 

de autolesão, drogadição).  
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De acordo com Yano (2015) a etilologia da Depressão está ligada a fatores temperamentais, 

baseados fatores (neuroticismo), genéticos/ fisiológicos e psicossociais, havendo uma maior 

prevalência entre parentes. Problemas hormonais, como nas alterações da tireóide, bem como, 

dores crônicas também estão positivamente associados a quadros depressivos. Também 

caracterizada como a ausência de sensações ou entorpecimento, sendo o segundo mais evidente 

que a própria tristeza persistente (SCHENEIDER & KRUG, 2010). 

Destacam-se na depressão características físicas (alterações de sono e apetite, fadiga e dores 

crônicas), cognitivas (autoestima rebaixada e dificuldades na memória e concentração), 

emocionais (tristeza persistente e perda de sentido das atividades prazerosas) e volitivas (os estados 

de apatia e passividade) (DSM-V,2014). Na psiquiatria a depressão é tratada como transtorno, 

sendo diagnosticada a partir da presença de sintomas que se manifestam com uma determinada 

duração, frequência e intensidade. 

Quanto as formas de apresentação da depressão, Porto (1999) traz importantes contribuições 

discernindo depressão enquanto sintoma, síndrome e doença.  

Enquanto sintoma, a depressão pode manifestar-se em variados quadros clínicos, entre os 

quais: transtorno de estresse pós-traumático, demência, esquizofrenia, alcoolismo, doenças 

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

e econômicas adversas.  

Enquanto síndrome, a depressão inclui não apenas alterações do humor (tristeza, 

irritabilidade, falta da capacidade de sentir prazer, apatia), mas também uma gama de outros 

aspectos, incluindo alterações cognitivas, psicomotoras e vegetativas (sono, apetite).  

Finalmente, enquanto doença, a depressão tem sido classificada de várias formas, na 

dependência do período histórico, da preferência dos autores e do ponto de vista adotado. Entre os 

quadros mencionados na literatura atual encontram-se: Episódio depressivo grave, Episódio 

depressivo moderado, Episódio depressivo leve. 

 

1.1 Conceito 

 

O conceito de depressão abrange quadros com alterações psicopatológicas diversas que 

podem diferir consideravelmente em relação à sintomatologia, gravidade, curso e prognóstico. 

Depressão é uma síndrome caracterizada por uma série de sintomas emocionais e físicos, que 

alteram as capacidades do indivíduo em diferentes esferas. O paciente apresenta alterações no 

humor, sensação de vazio, angústia irritação, agitação ou lentidão, crises de choro, déficit de 
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memória, sonolência ou insônia, perda ou ganho de apetite, desinteresse sexual, isolamento social, 

dentre outros sintomas (ISTILLI et. al. 2010).  

A classificação internacional de Doenças (CID-10) descreve portador de depressão com 

sendo uma pessoa com baixo-auto-estima, tendo uma perspectiva negativa do futuro, vendo-se 

solitário e triste, com dificuldades de concentração e atenção, cansa facilmente ao realizar 

pequenos esforços, não encontra força de vontade e ânimo para realizar as atividades diárias, possui 

sentimento de culpa e inutilidade, pensamentos ou ações autodestrutivas ou suicidas (FEITOSA, 

BOHRY e MACHADO, 2011).  

Segundo Porto (1999) o estado deprimido advindo do luto se constitui em resposta à perda 

de pessoas queridas, caracterizam-se pelo sentimento de profunda tristeza, exacerbação da 

atividade simpática e inquietude. As reações de luto normal podem estender-se até por um ou dois 

anos, devendo ser diferenciadas dos quadros depressivos propriamente ditos. No luto normal a 

pessoa usualmente preserva certos interesses e reage positivamente ao ambiente, quando 

devidamente estimulada. Não se observa, no luto, a inibição psicomotora característica dos estados 

melancólicos. Os sentimentos de culpa, no luto, limitam-se a não ter feito todo o possível para 

auxiliar a pessoa que morreu; outras ideias de culpa estão geralmente ausentes 

A depressão acontece em meio a alguns fatores que envolvem o contexto social e psicológico. 

Citam-se alguns meios pelo qual ocorre o procedimento da depressão: biológicos são aqueles que 

envolvem transtornos do humor com desregulagens de neurotransmissores. Os fatos Genéticos 

apresentam-se como uma herança genética, cita-se o transtorno bipolar. Os fatores psicossociais 

incluem acontecimentos vitais e estresse ambiental. Consideram-se esses pontos importantes para 

a compreensão da depressão, para haver um tratamento adequado (KAPLAN E SADOCK, 2007). 

 

1.2. Tipos de Depressão 

 

Apesar de comuns, existem vários tipos de depressão que podem tomar diferentes rumos. Os 

sinais e sintomas variam em número, momento de aparecimento, gravidade e persistência, mas em 

geral são bastante semelhantes. Dado que os diferentes subtipos de depressão podem requerer 

tratamentos diferentes. Existem também diferenças na forma como os indivíduos experienciam a 

depressão e exprimem os sintomas, dependendo da idade, género e cultura.  Subjetividade essa que 

deve ser considerada no momento do tratamento.  

Têm sido utilizados muitos nomes para descrever as várias formas de depressão. Pesquisas 

tem demonstrado que a depressão é uma perturbação do humor, ou afetiva, que ocorre em fases. 

Isto significa que existem períodos de humor normal que alternam com episódios depressivos.  
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Por vezes, em vez de uma fase depressiva, podem ocorrer fases de euforia (muito bom 

humor), irritabilidade e agitação, denominadas mania ou hipomania. Assim, pode dizer-se que se 

está na presença de depressão unipolar quando não existem fases de mania ou hipomania no 

histórico clínico, e depressão bipolar quando fases deste tipo tenham ocorrido no passado. A 

Classificação Internacional das Doenças (CID-10) denomina quatro tipos de depressão: 

 

1.2.1. Episódio Depressivo Leve 

Há perda de interesse e fadigabilidade. Por duas semanas o paciente apresenta-se progressivo 

em suas atividades rotineiras, mas envolvem sintomas somáticos como dores vagas e imprecisas 

(CID 10,1997). 

 

1.2.2. Episódio Depressivo Moderado 

Diversos sintomas presentes (quatro ou mais) com permanência cerca de duas semanas. 

Apresenta-se com dificuldade em desenvolver atividades usuais tais como: social, domésticas e 

laborais. Além de outros sintomas somáticos como cólicas e falta de ar (CID 10,1997). 

 

1.2.3. Episódio Depressivo Grave 

O paciente fica angustiado ou agitado. Tem perda da auto estima, sentimentos de inutilidade 

ou culpa; o suicídio é um risco marcante; há também a síndrome somática onde os sintomas estão 

presentes em maior gravidade. O depressivo grave não consegue desenvolver suas atividades 

diárias laborais, sociais e domésticas, podendo apresentar sintomas psicóticos como; retardo 

psicomotor, alucinações e delírios (CID 10, 1997). 

 

1.2.4. Transtorno Depressivo Recorrente 

Há apresentação pelo paciente de episódios recorrentes de depressão sem presença de mania, 

pode durar em média de seis meses. Ocorre a recuperação, mas pode ocorrer depressão persistente 

na velhice (CID 10, 1997). 

Dalgalarrondo (2008) acrescenta ainda que “quando o paciente apresenta, ao longo de sua 

vida, mais de um episódio depressivo, que nunca foram intercalados por episódios maníacos ou 

hipomaníacos, faz-se então o diagnóstico de transtorno depressivo recorrente”.  
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1.2.5. Depressões catatônicas 

Diz-se que uma depressão tem características catatônicas quando o quadro clínico se 

caracteriza por intensas alterações da psicomotricidade, entre as quais: imobilidade quase 

completa, atividade motora excessiva, negativismo extremo, mutismo, estereotipias, ecolalia ou 

ecopraxia, obediência ou imitação automática (PORTO,1999). 

Ainda de acordo com Porto (1999) “A imobilidade motora pode se apresentar como estupor 

(o chamado "estupor melancólico") ou ainda por catalepsia (flexibilidade cérea)”. Impõe-se aqui o 

diagnóstico diferencial cuidadoso, com a catatonia induzida por condição médica geral (por 

exemplo, encefalopatia hepática), por drogas ou medicamentos, e com a esquizofrenia catatônica. 

Em pessoas jovens, o aparecimento de acentuada lentificação psicomotora e de formas sutis de 

estupor é quase sempre indicativo de doença bipolar, que frequentemente acabará se manifestando 

mais tarde através de fases maníacas. 

 

1.2.6. Depressões crônicas (distimias) 

As depressões crônicas são comumente de intensidade mais leve que os episódios de 

depressão maior. Mais que o humor francamente deprimido, os pacientes com depressão crônica 

(distimia) sofrem por não sentir prazer nas atividades habituais, e por terem suas vidas coartadas 

por uma espécie de morosidade irritável (PORTO,1999).  

Diante das leituras observa-se a importância de acrescentar um último subtipo que tem 

ganhado força nas discussões acadêmicas e ciêntificas, a: 

 

1.2.7. Depressão pós parto. De acordo com Tolentino, Maximino e Souto (2016) estudos 

recentes sobre saúde mental, relacionados ao parto levaram a uma mudança no conceito específico 

da depressão pós parto, por considera-la um espectro de transtorno depressivos e ansiosos que 

surgem no período perinatal. Está mudança esta associada ao crescente reconhecimento da 

necessidade de prevenção e intervenção precoce nesse período.  

O período inicial da depressão pós parto geralmente fica entre a quarta e oitava semana após 

o parto e pode persistir por mais de um ano. Os sintomas incluem irritabilidade, choro frequente, 

sentimentos de desamparo e desesperança, falta de energia e motivação, desinteresse sexual, 

alterações alimentares e do sono, sensação de ser incapaz de lidar com novas situações e queixas 

psicossomáticas (TOLENTINO, MAXIMINO E SOUTO, 2016). 
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2. DEPRESSÃO NA PERSPECTIVA DA GESTALT-TERAPIA 

  

Cada pessoa tem a sua maneira de estar na vida, logo todos experimentam momentos de 

tristeza. Entende-se que isso é inerente à natureza humana, visto que as frustrações são inevitáveis. 

No entanto, em atendimentos clínicos de pessoas com queixas depressivas é possível perceber um 

padrão de déficits nas habilidades sociais e problemas nas relações interpessoais em jovens e 

adultos. 

O sofrimento psíquico manifesta-se sob forma de depressão, tristeza e apatia que atingem o 

corpo e a alma Roudinesco (2000). Ele é decorrente de qualquer estado que desorganize o 

pensamento, inclusive a perda (BOWLBY, 1993).  

Segundo Stahl (1998), a depressão é uma emoção universalmente vivenciada por todas as 

pessoas em algum período de suas vidas. Distinguir a emoção “normal” da depressão que demanda 

tratamento médico, sendo frequentemente, problemático para aqueles que não têm formação nas 

ciências da saúde mental, fator este que agrava o quadro, tendo em vista que o diagnóstico tardio 

da patologia torna o processo longo.  

O ser humano, embora tenha feito importantes conquistas, ao longo dos tempos, no campo 

científico, ainda encontra dificuldades em compreender os processos psíquicos e seus reflexos 

emocionais. Autores ressaltam ainda que estigmas e desinformação em nossa cultura criam 

concepções populares equivocadas e disseminadas de que uma doença mental como a depressão, 

não é doença, mas sim deficiência de caráter que pode ser superada através do esforço. 

Em resumo, a Depressão ou o transtorno depressivo do ponto de vista da Gestal-Terapia 

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

ajustamento depressivo torna-se preponderante.   

É um Transtorno Afetivo (ou do Humor), caracterizada por uma alteração psíquica e orgânica 

global, com conseqüentes alterações na maneira de valorizar a realidade e a vida. As situações 

cotidianas acometem a todos os seres humanos geram respostas diferenciadas, diante desse 

pressuposto a Gestalt-Terapia não consiste em rótulo, mas em auxliar, acompanhar, subsidiar o 

sujeito a possibilidades de ajustamento criativo, que até então foram utilizados como rescursos 

disponíveis em determinado momento para lidar com situações adversas (YANO, 2015). 

O homem sob a visão Gestáltica é considerado como um ser livre para fazer escolhas de seu 

projeto de vida, pelas quais deve se responsabilizar. É concebido como um ser de possibilidades e 

de potencialidades, as quais devem ser valorizadas ao longo do processo terapêutico. Além disso, 
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é um ser dotado de consciência ativa que atribui a tudo um sentido (conceito fenomenológico de 

“intencionalidade da consciência”). 

 Assim, toda consciência implica um objeto e todo objeto implica uma consciência a qual lhe 

atribui um sentido particular. Na prática, isso significa dizer que cada pessoa percebe o mundo a 

partir de sua prórpia perspectiva (RIBEIRO, 1999). 

Em consonância, as afirmações de Persl e Hefferline et al. (1997)  relatam que;  

 

A Gestalt-Terapia concebe o homem como um ser em relação consigo mesmo e com o 

mundo, num constante vir-a-ser e sempre existindo num campo circundante. A partir 

dessa condição humana, o contato é considerado a matéria-prima da relação humana 

(PERLS, HEFFERLINE et al 1997). 

 

Diante tal afirmação, observa-se que a depressão acomete o indivíduo em sua totalidade de 

ser, onde os contatos com o meio ficam comprometidos, as possilidades de ajustes cristalizados. 

De forma que, a vida perde o significado, e assim consequentemente o corpo e a mente adoencem. 

Nessa perspectiva a tarefa do Gestalt-Terapeuta demanda propiciar ao cliente a compreensão da 

totalidade das circunstâncias em que está inserido, porquanto, a busca de um sentido somente se 

justifica se prescindirmos as vivências em si mesmas, denominadas experiências (ALMEIDA, 

2010). 

Em consonância, Francesetti, Gecele & Roubal (2014) explanam que a depressão pode ser 

considerada um bloqueio de contato, reiteram ainda que o ajustamento depressivo possui uma 

importante função e se relaciona com a tristeza. Desta forma, a tristeza é considerada como uma 

emoção, que assim como os sentimentos, compões a vida afetiva, sendo parte importante para a 

sobrevivência humana.  

Tristeza nesse sentido, será equivalente a um estado emocional de infelicidade, variando em 

intensidade leve e extrema e gerelamente desencadeada pela perda de alguma coisa que é altamente 

valorizada (DICIONÁRIO PSICOLOGIA DA APA, 2012, pág. 999). 

Joyce e Charlotte (2014) ressaltam que na Gestalt-Terapia Depressão é caracterizada como 

possuindo um sentido único para a pessoa que o vivencia, sendo alimentada por suas projeções e 

introjeções. Na mesma linha de pensamento o autor pontua que a emoção depressiva é a 

retroflexão, pois atua tanto na produção da depressão quanto em respostas aos estados depressivos 

(JOYCE E CHARLOTTE 2014). 
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2.1. Importância do cuidado adequado 

 

A depressão por ser uma doença altamente incapacitante que interfere na vida pessoal, 

profissional, social e econômica das pessoas acometidas torna o diagnóstico preciso substancial, 

tendo em vista que o tratamento adequado, dentro das necessidades de casa indivíduo com uma 

equipe multidisciplinar para acompanhamento além dos familiares é fundamental para que a 

recuperação e a cura sejam alcançadas com êxito.  

O episódio depressivo leve é uma doença silenciosa. Hoje, entretanto, 6% da população 

mundial são acometidos por esse quadro. O indivíduo sofre calado e é comumente caracterizado 

como uma pessoa rabugenta ou mal-humorada. Pode aparecer como uma espécie de primeira fase 

para um processo de depressão severa ou crônica. Por isso a importância de um cuidado adequado 

para que os próximos estágios possam ser prevenidos. Quanto mais tempo o paciente leva para 

procurar ajuda, mais comprometido físico e emocionalmente ele vai ficar. No entanto, o olhar dos 

familiares a comportamentos “diferentes” é importante, pois, em alguns casos ele por si só não tem 

essa percepção. 

 

3. A INTERVENÇÃO EM GESTALT-TERAPIA JUNTO AO PACIENTE 

DEPRESSIVO 

 

Antes de fazer referência ao tratamento da Depressão, especificamente, é importante ressaltar 

alguns conceitos fundamentais da Gestalt-Terapia, dentre eles: awareness, self, contato, auto-

regulação organísmica e figura-fundo que se correlacionam nas vivências do indivíduo. 

De acordo com Ginger e Ginger (1995) Awareness é caracterizada pela consciência 

perceptiva e consciência de si, ou seja, no momento presente é a tomada de consciência global, a 

atenção ao conjunto da percepção pessoal, emocional e corporal assim como, interior e ambiental.  

Yontef (1993) conceitua Awareness como: 

 

A apreensão, com todas as possibilidades de nossos sentidos, da ocorrência do mundo dos 

fenômenos dentro e fora de nós. Esta apreensão se dá no presente, no aqui-e-agora. Mesmo 

quando lembramos de algo do passado, o lá-e-então, o ato de lembrar está se dando no 

presente. Embora a awareness seja sempre presente, o objeto dela pode pertencer a um 

outro tempo e espaço (Yontef, 1993). 
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Seguindo a linha de pensamento, para compreendermos melhor a idéia de normalidade e de 

patologia ao elucidamos o conceito de self que é fundamental, pois, a questão de awareness e da 

possibilidade de formação de gestalten estão intimamentes ligadas ao mesmo. 

Em Gestalt-Terapia self é o termo que se usa para se referir à totalidade da pessoa quando em 

interação saudável com o meio (FRAZÃO, 1995). Sendo que, a  característica fundamental do self 

é a formação e destruição da Gestalt. Ribeiro (1999) enfatiza, “(...) O self é nossa essência; é o 

processo de avaliar as possibilidades no campo, integrá-las e levá-las à completude em função das 

necessidades do organismo”. É o agente em contato com o presente, efetuando o ajustamento 

criativo, fazendo sentido. O self constitui nossos processos saudáveis, funcionando para a 

existência e crescimento do organismo (RIBEIRO, 1999). 

Perls, Hefferline e Goodman (1997) referem-se ao self como: 

Sistema complexo de contatos necessários ao ajustamento ao campo; é o processo 

permanente de ajustamento criativo do Homem ao seu meio interior e exterior. O self 

existe na interação da fronteira de contato, "é a fronteira de contato em funcionamento 

(...) A função do self é encontrar e dar sentido às coisas que vivemos." (Perls, Hefferline 

e Goodman, 1997). 

No que diz respeito ao contato, Frazão (1995) enfatiza que o contato ocorre na fronteira de 

contato, que é o ponto no qual a pessoa experiencia o "eu" em relação ao "não-eu". Embora a 

palavra fronteira possa sugerir a ideia de um lugar, não se trata disso. Fronteira de contato se refere 

à relação particular entre a pessoa e o meio, entre "eu" e "não-eu". 

Em Gestalt-Terapia as pessoas são percebidas como seres de relação, e tais relações 

acontecem através do contato. O processo do contato ocorre em duplo aspecto: aproximando e 

separando as pessoas. Sendo esta uma função do self, pois se o indivíduo perde o contato consigo, 

não há como entrar em contato com o mundo (RIBEIRO, 1994 apud MENDES, BARATIERI, 

2011). 

Nesse segmento autores corroboram;  

 

Contatar é, em geral, o crescimento do organismo. Pelo contato queremos dizer a obtenção 

de comida, amar e fazer amor, agredir, entrar em conflito, comunicar, perceber, aprender, 

locomover-se, a técnica e em geral toda função que tenha de ser considerada 

primordialmente como acontecendo na fronteira, num campo organismo/ambiente (PERS, 

HEFFERLINE E GOODMAN, 1997). 

 

Nessa busca por satisfação, a auto-regulação acontece quando emerge uma necessidade, isso 

significa dizer que uma gestalt é formada. Quando está é satisfeita ocorre à destruição ou 

fechamento da Gestalt, para que em seguida outra seja formada, fechada, e assim sucessivamente. 
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A formação de novas Gestalts supõe que o indivíduo tente sempre satisfazer suas necessidades da 

melhor maneira possível. Nesse sentido “Fechar Gestalts é responder satisfatóriamente as 

exigências no âmbito do pensamento, açõe e sentimento” (RIBEIRO, 1994).  

Para autorregular‑se organismicamente o sujeito precisa suprir adequadamente suas 

necessidades. Para tanto, deve ter awareness delas, estando em contato simultaneamente com elas 

e com as possibilidades de satisfazê‑las no meio. 

Diante das colocações, constata-se que no ajustamento depressivo, ocorre uma cisão desses 

aspectos, e o organismo não consegue formar ou abrir Gestalts claras e fechá-las, logo, o acúmulo 

de situações inacabadas ou gestalts abertas prejudicam o processo homeostático, adoencendo assim 

o organismo. Ribeiro (1999) corrobora enunciando que “quanto mais natural ou saúdavél é a 

pessoa, menos terá gestalts inacabadas, mais será auto-regulada”. 

Segundo Teodoro (2009) a busca do sentido existencial é um dos conflitos mais marcantes 

no deprimido. Yano (2015) ressalta que “Na Gestalt-Terapia tristeza é vista como uma 

oportunidade a ser trabalhada”, tarefa esta que pode acontecer da seguinte forma: solicitando-o, 

por exemplo, que faça a escuta dessa tristeza por meio de diálogo ou outras atividades 

experienciais, a autora pontua que essa escuta de si traz importantes mensagens. Pois 

estar Aware do que está sentindo é uma das intervenções mais estimuladas em Gestalt-Terapia. 

Ginger e Ginger postulam que o Gestalt-terapeuta deve ser como o "(...) encanador, que vela 

para assegurar uma circulação fluida (das emoções), para desobstruir canais, para evitar tanto a 

seca quanto a inundação”. Pois dessa forma o psicoterapeuta estará possibilitando ao cliente 

apropriar-se de seus próprios sentimentos e emoções.  

No livro de Kurt Goldstein, o autor tratou da auto–regulação como uma das características 

fundamentais do funcionamento de qualquer organismo. Goldstein definiu a auto–regulação 

organísmica como uma forma do organismo interagir com o mundo, segundo a qual o organismo 

pode se atualizar, respeitando a sua natureza do melhor modo possível. Segundo as palavras do 

próprio Goldstein (1995): “Esta tendência a atualizar sua natureza e a si mesmo é o impulso básico, 

o único impulso pela qual a vida do organismo é determinada”.  

De acordo com Lima (2009) a teoria da Gestalt terapia vai compartilhar com a teoria 

organísmica de Kurt Goldstein a ideia de que tentativa de repetição de padrões de comportamentos 

já conhecidos, a não mudança e não exposição a situações novas é uma tentativa dos indivíduos de 

não lidar com a ansiedade gerada pelo inesperado.  

Seguindo essa linha de pensamento, percebe-se que para o autor a saúde (no sentido de 

totalidade do ser) consiste em um estado constante de tensão, onde a auto-regulação organísmica 

é que possibilitará ao indivíduo confrontar as modificações do ambiente e criar novos meios de 

harmonia. O que não é possível no estado depressivo, pois esse fenômeno encontra-se reduzido. 
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Necessitando assim de auxilio profissional para que suas potencialidades sejam exploradas ou seja, 

criar possibilidades para que indivíduo perceba como ele interrompe seu fluxo auto– regulativo 

(LIMA, 2009). 

O funcionamento saudável depende da possibilidade de awareness e contato, condição 

necessária para a fluidez na formação de Gestalten. Diante disso, é importante ressaltar que o 

paciente depressivo requer um acompanhamento proximal multidisciplinar em casos de 

possibilidade de comportamentos auto lesivos e risco de suicídio. Pois esse indivíduo encontra-se 

com a capacidade de auto-regulação organísmica desajustada.  

É por meio do contato que uma figura pode emergir do fundo, e o contato sintetiza a 

necessidade de união e separação. Nesse sentido, de acordo com Pers, Hefferline e Goodman 

(1997) a terapia consiste assim em: 

 

Analisar a estrutura interna da experiência concreta, qualquer que seja o grau de contato 

desta; não tanto o que está sendo experienciado, relembrado, feito, dito etc., mas a meneira 

como o que está sendo relembrado é relembrado, ou como o que é dito é dito, com que 

expressão facial, tom de voz, sintaxe, postura, afeto, omissão, consideração para com a 

outra pessoa etc. 

 

A partir dessas considerações, o processo a ser realizado com o paciente depressivo consite 

em trabalhar a unidade e desunidade dessas estruturas que estão comprometidas por ajustamentos 

incoerentes, que foram assim concretizadas de acordo com as possibilidades do sujeito em 

determinados fenômenos.  

Através desse processo é possível refazer relaçãoes dinâmicas da figura fundo até que o 

contato se intensifique, a awareness se ilumine e o comportamento se energize. E o mais importante 

de tudo “a realização de uma gestalt vigorosa é a própria cura, porquanto a figura de contato não é 

apenas uma indicação da integração criativa da experiência, mas é a própria integração” (PERS, 

HEFFERLINE E GOODMAN, 1997). 

Ribeiro (2012) ressalta que a psicoterapia é um encontro que tem como finalidade ajudar o 

paciente a se desdobrar, pedacinho por pedacinho, até que ele “veja” sua essência consumada, ou 

seja, até que ele posssa identificar e experienciar o conceito de si próprio, seus desejos etc. com 

sua própria realidade. Diante das afirmações, cabe dizer que psicoterapia e um permanente 

processo de busca, de procura, de compreensão e aceitação dinâmica da própria realidade. 
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4. METOLOLOGIA 

 

A metodologia a ser aplicada será baseada na Pesquisa Bibliográfica, segundo DI 

DOMENICO e CASSETARI (2002) a mesma consiste no exame, levantamento e análise do 

material existente sobre o assunto, no caso através de livros nacionais e internacionais e artigos 

científicos.  A revisão bibliográfica levantou informações de estudos e pesquisas em livros, artigos, 

e dissertações, publicados no período de 1998 a 2015. Assim como bases eletrônicas, a fim de 

contemplar fatos ocorridos na atualidade e também apresentar bases histórias da depressão. A 

pesquisa desenvolveu-se no período de Março a Dezembro de 2017. 

Como critério de inclusão dos artigos, buscaram-se trabalhos publicados a partir de 1998, 

com textos em português e inglês, não se restringindo apenas aos trabalhos no campo da Psicologia, 

priorizando assim o estudo interdisciplinar, pois, além de oferecer uma visão integral do assunto, 

este é objeto de estudo de outros campos do saber. 

Foram definidos como critério de exclusão aqueles artigos diferentes da temática principal, 

com data inferior 1998, bem como trabalhos de áreas diferentes das citadas acima. Para os livros, 

foram critérios de exclusão aqueles publicados também anteriormente ao ano de 1998. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Diante das colocações ao longo do texto, observa-se que a depressão afeta o sujeito em sua 

totalidade, promovendo alterações psicopatológicas. No que tange o ajustamento, o sujeito fica 

gravemente comprometido, pois o ajustamento depressivo torna-se preponderante no ser.  

No indivíduo em depressão a Gestalt-terapia poderá auxiliá-lo de forma a encorajá-lo na 

promoção de tentativas de reencontrar seu centro de equilíbrio, facilitando tal percurso, de todos 

os modos possíveis e a ele disponíveis. Através de uma ressignificação permanente de modos 

adequados de existir, de tal forma que ele encontre seu verdadeiro sentido existencial, sua realidade 

mais íntima, encorajado a sentir prazer em olhar para si mesmo e se reconhecer como pessoa. 
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