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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo compreender o sofrimento psíquico das mães de autistas, 

dentro do ponto de vista da abordagem gestáltica, a fim de contribuir para que essas assumam 

um maior protagonismo na condução dos cuidados de que seus filhos necessitam. Considerando 

que esta mulher (seja a mãe ou outra pessoa que exerça o papel maternal), normalmente, é a 

primeira a perceber algo de diferente no desenvolvimento da criança, poderemos entender a 

necessidade de que haja um olhar de cuidado sobre ela, a partir de práticas de escuta e 

acolhimento. O tema do autismo será apresentado no decorrer desta monografia com base em 

pesquisa bibliográfica e dentro de um modelo de compreensão fenomenológica, a fim de 

salientar o cuidado como facilitador nas relações pessoais entre mãe e filho autista. Na 

perspectiva da Gestalt-terapia, saúde e doença não são conceitos estáticos, e por isso podemos 

compreender o sofrimento como um fator natural das relações humanas. Sendo assim, 

acreditamos que este trabalho trará reflexões importantes para a prática de psicoterapeutas e 

outros profissionais das áreas da saúde e educação, assim como para os familiares que lidam 

com esta condição diferenciada do desenvolvimento: o autismo. 

 

Palavras-chaves: Autismo; Mães; Protagonismo; Gestalt-terapia.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

This article proposes to comprehend, through a Gestalt therapy approach, the psychological 

suffering which mothers of autist children experience, so that these mothers may be enabled to 

take on a more prominent role in addressing their children’s special needs. Considering that this 

female figure (be it the mother or any other person who exerts this maternal role), normally is 

the first person to realize any unusual developments in the early stages of her child’s life, it is 

possible to understand the necessity of a caring look towards her by means of listening and 

sheltering activities. This work revolves around autism, and it was based on bibliographic 

research, fitting in a model of phenomenological comprehension in order to present care as a 

favorable factor in the relationship between the mother and the autist child. In the Gestalt 

therapy perspective, health and disease are not static concepts; therefore, it is possible to 

understand suffering as a natural factor in all human relations. Thus, I believe that this work 

will bring lasting reflections for psychotherapy practitioners, health and education professionals 

as well as relatives who deal with this particular development condition: the autism.   

 

Keywords: Autism; Mothers: Protagonism; Gestalt therapy.  
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INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e os impactos psicológicos na 

família têm sido abordados por diversos estudos sob uma ótica predominantemente médica, 

centrada na patologia, ainda que por esses vieses estejam abarcadas questões psicológicas e 

sociais. Com o intento de abordar fatores psicossociais que os familiares, no caso, as mães de 

autistas precisam lidar, a Gestalt-terapia pode em muito contribuir. Esta abordagem atua a partir 

da relação mente-corpo de forma integrada ao invés de uma visão dualista (THELLEGEN, 

1984). 

O autismo desde sua descoberta em meados dos anos quarenta por Leo Kanner e 

Asperger, como iremos tratar no capítulo um, tem se apresentado como um grande desafio. Para 

tanto, pretendemos que tais fatores psicossociais se construam a partir da visão holística que 

vem ao encontro da proposta desse presente estudo, pois ainda contamos com poucos materiais 

produzidos e, por conseguinte, um olhar em diferentes abordagens para o autista e suas mães.  

Sabemos que as mudanças relacionais ocorridas na vida das mães de filhos autistas, 

estão elencadas em quase todas as pesquisas sobre o assunto. Isso porque a chegada dessa 

criança modifica todo o funcionamento dessa família, impactando diretamente a vida dessas 

mulheres. 

Vale salientar uma situação nova no cenário mundial, que é o aumento do número de 

autistas, assunto este que será discutido mais à frente no presente estudo. Pois, ainda que em 

sua maioria o diagnóstico ocorra tardiamente e devido as causas desse transtorno serem até 

então desconhecidas, atualmente acontece em número maior do que em décadas atrás. 

Deste modo seus cuidadores diretos, aqui destacamos as mães, são afetados desde a 

suspeita do diagnóstico, no decorrer do desenvolvimento da criança e principalmente quanto a 

preocupação de como esta ficará quando se tornar adulta (SCHWARTZMAN, 2011) 

São inúmeras as angústias e os temores que permeiam esse grupo de mães, e por muitas 

razões elas podem anular-se em detrimento dos filhos e dos cuidados específicos que o 

transtorno demanda. Portanto, ainda que a transtorno seja desenvolvido em diferentes níveis de 

comprometimento e particularidades específicas, ter uma postura fenomenológica na qual a 

Gestalt-Terapia está ancorada, nos permite um olhar cauteloso, uma ação terapêutica que 

compreende o todo que emerge e não a mera descrição do que é observável. 
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Tais mulheres se apresentam bastante fragilizadas e com queixas muito comuns sobre a 

necessidade de que sejam cuidadas, para que possam melhor cuidar de seus filhos. Há 

evidências suficientes comprovando que o ambiente familiar deve ser considerado como 

unidade de cuidados profissionais em seu sentido mais amplo, segundo afirmam Sprovieri e 

Assumpção (2001). Por isso, essa reflexão aqui apresentada pode ser de grande importância, 

propiciando orientações e acompanhamentos que promovam mais saúde e fluidez para esse 

núcleo familiar. 

A compreensão de que cada sujeito tem sua história, suas dificuldades e potencialidades 

assegura que a experiência, contatos que cada um estabelecerá, devem ser compreendidas de 

maneira singular. Pois, os cuidados referentes a pessoa com TEA exigirá, principalmente da 

mãe, extensos ou até permanentes períodos de dedicação. Essas mulheres, em sua maioria, 

necessitam de acompanhamento, espaços de acolhimento e escuta. Ou seja, de cuidados 

terapêuticos específicos nesse ambiente. Segundo Oliver Sacks (1995): 

 

O autismo como tema toca nas mais profundas questões de ontologia, pois 

envolve um desvio radical no desenvolvimento do cérebro e da mente. Nossa 

compreensão está avançando, mas de uma maneira provocadoramente 

vagarosa. O entendimento final do autismo pode exigir tantos avanços 

técnicos como conceituais para além de tudo o que hoje podemos sonhar. (p. 

167) 

 

Nesse contexto, sabemos que o autismo, embora possa ser visto como uma condição 

médica, e até mesmo patologizado como uma síndrome, também pode ser encarado como um 

modo de ser em sua totalidade, uma forma de identidade profundamente diferente. 

(SACKS,1995) Seu diagnóstico requer tempo e por isso a preocupação quanto à saúde e o bem 

estar dos cuidadores, no caso a mãe, que se torna geralmente uma das mais atravessadas no 

processo. 

Sendo assim, esta questão aqui apresentada sob a ótica da abordagem da Gestalt-Terapia 

pode oferecer subsídios, principalmente para os psicoterapeutas que se propuserem a trabalhar 

com autistas e seus familiares. Pois a Gestalt Terapia considera interação, o contato como a 

função humana principal. Quando estas mulheres/mães tem sua vida fortemente impactadas, 

principalmente pelo fato dos filhos terem dificuldade de interagir, todo seu campo é afetado. 

Por isso, escolhemos a Gestalt Terapia como base para o presente estudo. Como Perls 

afirma: 
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O objetivo da Gestalt-Terapia é o continuum da awareness, a formação 

continuada e livre da Gestalt, onde aquilo que for o principal interesse e 

ocupação do organismo, do relacionamento, do grupo, ou da sociedade se 

torne Gestalt, que venha para o primeiro plano, e que possa ser integralmente 

experienciado e lidado (reconhecido, trabalhado, selecionado, mudado, ou 

jogado para fora etc.) para que não possa fundir-se com o segundo plano (ser 

esquecido, ou assimilado e integrado) e deixar o primeiro plano livre para a 

próxima Gestalt relevante. (YONTEF, 1998, p.31 apud PERLS, 1972, p.2) 

 

Portanto, o referencial teórico usado foi o da abordagem da Gestalt-terapia, uma 

abordagem fenomenológica-existencial. A proposta do presente estudo busca compreender o 

autismo e a relação que as mães estabelecem com o diagnóstico de seus filhos a partir das ideias 

que a Gestalt abarca sobre saúde e doença, através de uma visão holística de homem e de 

mundo.  

O objetivo geral dessa monografia, é compreender o sofrimento psíquico das mães de 

autista, sob a ótica da Gestalt-terapia. Também nos propomos a refletir em como auxiliar as 

mães de autistas, psicoterapeutas, e demais profissionais que trabalhem com o tema, a partir da 

abordagem da Gestalt. 

A metodologia empregada baseia-se na revisão bibliográfica e pesquisa 

fenomenológica.  Com relação a revisão bibliográfica recorri a diversos autores que 

fundamentam as práticas na abordagem da Gestalt-terapia. Também aos autores que tratam 

sobre o tema do autismo e da relação mãe e filho autista. Além desses livros, recorri a artigos 

publicados nos últimos 15 anos, na base Scielo, em revistas de Gestalt, que abordem o tema do 

desenvolvimento, o autismo e a importância do aspecto relacional, mãe e filho. A literatura 

escrita sobre este assunto ainda é escassa, o que dificultou um pouco a operacionalização dessa 

pesquisa, porém esse aspecto permite a esse trabalho um status ainda mais relevante, 

apresentando um assunto ainda pouco discutido, porém com grandes proporções na atualidade.  

Dessa maneira, a pesquisa fenomenológica complementa ainda mais quando nos auxilia 

a descrever a estrutura total da experiência vivida e os significados que a mesma tem para os 

sujeitos que a vivenciam. Essa é uma das possibilidades da pesquisa fenomenológica, na qual 

nos embasaremos mais nesse trabalho. MARTINS (1992). 

Segundo Martins (1992), o método fenomenológico consiste na descrição. A maioria 

das ciências, inclusive as exatas, utilizam a descrição como componente básico da pesquisa. 

Porém, na pesquisa fenomenológica, a descrição manifesta características especiais, por isso a 
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compreendemos como descrição fenomenológica, pois deve retratar a expressar a experiência 

consciente do sujeito.  

Dessa maneira, todas as informações abarcadas neste trabalho, foram evidenciadas 

através da observação, descrição e análise de dados pela pesquisa fenomenológica realizada 

com esse grupo de mulheres. A partir de uma abordagem de pesquisa fenomenológica 

existencial, que utiliza a comunicação interpessoal para chegar a compreensão da experiência 

vivida pela pessoa. (MARTINS, 1989) 

Sendo assim, no primeiro capítulo apresentaremos um breve relato da história do 

Transtorno do Espectro Autista e suas implicações nas relações familiares e o protagonismo das 

mães no processo de enfrentamento do autismo. 

No segundo capítulo, trataremos a respeito da contribuição de alguns pressupostos e 

conceitos básicos da Gestalt-Terapia para se repensar o Transtorno do Espectro Autista e da 

colaboração que esta abordagem pode propiciar no processo diagnóstico do autismo. 

No terceiro capítulo, apresentaremos as dificuldades de interação social e comunicação 

que seus filhos fortemente apresentam, as escolhas de tratamentos e frustações, além do 

sentimento de solidão e medo quanto ao futuro de seus filhos. Enfim, uma reflexão a respeito 

dos enfrentamentos e desdobramentos com relação a saúde mental dessas mulheres, “mães de 

autistas”. 
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CAPÍTULO I 

HISTÓRIA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SUAS IMPLICAÇÕES 

NAS RELAÇÕES FAMILIARES 

 

Faremos um breve relato histórico acerca do Transtorno do Espectro Autista e como 

este foi se modificando ao longo do tempo, principalmente no século XX, antes de adentrarmos 

em suas implicações nas relações familiares. 

 

I.1. Breve relato histórico sobre o Transtorno do Espectro Autista e suas principais 

características 

 

A partir de princípios etiológicos o autismo é uma palavra de origem grega, advindo do 

termo “autos” que significa “Eu próprio”. Uma perturbação, um transtorno global do 

desenvolvimento humano, em que o indivíduo se centra em si mesmo isolando-se do “mundo 

exterior”. Com o acréscimo do sufixo “ismo” obtemos a ideia de orientação ou estado 

(OLIVEIRA; ARAGÃO, 2011).  

O termo “autismo” foi usado pela primeira vez, pelo psiquiatra Suiço Eugen Bleuler 

(1908), com o propósito de descrever um grupo de sintomas que estaria relacionado à 

esquizofrenia. Atualmente o termo “autismo” foi substituído pelo termo “Transtorno do 

Espectro Autista” (TEA). Neste presente trabalho usaremos ambos os termos.  

Entretanto, o (TEA) termo oficial a partir da nova classificação descrita no DSM-V 

(2013), (Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais), corroborou para a 

uniformização do diagnóstico, pois entendemos que cada caso pode apresentar diferentes tipos 

de manifestações, no entanto com características básicas comuns, dentro de um espectro que 

pode ir de quadros mais leves a mais severos. (TEIXEIRA, 2016). 

As primeiras publicações a respeito do autismo foram de autoria do psiquiatra austríaco 

Leo Kanner, em 1943 nos Estados Unidos. Inicialmente teve o título de “distúrbio autístico do 

contato afetivo”. Em seguida, esse termo foi alterado para “autismo infantil precoce” (Kanner, 

1944). Também em 1944, outro médico austríaco Hans Asperger, descreveu o sintoma de 

autismo de maneira muito semelhante à de Kanner, mesmo sem terem tido contato algum. 

(SOUZA, 2011).  
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Desse modo, sempre existiram crianças com comportamentos atípicos, porém o 

conceito de criança não é o mesmo que temos hoje, este foi construído. Anteriormente a criança 

era considerada um adulto em miniatura, um ser incompleto que deveria ser treinado para se 

tornar mais tarde um adulto perfeito. E por esse motivo encontramos poucos registros em 

literaturas anteriores à de Kanner que fizessem menção a um arcabouço de características tão 

subjetivas como a que o autismo traz. (ARIÈS, 1981) 

Essas características foram coletadas pelo autor quando descreveu o caso de onze 

crianças que apresentavam um quadro por ele considerado raro, no qual o cerne do 

comprometimento seria a inabilidade para relacionamentos interpessoais, a partir dos primeiros 

anos de vida.  Desde então o conceito de autismo foi modificando-se, porém existe um 

consentimento em torno da compreensão de que as características do autismo são aspectos 

observáveis que indicam dificuldade para interagir socialmente, dificuldade no domínio da 

linguagem para comunicar-se e com jogos simbólicos, além dos comportamentos repetitivos e 

áreas restritas de interesses. Outro aspecto peculiar é a incidência ser maior em pessoas do sexo 

masculino, sendo quatro vezes mais comuns em meninos do que em meninas (CARNIEL et al, 

2011).  

De acordo com o especialista sobre o Transtorno no Espectro Autista Schwartzman 

(2011): 

 

O autismo é considerado, atualmente, um transtorno do desenvolvimento de 

causas biológicas definido de acordo com critérios eminentemente clínicos. 

As características básicas são anormalidades qualitativas e quantitativas, que 

embora muito abrangentes, afetam de forma mais evidente as áreas da 

interação social, da comunicação e do comportamento (SCHWARTZMAN, 

2011, p. 37) 

 

Nesse sentido, temos na atualidade um panorama do Transtorno do Espectro Autista que 

salientam fatores importantes quanto as origens biológicas, porém o mesmo ainda é detectado 

a partir de critérios clínicos e esse aspecto foi preponderante para que infinitas possibilidades a 

respeito da causa desse transtorno emergissem no decorrer do último século. 

Até que fossem descobertas as bases de origem do TEA, uma dessas possibilidades teve 

um destaque maior, pois a partir do estudo de caso de Kanner destacou-se como denominador 

comum entre eles o alto nível intelectual e socioeconômico dos pais, percebendo certos 

distanciamentos da criança com seus cuidadores. Formulou-se assim uma das hipóteses mais 

propagadas, dentre tantas que surgiram entre a década de 50 e 60, de que a causa do autismo 
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era devido a “mães frias” ou “mães geladeiras”.  Acreditou-se que essas mulheres apresentavam 

certas dificuldades em viver afetivamente com seus filhos, mantendo um contato de cuidados 

frios, mecânicos e que isso originava o autismo. 

 

O conceito de Autismo Infantil se modificou muito desde sua descrição inicial, 

deixando de ser considerado uma doença claramente definida e com causas 

parentais para ser agrupado em uma série de condições com as quais várias 

similaridades, e que passaram a ser denominadas de Transtornos Globais (ou 

abrangentes) do Desenvolvimento (TGD). A descrição de Kanner, perfeita do 

ponto de vista descritivo, se acompanhou por uma interpretação etiológica que 

apontava para causas parentais e, segundo este autor, o AI seria uma condição 

que afetaria crianças biologicamente normais, mas que, em decorrência de 

inadequações ambientais foram apontados, por Kanner como sendo, muito 

possivelmente, causados por cuidadores parentais, mais comumente maternos, 

inadequados. (SCHWARTZMAN, 2011, p. 38) 

 

No entanto, esse pressuposto foi negado pela maioria dos autores, inclusive pelo próprio 

Kanner que tentou retratar-se com a publicação de seu livro intitulado: “Em defesa das mães” 

(1945). Porém, esse legado perdurou por muitos anos e ainda hoje a culpabilização dessas 

mulheres, mães de autistas, pode acontecer. Esse pressuposto, pode ser rebatido com a ideia 

fundamentada, a partir de pesquisas neurocientíficas e genéticas, de que o autismo se constitui 

em uma síndrome comportamental de etiologias múltiplas, que compromete o processo do 

desenvolvimento infantil (Rutter et al., 1996).  

Para Hans Asperger (1906-1980), o autismo era resultado de uma relação entre fatores 

genéticos, biológicos e ambientais (FLEISCHER; GRINKER, 2010).  

Schwartzman (2011) complementa que: 

 

É importante assinalar também que não foi identificado, até o momento, um 

único marcador biológico que esteja presente em todos os casos clinicamente 

diagnosticado com TEA, e possivelmente isso nunca será possível, uma vez 

que já foram identificadas várias “causas” para o TEA. Aliás, talvez 

devêssemos deixar de pensar em “causas” e tentar entender os TEA como 

condições multifatoriais que surgem quando um determinado indivíduo é 

exposto a três tipos de eventos: período crítico do desenvolvimento cerebral, 

vulnerabilidade subjacente e estressor externo. (SCHWARTZMAN, 2011, p. 

40) 

 

Entendemos com isso que o conceito de autismo precisou passar por muitas 

reformulações, mas que não é a proposta deste trabalho discorrer sobre todo esse percurso. 

Mesmo que o tema esteja em aberto até os dias atuais, avanços científicos proporcionaram 
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denominações mais adequadas e critérios específicos, que facilitaram novas intervenções ainda 

mais efetivas. Pois, até 1980 o autismo ainda era considerado uma categoria da esquizofrenia, 

ou psicose infantil (SILVA, 2012).  

De acordo com (KLIM, 2006) entendemos que apesar de não haver marcadores 

biológicos ainda precisos para o diagnóstico do TEA, compreendemos que não houveram 

alterações quanto a tríade em que ele se encontra:  

-Dificuldade para interagir socialmente: 

-Dificuldade no domínio da linguagem para comunicar-se ou lidar com jogos 

simbólicos; 

-Padrão de comportamento restrito e repetitivo. 

Contudo, o grau de comprometimento e de intensidade é variável. Lorna Wing (1970), 

refazendo a leitura sobre o autismo, apresenta-o como um “espectro” ou um “continum”, com 

níveis diferenciados, desde um comprometimento intelectual severo até um sinal mínimo, todos 

pertenceriam a mesma classe de diagnóstico, variando apenas em níveis. (MELLO, MIRANDA 

& MUSZKAT, 2005)  

 

I.2. O Transtorno do Espectro Autista e suas implicações nas relações familiares 

 

De acordo com Ferreira (1986), família é um grupo constituído por indivíduos que são 

ou se consideram consanguíneos uns dos outros. Ariès (1981), situa a construção de família 

desde um período medieval até os dias atuais e que no decorrer desses processos de mudanças 

a ilustração de família foi se modificando. 

De acordo com Samara (1991), a família é vista como entidade que situa e legitima o 

indivíduo em seu espaço social. No entanto, não nos ateremos aos diferentes formatos de família 

apesar de compreender as transformações que estes tiveram e no quanto isso impacta a 

sociedade mapeando as relações sociais, pois esse assunto seria por demais extenso. Porém, no 

que este núcleo social representa como um dos principais organizadores da sociedade e por isso 

independente de sua forma deve ser respeitado.  

Neste sentido, essa reflexão sobre o caráter eminentemente construído da realidade 

familiar é o que destacamos. De acordo com Macedo (1994), a família não é independente do 

sujeito que a concebe, o que teria como resultado imediato sua naturalização. Ela é o primeiro 

ambiente social no qual o indivíduo se desenvolve, é o espaço psicossocial mais elementar. 
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Consideradas as necessidades primárias do ser humano, em termos do seu 

desenvolvimento, compreendemos a importância dessa unidade social. Entretanto, quando se 

trata de uma família que recebe em seu ambiente uma pessoa com autismo a complexidade da 

tarefa se torna ainda maior. O contexto familiar inteiro é afetado, pois uma criança com um 

transtorno do desenvolvimento não era o que essa família esperava, promovendo, inicialmente, 

um enorme desequilíbrio em seu meio. 

De acordo com Nikolov, Jonker e Scahill (2006), o autismo, também chamado de 

“espectro do autismo” é parte de um grupo de condições definidas como transtornos invasivos 

do desenvolvimento (TIDs), pois apresentam diversos comprometimentos em várias áreas de 

funcionamento do indivíduo e geralmente vem acompanhado de certo grau de retardo mental. 

Mantoan (2003) irá dizer que do ponto de vista dos pais e educadores o autismo 

“representa um enorme desafio, principalmente porque a primeira vista é difícil diagnosticar e 

avaliar o grau de comprometimento envolvido” (MANTOAN, 2003, p. 13). Por isso, o papel 

dessa família é fundamental, pois em decorrência dos primeiros sinais, surgem incertezas em 

relação ao desenvolvimento e o futuro dessa criança, o medo e a ansiedade podem ser 

paralisantes, entretanto, são estes os que mais podem fazer por esse indivíduo. 

Como afirma Williams (2008),  

 

Os pais são especialistas no que diz respeito aos filhos. Ninguém conhece seu 

filho melhor do que você. Se suspeitar que haja algo errado, talvez tenha razão. 

Em geral, a dificuldade é entender qual é o problema, sua gravidade e com 

quem compartilha as preocupações. A princípio, muitos de nós discutimos 

essas ansiedades com a família e amigos e depois consultamos um profissional 

da área da saúde (por exemplo, médico ou outro profissional qualificado) se 

ainda estivermos preocupados. Na maioria das vezes, ficamos mais tranquilos 

e, rápida ou gradualmente, os comportamentos que nos preocupam 

desaparecem. Ocasionalmente, contudo, o comportamento da criança e as 

preocupações dos pais persistem. Se for esse o caso, é preciso consultar 

novamente um profissional da saúde. (WILLIAMS, 2008, p. 3) 

 

O processo descrito acima tem o desfecho que eles tanto temiam, e “o consultar 

novamente um profissional” passa ser uma busca intermitente até que esse diagnóstico, assunto 

que trataremos adiante, seja fechado, e por conseguinte, esse percurso é permeado de 

sentimentos conflitantes.  

De acordo com Sprovieri e Assumpção (2001), o indivíduo vem para o seio familiar 

rodeado de expectativas por parte de seus cuidadores. No entanto, o autismo os colocam frente 

a emoções de luto pela perda da criança saudável idealizada por eles. 
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Considerando este contexto familiar na realidade brasileira, outro impacto importante, 

além do emocional, é o socioeconômico que pode variar de acordo com cada região. 

Contribuindo para que aja maiores dificuldades para estas famílias, pois terão que recorrer a 

tratamentos muitas vezes não disponibilizados na rede pública de saúde e também terão que 

lidar com o preconceito das pessoas, por vezes por desconhecimento do transtorno, outras por 

simplesmente não aceitarem o que se diferencia. 

Neste sentido, ter um membro familiar com autismo é algo desafiador para toda família 

e extensivo também aos seu familiares. Porém, existem evidências que dentre os membros da 

família de uma pessoa com autismo, geralmente as mães podem ser as mais atingidas 

emocionalmente, apresentando características oriundas de intenso sofrimento psíquico. 

(SANINI et al, 2010).  

Segundo Marques (2000, p.18), “o autismo é uma perturbação do desenvolvimento 

psicológico que afeta diretamente a forma como as pessoas percebem emoções, expressões e 

ações. Associa-se também problemas na comunicação expressiva e na compreensão dos 

pensamentos dos outros” ou seja, a maneira de compreender o mundo é diferente para esses 

indivíduos, e seus familiares precisam entender essa nova configuração que o rodeia e aprender 

com suas experiências. 

Dessa maneira, as dificuldades em estabelecer uma relação e a inexistência de uma 

explicação prévia de um diagnóstico, proporcionam a família, logo nos primeiros anos de vida 

desse novo membro familiar, enorme sofrimento frente a complexidade do processo de 

diagnóstico, que quase sempre é demorado, influenciando a qualidade de vida de quem cuida 

deles, neste trabalho destacaremos a mãe. (Marques, 2000) 

Para repensarmos estas questões iremos usar a teoria da Gestalt-Terapia, a fim de que 

possamos trazer um outro olhar sobre o Transtorno do Espectro Autista e os impactos 

promovidos nesse contexto familiar, aqui em destaque, as mães de autistas. 

 

I.2.1. O protagonismo das mães no processo de enfrentamento do TEA sob influências 

da Gestalt-Terapia. 

 

Não pretendemos diminuir a ação de outros membros da família, entretanto, esse 

trabalho propõe-se em fazer um recorte ao direcionar o olhar para a saúde psíquica da mulher, 
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mãe de uma criança autista. E como já foi citado, o impacto do autismo sobre o contexto familiar 

é muito grande, seja do ponto de vista emocional, social e econômico. 

Assim, quando neste trabalho estivermos falando da “mãe” de autista, estaremos dando 

enfoque a pessoa que cuida desse indivíduo. Comumente refere-se à mãe enquanto aquela que 

faz essa função, mas sabe-se que não necessariamente ela seja a que de fato exerça esse papel. 

Podendo ser uma tia, avó, enfim, o mais importante é que esta pessoa esteja atuando como 

“mãe” desse indivíduo. 

De acordo com a antropóloga Kitzinger (1978), ser mãe dependerá dos valores 

socialmente relacionados ao que é ser mulher e ao significado de um filho em um determinado 

contexto cultural. Desta maneira, o vínculo estabelecido afetivo de cuidado e acolhimento de 

um filho, está para além da relação de consanguinidade, pois em nossa cultura encontramos 

diversas variações desses papéis.  

Marques (2000, p. 123) concluiu que essas mulheres têm que lidar com dois tipos de 

exigências em seu contexto familiar “as inerentes ao ciclo de vida familiar normal e as suscitas 

pelas incapacidades decorrentes da patologia da criança, o que agrava todo o processo, exigindo 

uma capacidade de resistência parental acrescida.”   

Com isso, observamos que o autismo na vida dessas mulheres somado ao seus 

momentos de vivências, que pode ser em alguns casos mais ou menos conflitantes, podem 

elevar o grau de estresse dessas mulheres à um nível intenso. Donovan (1998), afirma que o 

autismo é uma das perturbações que mais colocam dificuldades ao pais. 

Em pesquisa realizada por Monteiro (2008), no discurso dessas mulheres compreende-

se que inicialmente ter um filho autista era inimaginável, durante o período em que estavam 

grávidas à espera do bebê a projeção do futuro sempre foi de ser mãe de um bebê saudável.  

 

Geralmente, estas crianças não procuram o contato ocular ou o mantêm por 

um período de tempo muito curto. É comum o aparecimento de estereotipias, 

que podem ser movimentos repetitivos com as mãos ou com o corpo, a fixação 

do olhar nas mãos por períodos longos e hábitos como o de morder-se, morder 

as roupas ou puxar os cabelos (MELLO, 2000, p. 18) 

 

De acordo com Buscaglia (1993) encarar as limitações dos filhos causa sofrimento, 

confusão, frustrações e medo, e exercer o papel de pais, em destaque nesse trabalho para as 

mães, mesmo com o apoio profissional adequado, não diminui a maior parte da 

responsabilidade que ficam sobre suas costas.  
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Por esta razão, veremos mais adiante como esse processo de diagnóstico se desdobra 

com o autismo e as contribuições que a Gestalt-terapia pode propiciar, a fim de que o processo 

diagnóstico do TEA, seja caracterizado pelas possibilidades de ação e transformação, ao 

contrário de uma sentença estática, gerando vivências inacabadas. 
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CAPÍTULO II 

A CONTRIBUIÇÃO DE ALGUNS PRESSUPOSTOS E CONCEITOS BÁSICOS DA 

GESTALT-TERAPIA PARA SE REPENSAR O TRANSTORNO DO ESPECTRO 

AUTISTA 

 

A Gestalt-Terapia é uma abordagem de psicoterapia criada na década de 50, nos Estados 

Unidos, fundada por Frederick Perls, considerado por muitos autores o pai da Gestalt-Terapia, 

com a ajuda de sua esposa Laura Perls. Obrigados a fugirem da Alemanha com a ascensão do 

nazismo em 1933, Frederick Perls que era judeu e médico, vai para a África do Sul e implanta 

uma sociedade de psicanálise, junto com sua esposa. Exercendo a prática psicanalítica em 

Johannesburgo, começam a reconsiderar importantes aspectos dessa escola, porém seu 

distanciamento ficou evidentemente posto quando em 1942, houve o lançamento da obra “Ego, 

Hunger and Agression”, inaugurando novos pilares teóricos que mais tarde seriam 

incorporadas na teoria da Gestalt-Terapia. 

A história da Gestalt-Terapia é permeada por influências de diversas pessoas e 

pressupostos teóricos advindos do Humanismo, Existencialismo, Fenomenologia, Psicologia 

da Gestalt, Teoria de Campo, Teoria Organísmica, dentre outros, além de um grupo de 

intelectuais da época, denominados “Grupo dos Sete” (Isadora From, Paul Goodman, Paul 

Weisz, Sylvester Eastman, Elliot Shapiro, Ralph Hefferline, Laura e Fritz Perls).  (RIBEIRO, 

1985; FREIRE e GONÇALVES, 2010).  

Segundo Ferraz (2012, p. 137) “A Gestalt-Terapia é uma síntese coerente de várias 

correntes filosóficas, metodológicas e terapêuticas, formando uma verdadeira filosofia 

existencial, uma forma particular de conceber as relações do ser vivo com o mundo.”.  

Dessa maneira, a constituição da Gestalt-Terapia em sua criação se diferencia das 

demais, por ser considerada uma terapia da relação, que compreende o ser humano de forma 

holística, seu processo perceptivo é um todo significativo. 

A Gestalt-Terapia é uma psicoterapia de abordagem fenomenológica-clinica, centrada 

no aqui-agora, no sentido mais amplo de presentificação, que visa ao máximo a expansão do 

nosso campo relacional e nossa liberdade de escolha. Isso permite um território de implicações 

e responsabilidade, contrário a um determinismo alienante, preso ao passado.  

Por isso a Gestalt-Terapia utiliza-se de uma Teoria de Campo, principalmente a 

construída por Kurt Lewin (1965, p.51): “A Teoria de Campo provavelmente se caracteriza 



 

21 
 

melhor como um método, isto é, um método de analisar relações causais e de criar construções 

específicas”. E é sobre essa metodologia que daremos início para examinar e elucidar os 

eventos, experienciações, organismos e sistemas que compõem o Transtorno do Espectro 

Autista e a relação mãe e filho, que este presente trabalho discorrerá mais à frente.  

 

II.1. Teoria de Campo 

 

A Teoria de Campo é uma parte fundamental da teoria da Gestalt-Terapia, por isso não 

pretendemos tratar desse tema de maneira simplista e o escolhemos para iniciar e sedimentar a 

discussão do assunto proposto. Afinal, o objetivo da teoria é de nos assessorar a delimitar o que 

é importante do que é periférico de nossas ações.  

O campo é interativo. Nesse sentido Ribeiro (1985) irá dizer que, quando falamos da 

Teoria de Campo, estamos reafirmando o conceito de uma terapia em que a pessoa é vista como 

um todo, ou seja, que seu comportamento só se torna compreensível quando incorporado a uma 

visão dentro de um determinado campo com o qual ele se encontra em relação. 

Segundo Yontef (1998), o campo é o espaço de vida da pessoa composto por organismo 

e ambientes que se inter-relacionam. Esta teoria conta com características e atitudes adicionais 

criadas por Kurt Lewin, pois sabemos que apesar do campo ser definido fenomenologicamente, 

este foi sistematizado para que melhor nos utilizemos dessas teorias em práticas realmente 

efetivas. 

Yontef (1998), nos orienta a partir da sistematização de algumas características do 

campo: 

 

a) um campo é uma teia sistemática de relacionamentos: nessa perspectiva, o 

campo é visto como uma totalidade de forças que, em conjunto, se inter-relacionam dentro de 

uma dinâmica de tempo e espaço, onde múltiplos fatores estão envolvidos provocando 

constantes transformações; 

b) um campo é um contínuo no espaço e no tempo: a contínua dinâmica de forças 

que ocorre no campo nos dá o sentido de constante movimento. Dessa maneira não estática e 

sim processual as forças do campo são eventos totais e se desenvolvem no tempo; 

c) tudo é de um campo: nesse sentido, organismos e objetos existem apenas como 

parte de um campo, por isso podemos dizer que o campo é definido fenomenologicamente. 
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Sendo assim, o campo só pode ser definido pela experiência, onde no campo exercemos 

influência sobre o mesmo, da mesma maneira que ele exerce sobre nós; 

d) os fenômenos são determinados pelo campo todo: o campo é dinâmico e 

determina as partes. Nisso vemos que o estado de qualquer parte desse campo necessita de todas 

as outras partes, ou seja, campo organismo/ambiente determina a pessoa, e como a Gestalt 

prima o todo determina as partes; 

e) o campo é uma totalidade unitária: tudo no campo afeta todo o resto: como no 

campo todas as partes se relacionam, uma alteração em qualquer parte do campo afeta todo o 

campo. Esse dinamismo inter-relativo e imprevisível de uma situação presente, influencia sobre 

a totalidade determinando comportamentos.  

 

Atentando para todas as características trazidas por Yontef (1998), o mesmo irá definir 

a Teoria de Campo da seguinte maneira: 

 

Teoria de Campo é um enfoque ou ponto de vista para examinar e elucidar 

eventos, experimentações, objetos, organismos e sistemas, que são partes 

significativas de uma totalidade conhecível de forças mutuamente 

influenciáveis, que, em conjunto, formam uma fatalidade unificada interativa 

contínua (campo), em vez de classifica-las de acordo com a natureza inata ou 

analisá-las coma finalidade de obter aspectos separáveis e fatalidades 

formativas e somáveis. A identidade e qualidade de qualquer evento, objeto 

ou organismo desse tipo apenas, por meio de uma configuração, formada por 

uma interação mutuamente influenciável entre percebedor e percebido. 

(YONTEF, 1998, p. 210) 

 

Quando falamos em autismo, trata-se de um transtorno do desenvolvimento que se 

manifesta de maneira gradual na primeira infância, reconfigurando tudo à sua volta. O recorte 

desse trabalho é para o impacto psicológico que o mesmo promove na vida dessas 

mulheres/mães. Dessa maneira, o que devemos destacar aqui é a relação existente nesse campo, 

onde pessoas e ambientes diferentes se encontram. Sendo assim, podemos dizer que o autismo 

afeta todo esse campo, e todo o campo também afeta a maneira como o autismo é manifestado. 

Diante dessas questões teóricas, compreendemos que não podemos destacar uma 

pessoa, ambiente, ou quaisquer outras experiências, pois tudo isso faz parte de um campo, sendo 

que mãe e filho no qual aqui neste presente trabalho terão um enfoque, são partes dessa teia 

sistemática de relacionamentos. Pois, de acordo com (YONTEF, 1998) nada é estático, temos 

esse pressuposto na Gestalt-Terapia em que tudo é visto como em termos de mover-se e vir a 
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ser. Entendendo que apesar de tratarmos de uma condição diferenciada do desenvolvimento, 

com suas características e limitações, a mesma está configurada em um continum, onde espaço 

e tempo se inter-relacionam oportunizando uma dinâmica singular a cada um. 

Isso corrobora com a visão de Ribeiro (1985) sobre a Gestalt-Terapia, quando afirma 

que a pessoa deve ser vista como um todo e que seus comportamentos só serão compreendidos 

a partir de uma visão dentro de um determinado campo no qual ela está constantemente em 

relação. Assim sendo, comportamentos deixam de ser compreendidos apenas como 

consequência de um estado interno da pessoa e passam a ser considerados em função do campo, 

que ocorre no aqui e agora, sem partes diferenciadas.  

Por isso, uma mãe de autista tem um contexto diferenciado, no caso o autismo do(s) 

filho(s), que reconfigura totalmente seu campo e isso é singular, pois cada realidade é uma, e 

cada percepção sobre essa forma particular de desenvolvimento é determinante para que 

características “fixas” se diluam e todos os componentes desse campo perceptivo sofram 

alterações, pois a percepção é estabelecida através das experiências em relação. 

Nesse sentido, a Teoria de Campo já rompe com paradigmas estabelecidos pela nossa 

sociedade, principalmente no que diz respeito à saúde e doença. Pois, nada sendo estático, os 

desdobramentos do TEA com suas variações de níveis sendo do mais leve ao mais severo, 

podem ter uma representação diferenciada pelo tempo e espaço, e as relações estabelecidas por 

cada mulher, pois seu campo é definido fenomenologicamente. Esse campo pode ser físico, 

tangível ou intangível. (YONTEF, 1998) 

É possível considerar que as características inerentes ao Transtorno do Espectro Autista 

sejam de fato um enquadre delimitado de condutas, que no decorrer do tempo e espaço sofreram 

alterações e outras vem se perpetuando até os dias atuais. Mas nosso enfoque não será a partir 

de um viés patologizante e sim como já foi dito para as relações, onde tudo é estruturado pelas 

forças dinâmicas do campo que se move pelo tempo e pelo espaço. E é sobre esse movimento 

que estamos debruçados nesse trabalho. 

De acordo com Yontef (1998), o campo é constituído pelo interesse do percebedor em 

conjunto as condições desse campo. Nesse sentido, vemos que pessoas com TEA por ter 

dificuldades de socialização, interesses restritos e pouca comunicação, tendem a estruturar o 

dinamismo que ocorre no campo de forma limitada, o que também pode ocorrer com suas mães. 

Sendo assim, Yontef (1998) irá dizer que: 
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Talvez um exemplo claro, em psicologia, seja a família. Quando algo acontece 

com o membro de uma família, de algum modo, todos são afetados. Quando 

uma pessoa na família muda, todos são afetados. Com frequência, a família 

como um todo tem uma necessidade que está incorporada em um membro da 

família, por exemplo, o paciente estigmatizado. Todos na família são afetados 

por isso. Se o paciente estigmatizado mudasse e não apresentasse mais a 

patologia da família, o sistema mudaria; por exemplo, um outro membro da 

família pode começar a apresentar a patologia. (YONTEF, 1998, p. 196) 

 

Logo, do ponto de vista da Teoria de Campo as realidades são múltiplas. Mesmo se 

tratando de experiências semelhantes como o Transtorno do Espectro Autista, em seus diversos 

níveis e em diferentes famílias (espaço), é pelo relacionamento entre o observador e o 

observado que a existência se dá, ou seja, nada é absoluto e estático e por isso os próximos 

pressupostos que iremos especificar sobre a Gestalt-Terapia nos auxiliará a maiores 

compreensões sobre esse processo à luz dessa abordagem. 

 

II.2. Contato e Awareness 

 

Para a Gestalt-terapia o conceito de “contato” é vital e se diferencia do que ouvimos 

corriqueiramente. Segundo Silveira (2012), a palavra “contato” define “o intercâmbio entre 

indivíduo e o ambiente que o circunda dentro de uma visão de totalidade, visto que organismo 

e meio são um todo indivisível.” (SILVEIRA, 2012, p. 59). Desse modo, para a Gestalt-Terapia 

contato refere-se ao circuito de encontros que emergem no campo organismo/ambiente. 

Ribeiro (2007) diz que somos seres de relação e neles nos individualizamos e nos 

reconhecemos através dos contatos que fazemos. Por isso, é no campo que essa relação ocorre 

e dependemos disso para a configuração de nossa existência, como o autor declara: “todo 

contato implica uma relação eu-mundo.” (RIBEIRO, 2007, p. 13) Enfim, quando duas 

realidades estão disponíveis ao encontro, esse ocorre e os definem. 

Para Yontef (1998, p. 215), “awareness é uma forma de experienciar; é o processo de 

estar em contato vigilante com o evento mais importante do campo indivíduo/ambiente, com 

total apoio sensório motor, emocional, cognitivo e energético.” 

Nesse sentido, a awareness pode ser configurada pelo contato, pela maneira como 

sentimos (sensação/percepção) e pela formação de Gestalten. Como afirma Perls, Hefferline e 

Goodman (1997), “O contato como tal é possível sem awareness, mas para a awareness o 

contato é indispensável.” (PHG, 1997, p. 33) 
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Desta forma, observamos que o contato, por ser dinâmico, também é seletivo, pois 

discrimina o que será incorporado, e para tanto precisamos ter uma percepção clara da situação. 

Nesse sentido, compreendemos quão grave é o déficit de comprometimento que os autistas têm, 

quando não possuem essa capacidade de forma integrada, e por conseguinte, ficam reclusos, 

em um mundo dentro de si que os assegurem.  

 Sendo assim, é por meio do contato que as necessidades emergem e se satisfazem ou 

não. Segundo Tellegem (1984) as necessidades ocorrem dentro de um campo constituído por 

regiões, compreendido pela Gestalt-Terapia como fronteira de contato, uma fronteira entre o 

mundo e o eu de cada indivíduo. 

Nesse sentido, Perls, Hefferline e Goodman (1997) evidenciam que 

 

Quando dizemos “fronteira” pensamos em uma “fronteira entre; mas a 

fronteira -  de – contato, onde a experiência tem lugar, não separa o organismo 

e seu ambiente; em vez disso limita o organismo. Isto é, [...] a fronteira de 

contato – por exemplo, a pele sensível – não é parte do organismo como é 

essencialmente o órgão de uma relação específica entre organismo e ambiente. 

(PHG, 1997, p.43) 

 

Sendo na fronteira de contato que ocorre a experiência do organismo com seu meio, é 

também onde ocorrem as limitações do TEA, pois não havendo fluidez, a conexão não é 

estabelecida. As trocas modificam o meio e meio modifica o sujeito, ou seja, ficando 

empobrecida a relação organismo/meio, muda o funcionamento pessoa e do seu meio como um 

todo relacional. 

Compreendemos que o contato que é um todo processual, não consegue ser processado 

no autismo como ocorre com uma pessoa que não o tem. Essa troca entre indivíduo e ambiente, 

e o intercâmbio estabelecidos através de ciclos de encontros, aberturas e fechamentos, figuras 

e fundos, fica sem a devida potência da discriminação fornecida pela Awareness, sendo o 

isolamento a polaridade do contato como um todo. Logo, essa pessoa necessitará de auxílio 

para que a Autorregulação Organísmica, conceito que discutiremos a seguir, ocorra. (Silveira, 

2012) 

 

II.3. Autorregulação Organísmica 
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O conceito de autorregulação organísmica surgiu com Kurt Goldstein, médico que teve 

como assistente de trabalho Fritz Perls, em 1927. Nesse período, Goldstein pesquisavou 

distúrbios perceptivos em pessoas com problemas cerebrais.  

Goldstein, segundo Alvim (2012), promoveu impactos significativos no trabalho de 

Perls, pois 

 

Concebe o organismo como um sistema organizado baseado em leis de 

funcionamento intrínsecas ao todo [...] Supõe uma unidade corpo e mente e 

afirma que não há um domínio independente ou supremacia das partes, 

tampouco do corpo e da mente. (ALVIM, 2012, p. 228) 

 

Dessa forma, a Gestalt-Terapia herdou de Goldstein a premissa de que o homem deve 

ser visto como um ser total. Um princípio do holismo1, apesar do ponto de vista de Goldstein 

ter embasamentos no processo de homeostase, empréstimo esse feito de conceitos oriundos da 

biologia, como sendo a fundamentação natural que ordena o funcionamento do organismo.   

No entanto, Goldstein promoveu a transição desse termo para uma compreensão mais 

ampla, descrito em seu livro The organism (1934), como processo de autorregulação ou 

autoatualização. Sendo assim, “de acordo com a teoria organísmica, é a autorregulação que 

permite que o organismo se organize para buscar modos eficientes de satisfazer no meio suas 

necessidades prementes.” (LIMA, 2014, p.90) 

Perls e Goodman (1977) confirmam dizendo: 

 

Em outras palavras, a realidade em si não existe para o ser humano. É algo 

diferente para cada indivíduo, cada grupo e cada cultura. A realidade é 

determinada pelas necessidades e interesses específicos do indivíduo. (PERLS 

E GOODMAN, 1977, p. 76) 

 

Perls (1977) irá dizer que à medida que uma necessidade é satisfeita, entendemos que a 

situação teve um fechamento, e como um processo ininterrupto a próxima situação pode 

acontecer, e esse contínuo de situações inacabadas, geram Gestalten incompletas. Com isso, 

esse processo homeostático ocorre em um constante movimento entre equilíbrio e desiquilíbrio. 

                                                           
1 Uma doutrina de grande relevância para a Gestalt-Terapia. Como define Lima (2008) evidenciando que a 
influência dessa teoria veio de Jan Smuts, que propôs a visão de um ser total em oposição à fragmentação, ou 
seja, o homem como um organismo vivo, dinâmico e unificado. Desse modo, não podemos perceber onde 
começa o todo e onde termina as partes, pois todas as partes se representam no todo. 
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Sendo assim, uma forma de negociação emerge a partir do momento em que algo novo 

surge e promove uma perturbação no equilíbrio do organismo que vai em busca de satisfazer 

essa necessidade, a fim de alcançar novamente o equilíbrio, até que uma nova necessidade 

emerja em seu campo perceptivo. 

Fritz Perls, no livro Ego, Hunger and Aggression (1969), apropria-se da ideia de 

organismo sob a égide dos princípios autorregulativos. Por conta disso, Lima (2014) afirma que 

a partir dessa obra, Perls sempre conduzirá o tema da autorregulação como “um princípio 

homeostático de busca do equilíbrio que rege todos os processos de funcionamento do 

organismo” (LIMA, 2014, p.91) 

O processo de autorregulação organísmica engloba todos os tipos de necessidades e 

deficiências, sejam de ordem fisiológica ou psicológica. No entanto, uma situação pode não ser 

resolvida causando frustação. Isso faz parte, segundo Perls (1977), do ciclo autorregulativo, 

pois somos impelidos diante da necessidade não satisfeita a criar alternativas e saídas criativas, 

encontrando outros caminhos que não seria a paralisação diante do não alcançado, e gerando 

outras maneiras de busca de satisfação, promovendo o que a Gestalt-Terapia define como 

ajustamento criativo. 

Desta forma, De Lucca (2012) afirma que 

 

Pela autorregulação, a necessidade predominante é a que, de alguma forma, 

organiza nossa percepção e faz algo se transformar em figura, abrindo assim 

um novo ciclo de experiência. A figura emerge de um fundo, contrasta com 

ele e clama pela satisfação de necessidade. Assim, a formação de Gestalten, a 

aparição de necessidades, tem que ver com um fenômeno biológico primário.  

(DE LUCCA, 2012, p. 31) 

 

Para tanto, a compreensão do funcionamento do ciclo autorregulativo só pode ocorrer a 

partir do entendimento desse importante princípio, trazido pela Psicologia da Gestalt, que é o 

de figura e fundo. Segundo Kofka (1975), a percepção não se estabelece pela soma de partes, 

percebidas pelas vias sensoriais de forma passível, mas é um processo ativo e sempre se refere 

ao todo, organizado sob uma forma contínua e conjunta.   

Dessa maneira, podemos dizer que o comportamento do indivíduo é organizado a partir 

da dinâmica de figura e fundo. Com isso, permitir que o processo do mesmo ocorra com fluidez, 

onde ambos possuem um papel importante por sua inter-relação, garante um funcionamento 

saudável do organismo como um sistema que discrimina a cada momento a necessidade mais 

importante a ser satisfeita. 
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Por isso, para a Gestalt-Terapia é imprescindível o princípio de autorregulação, como 

afirma (Lima, 2012, p.121) “Pensar o ser humano dentro do ponto de vista organísmico 

significa assumir que a autorregulação é o princípio pelo qual o organismo se atualiza no meio.” 

A partir da capacidade mais importante do ser humano que é a de criar. Por isso, discutiremos 

sobre essa relevante habilidade, o conceito de ajustamento criativo. 

  

II.4. Ajustamento Criativo 

 

De acordo com (Perls, 1979, p.316) “Sempre há uma possibilidade de crescimento.” 

Logo, o nosso organismo de maneira muito inteligente cria formas de se ajustar e isso está para 

além da adaptação. Para a Gestalt-Terapia esse seria o conceito de ajustamento criativo. 

Desta forma, Mendonça (2012) afirma que: 

 

O conceito de “ajustamento criativo” foi usado por Frederick Perls para 

descrever a natureza do contato que o indivíduo mantém na fronteira do campo 

organismo/ambiente, visando à sua autorregulação sob condições diversas. O 

qualificativo de “criativo” refere-se ao ajustamento resultante do sistema de 

contatos intencionais que o indivíduo mantém com seu ambiente, 

diferenciando-o do sistema de ajustamentos conservativos desenvolvidos 

dentro do organismo [...] (MENDONÇA, 2012, p. 20) 

 

Começamos tratando sobre as possibilidades que o organismo encontra de forma 

criadora em refazer-se, podendo se reorganizar sempre que necessário frente a uma nova 

demanda. Por isso, Perls, Hefferline e Goodman (1997, p. 45) afirmam que: “Todo contato é 

ajustamento criativo do organismo e ambiente” Desta maneira, fazer contato significa estar 

saudável, pois é através do contato que as necessidades mais prementes são satisfeitas, dentro 

de seus contextos e os momentos em que se encontram. 

Dessa maneira, esse pressuposto é ratificado quando Frazão diz que entendemos por 

ajustamento criativo, “a capacidade de o organismo interagir ativamente com o meio, com 

vistas a possibilitar o atendimento de suas necessidades.” (FRAZÃO, 1996, p.64), porém, 

compreendemos que o meio não encontrar-se-á sempre capaz de atender as necessidades do 

indivíduo, e nesse sentido, sempre há a possibilidade do mesmo reinventar-se, promovendo 

ajustes inovadores, implicando a ação do indivíduo no mundo. 
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Sendo assim, Silveira (2005) irá fazer uma importante observação de que a Gestalt-

terapia, a partir de uma visão existencial de ser humano, coloca o homem em uma posição de 

responsabilidade, pois o mesmo é potencialmente capaz e criador.  

Por este ângulo, Perls, Hefferlaine e Goodman irão dizer que: 

 

A psicologia é o estudo dos ajustamentos criativos. Seu tema é a transição 

sempre renovada entre a novidade e a rotina que resulta em assimilação e 

crescimento [...] a psicologia anormal é o estudo da interrupção, inibição ou 

outros acidentes no decorrer do ajustamento criativo [...] Criatividade e 

ajustamento são polares, são mutuamente necessários (Perls, Hefferline e 

Goodman, 1997, p. 45) 

 

Podemos dizer então que, o processo de ajustamento criativo torna-se imprescindível 

ser pelo viés criativo, para que não seja uma mera adaptação, ao contrário, ele requer 

implicação, continuidade e mudança. Pois, frente ao novo apodera-se a partir de antigas 

estruturas, formando uma nova configuração, a fim de assimilá-las. 

Neste sentido, que Cardella (2012) afirma que 

 

A ideia de ajustamento criativo – que inclui autorregulação, abertura do novo, 

contato vivo e vitalizante, em contraposição a controle externo, dependência 

e aprisionamento ao passado e o comportamento estereotipado – é o que 

desdobra esse critério de saúde e norteia os procedimentos terapêuticos. 

(CARDELLA, 2012, p. 114) 

 

Assim, o ajustamento criativo acompanha a ordem natural de amadurecimento. Através 

dele compreendemos a realidade como movimento fluído e flexível, pois pode ser recriada. A 

partir disso, chamamos atenção para a ação ativa e responsável que o ser humano precisa ter 

frente suas ações. Segundo Yontef (1998), isso diz respeito ao engajamento do homem, agindo 

responsavelmente na condução de sua vida, lidando com seu meio de forma mais harmoniosa 

possível a partir do seu potencial criador. 

Sendo assim, temos nessa perspectiva um conceito de saúde relevante e diferenciado, 

pois para a Gestalt-terapia nada é estático, as realidades estão em constante transformação e 

ainda que este trabalho repouse sobre o autismo e em sua relação mãe e filho, ou cuidadoras e 

“portadores” do TEA, essa realidade não está dada, sempre há potencialidades a serem 

desenvolvidas. 

 De acordo com Cardella (2012), somos considerados seres abertos exatamente quando 

a formação de Gestalt se dá pela emergência de uma necessidade e, ao contrário, quando esse 



 

30 
 

processamento falha, temos situações inacabadas, pois a necessidade não foi satisfeita e a 

Gestalt não se fecha, e nesse não fechamento, no caso a ruptura de um ciclo vital, podemos 

considerar esse organismo como doente. 

Frazão (1996) nos permite compreender que as escolhas que fazemos serão sempre as 

que temos para aquele momento, pois temos que considerar que as circunstâncias e experiências 

são particulares a cada pessoa, orientadas como já foi dito pelo tempo e espaço. Por isso, o 

adoecimento oriundo de um sofrimento psíquico que essas mães enfrentam pode ser visto como 

uma forma de autorregulação, e por conseguinte, um ajustamento criativo. 

De acordo com está noção, Frazão (2015), Nos permite compreender que os 

ajustamentos criativos podem ser funcionais ou disfuncionais. Já discorremos aqui sobre o que 

seria o ajustamento criativo funcional, pois refere-se a habilidade de se relacionar com o meio 

de forma criativa, através do atendimento de suas necessidades de uma forma respeitosa e única, 

ao contrário, teríamos um ajustamento que é disfuncional. 

Frazão (2015) caracteriza como ajustamento criativo disfuncional 

 

Um fenômeno interativo que ocorre na fronteira de contato e se refere à 

inabilidade e/ou impossibilidade de se relacionar criativamente com o 

ambiente. Ao contrário, a pessoa se relaciona por meio de padrões 

cristalizados e repetitivos, pelos quais a expressão de necessidades e 

sentimentos é distorcida ou suprimida a fim de manter a relação com o outro, 

por mais artificial ou inautêntica que uma relação desse tipo possa parecer. 

Quanto mais intensa a necessidade e maior a dificuldade e expressá-la e 

satisfazê-la, e quanto mais precocemente ela ocorrer, tanto mais provável 

depararmos com sintomas graves (físicos ou psíquicos). (FRAZÃO 2015, p. 

93) 

 

Podemos dizer então que, o ajustamento disfuncional ocorre quando o organismo não 

tem a possibilidade de fluidez, ao contrário, apresenta-se rígido, com poucos recursos para 

suprir suas necessidades emergentes, não conseguindo almejar outras possibilidades senão 

aquelas com as quais já possui em seu repertório de repetição, ao invés de um contínuo fluxo 

natural de percepções, ocorre a cristalização. 

Gauderer (1985) aponta para o problema principal do autismo não estar na ausência do 

desejo de interagir e comunicar-se, e sim a ausência da habilidade para fazê-lo. Dessa forma, 

compreendemos que todo o campo organismo/ambiente da pessoas com TEA é alterado e este 

precisa de um suporte diferenciado, pois isto não implica que esse organismo, que tem seu 

funcionamento interno peculiar, não possa progredir.  
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Porém, o presente trabalho pretende discutir, como a relação da mãe de autistas ocorre 

e pode, através de ajustamentos criativos funcionais, mesmo que os ajustamentos de seus filhos 

sejam disfuncionais, ir além da adaptação e pensarem em criação. 

Para tanto, a seguir discutiremos mais alguns conceitos da Gestalt-terapia, como: 

autossuporte e o heterossuporte, que nos permitirão pensar como avançar na propositiva trazida 

por esse trabalho. 

 

II.5. Autossuporte e Heterossuporte 

 

Considerando que em Gestalt-terapia o homem se constitui a partir das relações que 

estabelece com o mundo, continuaremos a pensar em como essas relações e esse processo de 

desenvolvimento transcorrem. Perls (1977), acredita que o processo de amadurecimento 

perpassaria do apoio ambiental ao autoapoio, o que seria o mesmo que dizer do heterossuporte 

ao autossuporte.   

 Em seu livro Gestalt-terapia explicada, Perls (1977) irá dizer: 

 

Consideremos o feto. Ele recebe todo apoio da sua mãe – oxigênio, comida, 

calor, tudo. Assim que a criança nasce já é obrigada a respirar por si mesma. 

[...] O bebê não consegue respirar sozinho – e não há mais suprimento de 

oxigênio pela placenta. Não podemos dizer que o bebê tem uma escolha 

porque não há uma tentativa deliberada de pensar o que fazer, mas o bebê ou 

morre ou aprende a respirar. Deve existir algum apoio ambiental próximo – 

uma palmada ou provisão de oxigênio. [...] O bebê começa a crescer. Precisa 

ainda ser cuidado. Depois de algum tempo aprende algum tipo de 

comunicação [...] pouco a pouco mobiliza cada vez mais seu potencial, os seus 

recursos internos. (PERLS, 1977a, p. 49-50) 

 

A partir desse exemplo, Perls (1997) evidencia seu pensamento sobre os conceitos de 

suporte que estarão presentes ao longo da vida, de forma contínua sempre se intercomunicarão, 

no entanto podemos perceber uma passagem, em nenhum momento definitiva, do apoio 

ambiental (heterossuporte) para o autoapoio (autossuporte). Ou seja, chegamos ao mundo 

experienciando ambos, porém a necessidade de apoio ambiental inicialmente é enorme e isso 

vai diminuindo através da maturação desse organismo que busca incessantemente atualizar suas 

potencialidades.  

Sendo assim, Perls, Hefferline, Goodman (1997) asseguram que, por meio do que 

podemos chamar de desprendimento criativo, ao nos despedirmos do que é antigo, podemos 
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nos aventurar através de novos conhecimentos e, por conseguinte, nesse processo o crescimento 

se dá, ou seja, paradoxalmente, quanto mais se volta para si, mais reconhece a si próprio e o 

outro, pois isso o diferencia e reconhece o outro. Andrade (2014) define como “andar com as 

próprias pernas”, poder ser autêntico, acreditando em seu potencial. 

 Sobre isso Andrade (2014), afirma que 

 

No contato consigo mesmo e com o outro, vários sentidos, crenças e emoções 

desvelam-se e precisam ser integrados para formar um novo todo, visto que 

partes alienadas, quando reencontradas, passam a ter uma nova configuração 

e revelam outro sentido à existência. Crescer é estar cada vez mais perto de si 

mesmo, de suas potencialidades, enfim, do seu próprio tamanho. 

(ANDRADE, 2014, p. 151) 

 

Neste sentido, podemos pensar que individualizar-se faz parte do processo de maturação 

e autoapoio, o que difere da visão de individualismo, pois não se trata de pensar só em si, mas 

de reconhecer a si próprio, suas habilidades, como seres a caminho do amadurecimento. 

Como Perls (1977) afirma, 

 

Eu defino a maturidade como a transição do apoio ambiental para o autoapoio. 

Na Gestalt-terapia a maturidade é alcançada desenvolvendo-se o próprio 

potencial do indivíduo, diminuindo-se o apoio ambiental, aumentando-se a 

tolerância à frustação e desmascarando sua representação falsa de papéis 

infantis e adultos. (PERLS, 1977, p. 23) 

 

Por esta razão, quando uma pessoa se centra ela se integra. Segundo Perls (1977), ou 

nos centramos e crescemos, superando as frustações e nos assumindo como ser pensante e 

agente de nossa própria história, ou podemos escolher permanecer distante de si, manipulando 

o mundo, tornando-se refém do outro e de si mesmo. Com isso, vemos a importância do papel 

da frustação frente ao tema do desenvolvimento. No entanto, promover um intercâmbio entre 

frustações e acolhimentos, reduzindo dependências e aumentando potenciais, sem deixar de 

estar em relação espontânea e saudável, faz parte de um processo holístico e natural.  

Considerando, assim, todas essas premissas da Gestalt-terapia, inclusive esta última que 

evidencia os processos de maturação do organismo. Podemos perceber que esta abordagem 

compreende o desenvolvimento humano a partir da interação dinâmica e ininterrupta de 

homem-mundo. Tendo em vista, então, que para tratarmos do sofrimento psíquico de mães de 

autistas, devemos pensar a partir de uma totalidade autorregulada e relacional.   
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Portando, como Aguiar (2014) nos diz a Gestalt-terapia confere ao ser humano essa 

perspectiva, pois considera todas as sucessivas configurações, orientadas em um espaço e tempo 

presente, sempre que há alteração no equilíbrio do sistema a partir de uma visão global e 

relacional. 

 

II.6. A contribuição da Gestalt-Terapia no processo diagnóstico do Transtorno do Espectro 

Autista 

 

Para pensarmos sobre o protagonismo das “mães” no processo de enfrentamento do 

TEA, não temos como não pensar em diagnóstico, pois a mesma geralmente é a primeira a 

perceber que há algo diferente com seu filho, mesmo que os sinais sejam muito sutis, seu campo 

é totalmente alterado, e suas expectativas giram em torno de um fechamento de diagnóstico que 

demora a chegar. Nesse sentido, acreditamos que a Gestalt-terapia pode em muito auxiliar esse 

processo de acompanhamento à essa mulher. 

 

II.6.1 Processo de diagnóstico do TEA e a Gestalt-Terapia 

 

No que diz respeito ao diagnóstico e classificação do autismo no Brasil, atualmente, 

possuímos dois instrumentos oficiais, a CID – Classificação Internacional de Doenças – 

elaborada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e o DSM-V – Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais – da Associação Americana de Psicologia – APA. 

A CID-10 (OMS,2000), é a que a classificação oficial que o Brasil utiliza para o TEA, 

como F 84.0, considera o autismo como: 

 

Um transtorno invasivo do desenvolvimento, definido pela presença de 

desenvolvimento anormal e/ou comprometimento que se manifesta antes da 

idade de três anos e pelo tipo característico de funcionamento anormal em 

todas as três áreas: de interação social, comunicação e comportamento restrito 

repetitivo. O transtorno ocorre três a quatro vezes mais frequente em meninos 

do que em meninas. (CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE 

DOENÇAS, 1993, p. 247) 

 

Esses instrumentos possuem critérios e diretrizes para que o diagnóstico seja feito, 

porém, em ambos está evidenciado que se trata de um diagnóstico clínico, ou seja, não há 

exames de imagens e laboratoriais em que a patologia seja manifestada. E ao nascer a criança 
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geralmente não apresenta nenhum indício fisiológico, e tais especificidades do 

desenvolvimento da criança, como já foi citado no capítulo anterior, apresenta-se gradualmente 

e devem ser percebidas até os três anos de vida para que o diagnóstico seja realizado.  

Neste sentido, a ausência de sinais visíveis nos primeiro anos de vida também pode 

ocorrer. Em alguns casos o desenvolvimento se dá de uma maneira típica e há uma regressão 

do mesmo, fazendo com que um indivíduo que tinha linguagem e comportamentos sociais os 

perca, o que aumenta ainda mais a angustia desses pais, acreditando tratar-se de fatores externos 

que pudessem promover tal regressão, como no caso, vacinas ofertadas nesse período do 

desenvolvimento da criança. 

 

Hoje se considera que as características do autismo podem surgir desde os 

primeiros meses de vida ou após um período de desenvolvimento em geral 

após 15 meses de vida (porém, com o início dos sintomas antes de 36 meses). 

Este é o segundo quadro, no qual houve um período de desenvolvimento 

aparentemente normal, é denominado autismo regressivo e corresponde a 30% 

do total de casos. Nos outros 70% não se evidencia uma regressão e os 16 

sintomas estariam presentes desde o nascimento, mesmo que tais sintomas só 

fossem notados como problema após uma determinada idade (GIKOVATE 

apud SANTOS, 2013, p. 25) 

 

Destacamos assim o quanto o diagnóstico do autismo é difícil, visto que os casos são 

muito particulares, com características especificas, abarcando uma gama de comprometimentos 

que podem variar consideravelmente. 

Serra (2010), afirma que 

 

Diferente de outras deficiências que podem ser sabidas durante a gestação ou 

logo após o nascimento, o autismo é descoberto de uma forma progressiva e 

dolorosa, caracterizado normalmente pela falta do desenvolvimento normal, 

além disso, esses pais não costumam ser encaminhados para receber apoio 

psicológico, se apoiando na maioria dos casos em grupos de apoios formados 

por leigos. (SERRA, 2010, p. 43) 

 

Por esse processo de manifestação do transtorno ser muito diferenciado das demais 

desordens do desenvolvimento, os cuidadores, em destaque aqui as mães, enfrentam uma 

caminhada árdua até que esse diagnóstico ocorra, além de muitas não terem com quem dividir 

esse trajeto, pois mesmo que seus parceiros estejam em casa, ser participante ativamente por 

vezes fica a cargo dessas mulheres. Também é conhecido os relatos de muitas que não 

conseguem trabalhar mediante as demandas do filho com autismo. 
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Neste sentido, a Gestalt-terapia compreende que todo esse campo está alterado e o 

campo também altera a configuração desse transtorno. Por isso, Yontef (1998, p. 278), irá dizer 

que “acredita que um bom diagnóstico seja parte integrante e indispensável da Gestalt-terapia”. 

Sobre isso, podemos repensar o que seria diagnosticar e, por conseguinte, não perder a visão 

fenomenológica em que o diagnóstico nesta abordagem está ancorado. Pois, diagnosticar não 

se trata de uma mera categorização, ou um laudo cristalizado. 

Como Yontef (1998) afirma: 

 

Diagnosticar pode ser um processo de prestar atenção, respeitosamente, a 

quem a pessoa é, tanto como indivíduo único como no que diz respeito às 

características compartilhadas com os outros indivíduos [...] Como todos os 

pacientes são diferentes, nós prestamos atenção e somos afetados pelas 

diferenças existentes entre eles. (YONTEF, 1998, p. 278-279) 

 

Assim, podemos afirmar que além de único e relacional, o ser humano para a Gestalt-

terapia é contextual. Isso muda completamente a maneira de diagnosticar, pois não se trata de 

atribuir um número (um CID2), ou classificar níveis de grau de comprometimento que o 

transtorno está manifestado. A compreensão diagnóstica deve capacitar pais e terapeutas a 

saberem quais as melhores formas de intervenções em cada caso, porém o indivíduo é 

totalmente ativo nesta dinâmica, pois há uma “noção de circularidade e retroalimentação entre 

as partes componentes do campo organismo-meio”. (AGUIAR, 2014, p.31) 

Quando evidenciamos essa noção de circularidade, pensamos nessa mãe como um 

elemento ativo nesse processo, por vezes dando voz a esse filho, que em sua linguagem corporal 

se manifesta, pois a linguagem verbal e comunicação dessa criança geralmente é comprometida, 

sendo difícil até para essa cuidadora o entendimento, quanto mais para um terapeuta que está 

fora do dia a dia desse sujeito.  

Desta forma, sabemos que a criança não é só o que um laudo diz sobre a mesma. Ela 

continuará a mudar constantemente, ainda que suas limitações a deixem com maior grau de 

dependência. Também o apoio ambiental dessa criança é mutável, ele pode ser potencializado 

a fim de que o auto-apoio seja fortalecido. Dentro do que essa criança tenha condições, é 

fundamental que ela seja vista de forma integrada, principalmente por sua mãe, pois esse filho 

não é só autista. 

Nessa perspectiva, Perls (1997) irá dizer que: 

                                                           
2 Sigla explicada em tópicos anteriores. 
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A teoria básica da Gestalt-terapia diz que a maturação é um processo de 

crescimento contínuo, onde o apoio ambiental é transformado em auto-apoio. 

No desenvolvimento sadio, a criança mobiliza e aprende a usar seus próprios 

recursos. Um equilíbrio variável entre apoio e frustação, a capacita a tornar-

se independente, livre para usar seu potencial inato. (PERLS, 1977, p. 33) 

 

Com isto, compreendemos que nada está dado, e que todo o campo organismo-ambiente 

pode ser alterado a todo instante. Entretanto, compreender as limitações desse processo de 

maturação, que é diferenciado no autismo, e aceita-lo como uma forma diferenciada de 

funcionamento, é um grande desafio para esse cuidador. Pois, se esse filho não for olhado como 

ele é, mas sempre como essa mãe gostaria que ele fosse, sua identidade nunca será inteira e a 

dessa mãe também não, sendo que jamais essa criança poderá ser o ideal frustrado dessa mulher, 

que viverá em constante sofrimento e adoecerá. 

Neste sentido, Lima (2014) ira dizer que 

 

[...] quando uma pessoa é submetida a restrições severas e impedimentos 

constantes de se autorrealizar, ela pode criar reações sintomáticas. Ela ainda 

busca se adaptar à situação de algum jeito, mas passa a funcionar de um modo 

não harmônico e pode ter atitudes destrutivas – em relação a si própria, ao 

meio ambiente e aos outros. Mas essas reações são consequências de um grau 

insuportável de frustação das suas necessidades mais básicas. (LIMA, 2014, 

p. 100) 

 

Por esta razão, concordamos com Ribeiro (1985) quando diz que o ser humano é capaz 

de se autogerir e autorregular. No entanto, sabemos que pra essa mãe que teve o diagnóstico de 

TEA do seu filho, um processo que na maioria das vezes é longo e estressante, e que vive como 

citamos sob constantes restrições, isso poderá ser alcançado apenas com suporte e apoio de um 

campo circundante, como falamos, porém habilitado para atuar com esse modo funcionamento 

do organismo tão singular que o autismo está constituído. 

Para tanto, quando o diagnóstico é fechado, torna-se importante pensar que o 

prognóstico desta criança não está. Quanto mais se tratando do TEA que tem como sua maior 

característica a singularidade à cada caso, principalmente com relação ao período da infância 

onde o apoio ambiental é de fundamental importância e, por conseguinte, serão as relações entre 

organismos e ambientes que determinarão em grande parte esses comportamentos, ainda que 

limitados em certos aspectos de acordo com o grau de severidade da doença. 
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Posto isto, é comum que autistas nascidos até o fim do último século, tenham recebido 

o diagnóstico apenas na adolescência. Pois, tratando-se de um transtorno recentemente 

compreendido, caminhos árduos foram inaugurados, e a fim de que esse processo seja menos 

danoso para esses pais, vemos ações como: propositivas legais direcionadas ao grupo, maior 

divulgação sobre o tema e com o advento das redes sociais e a globalização, houveram avanços 

nesse processo diagnóstico. 

No entanto, ainda há atrasos consideráveis para que o fechamento desse diagnóstico seja 

estabelecido, principalmente por se tratar de uma “doença” com etiologia comportamental e na 

ausência de marcadores biológicos, segundo (ARAÚJO, 2011, p. 178): “Para crianças com 

TEA, a detecção precoce e as intervenções subsequentes podem determinar prognóstico 

substancialmente melhores [...]”. 

Dessa forma, para que se feche o diagnóstico de seus filhos, as mães praticamente lutam, 

mediante aos indícios, por respostas e medidas de intervenção. Elas observam no cotidiano que 

algo não está de acordo quanto ao desenvolvimento de seus filhos, e muitos profissionais da 

área da saúde, ainda não preparados para a realização desse diagnóstico, não conseguem fechá-

lo, perdendo um tempo valioso com relação ao desenvolvimento dessa criança, além de 

aumentar a angustia dessa mulher. 

Além desse processo de angústia, compreendemos que uma situação inacabada de tal 

relevância pode alterar todo campo perceptivo desta mulher e que isso impacta diretamente à 

criança. Ranaldi (2010) diz que as crianças introjetam as Gestalten abertas dos pais e se tratando 

do autismo, um diagnóstico tardio só dificultará ainda mais esse processo. Portanto, 

 

[...] mesmo pais bem intencionados impedem o desenvolvimento pleno das 

potencialidades da criança, uma vez que intencionaram transmitir seus 

próprios valores e adaptá-la à cultura com suas normas e crenças. Isto 

fatalmente dá origem a dois processos: mutilação/alienação de algumas 

atitudes originais e o desenvolvimento artificial de outras. Esse é o dilema 

existencial do indivíduo: ser o que sou ou ser o que esperam que eu seja? Ter 

uma personalidade espontânea ou deliberada? (ANTONY, 2006, p. 6) 

 

Sendo assim, a experiência de diagnóstico e prognóstico quando tardios tendem a 

aumentar o processo de “luto” sentido por essa mãe, que por vezes pode não compreender, 

devido a esta situação diagnóstica não fechada, quem é este filho. Não sendo mais a criança 

“saudável” que a mesma imaginou, também não encontra subsídios para reajustar criativamente 

a imagem que pode construir desse filho.  
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Contudo, ainda que o diagnóstico não seja tardio, o mesmo é considerado precoce 

quando descoberto antes dos três anos de vida e esse aspecto é o diferencial no caso do autismo 

a respeito desse “luto” que os cuidadores podem sentir, pois a criança como já foi dito 

anteriormente, nasce “normal” na concepção desses e apresentam gradativamente indicadores 

comportamentais.  

Neste sentido, o autismo corrobora, como um processo de luto que se estende por 

determinado tempo, para um acentuado nível de sofrimento para essas mães, que volto a dizer 

trata-se de qualquer pessoa que exerça essa função na vida da criança com TEA. Por isso, 

adentraremos sobre os desdobramentos desse assunto no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III 

REFLEXO DO LUTO OU LUTA NA SAÚDE MENTAL DESSAS “MÃES” 

 

III.1. Dificuldade do Transtorno Do Espectro Autista - Interação Social e Comunicação 

 

Somos seres de relação, no entanto sabemos que aspectos prementes do autismo estão 

ancorados na interação social e na comunicação e que o contato, a troca existente entre o 

indivíduo e ambiente, ocorre com mais dificuldade. Com isso, a comunicação, verbal e não 

verbal, a intencionalidade do outro e o que os outros esperam dele, se tornam grandes obstáculos 

dentro dessa realidade.  

Neste sentido, esses comportamentos disfuncionais impactam diretamente a eficiência 

da comunicação e, por conseguinte, a interação com o campo fica comprometida, sendo o 

isolamento uma consequência muito comum, já que o mundo externo, com todos os seus 

estímulos se torna agressivo para este indivíduo com TEA. 

Aguiar (2014) afirma que o contato é central na vida do ser humano, sendo que no caso 

de indivíduos com autismo, há bloqueios e interrupções nesse “entre”, que para a Gestalt-terapia 

se dá na fronteira de contato3 e, por conseguinte, podemos observar que essa dificuldade de 

inter-relação provoca um intenso desequilíbrio para as mães. 

Neste sentido, é na fronteira de contato, lugar permeável onde as trocas acontecem, que 

ocorre a seleção daquilo que é nocivo e do que é nutritivo para o indivíduo. Sendo assim, essas 

mães vivem em constante alerta, pois seus filhos com esse processamento diferenciado, 

demandam delas esse apoio quase que constante, como se as mesmas tivessem a missão de 

assumir o papel de discriminar, a todo instante, as recusas ou transformações do que vem do 

meio externo. 

No entanto, esse processo pode ser facilitado quando essas relações entre cuidador e 

indivíduo são acompanhadas de forma mais precoce, com suporte de terapias e conhecimentos 

mais aprofundados sobre o transtorno. Por isso Laznik (2004) irá dizer que quando o tratamento 

é feito precocemente, antes dos três anos de idade, a criança poderá se estabelecer com mais 

naturalidade no campo, diminuindo os impactos dolorosos geralmente observáveis.   

De acordo com Lampreia (2007) os processos comunicacionais, na criança com autismo 

são diferentes. A criança, na maioria das vezes, não se comunica com a finalidade de 

                                                           
3 Ver o conceito de Contatos e Fronteira de Contatos no Capítulo 1. 
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socialização, e sim para que o outro se ajuste ao seu interesse. Ou seja, suas ações para com o 

outro geralmente são a fim de demandar do outro algo que esteja em seu campo de interesse. 

Um exemplo disso seria quando a mesma utiliza a mão de qualquer pessoa como instrumento 

para ir ao encontro de algo que seja do seu interesse. 

O mesmo autor irá dizer que para se comunicar o autista também pode se utilizar de 

agressão, birras e autoagressão. Concordamos que esse reajuste disfuncional implicará em 

muitas situações difíceis que impactará em todo o campo. Ribeiro (2007), diz que somos seres 

relacionais e por isso dependemos dos contatos que fazemos para que nos percebamos como 

existente, sendo assim, essas mães encontraram grandes obstáculos sobre quem são e como suas 

relações se desdobram a partir disso.  

Frazão (1999) irá dizer que o que possibilita interação do indivíduo com o meio é o 

contato e a awareness, sendo esta última a  

 

Capacidade de aperceber-se do que se passa dentro e fora de si no momento 

presente, tanto no nível corporal, quanto a nível mental e emocional. É a 

possibilidade de perceber simultaneamente, o meio externo e interno, através 

de recursos perceptíveis e emocionais, embora num determinado momento 

alguma coisa possa se tornar mais proeminente. (FRAZÃO, 1999, p. 3) 

 

Desta feita, a autora afirma que para que ocorra essa percepção, awareness, é necessário 

haver contato, e isso se dá através da entrada sensorial. Sendo assim, dependemos desse ciclo 

circundante, como já foi dito, para que a interação social, através da comunicação seja 

estabelecida, onde o organismo saudável se autorregula simultaneamente, percebendo o meio 

interno e externo. Mas, quando esse ciclo é interrompido como no caso do autismo, a 

organização dos comportamentos não acontecem com essa fluidez e as sequências de 

comportamentos parecem ocorrerem de maneira desconectada do espaço e tempo. 

Posto isto, Serrano (2016) afirma que: 

  

A criança manifesta ter organização do comportamento quando mostra ter um 

conceito de totalidade (o seu objetivo), relacionando-se com as partes que o 

constituem. Para que isto aconteça, necessita ter um mapa espacial que lhe dá 

o conceito da totalidade e a capacidade de colocar as partes em relação ao 

todo. Segundo o ponto de vista da integração sensorial, a organização do 

comportamento envolve a práxis, porque é necessário haver uma sequência de 

ações no tempo, e, ainda, porque a sequência de ações é organizada em relação 

ao espaço, e a noção de espaço é dada pelo processo de integração sensorial. 

(SERRANO, 2016, p. 52) 
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Ayres (1979) irá dizer que o processo de integração sensorial é um processamento 

neurológico que organiza a sensação do próprio corpo e do ambiente, tornando possível usar 

esse corpo eficientemente no meio. Isso em muito se aproxima com a abordagem da Gestalt-

terapia, por isso quando formos tratar a seguir sobre os tratamentos, e de acordo com os 

apontamentos que serão feitos, dentre eles destacaremos os trabalhos ancorados na integração 

sensorial. 

 

III.2. Tratamentos – Escolhas e Frustações 

 

Outro momento conflitante para familiares, em especial as mães, é quanto aos vários 

tratamentos disponíveis. O biomédico é um dos primeiros a ser buscado, mas compreendemos 

que é importante salientar que o autismo é uma desordem neurológica sem marcadores 

biológico, porém segundo Schwartzman (2011) com frequência ocorrem concomitantemente 

com outras condições neurobiológicas, o que permite que esse campo seja muito complexo. 

Os pais sentem-se perdidos, sem ter um conhecimento prévio sobre o TEA ou tendo, as 

implicações quanto ao tratamento são múltiplas.  E não é sempre que o contexto e o nível 

intelectual desse familiar oportuniza isso, o que pode aumentar ainda mais o sofrimento 

psíquico desses. 

Dessa forma, compreender o que o filho tem e ter que escolher o melhor caminho para 

que esse tratamento ocorra, além de uma tarefa árdua e dispendiosa. Nesse sentido, a mãe 

precisa além de se informar, agir como mediadora desses conhecimentos para familiares e 

parceiros afetivos, e isso apresenta-se de uma forma extremamente angustiante para a mesma, 

pois esse papel assumido pelo cuidador direto, por vezes não foi algo em que ele escolheu, mas 

o que se apresentou em seu campo. 

No entanto, esta mãe não está só, ou não deveria estar. Quando a mãe de autista tem 

uma rede a quem tem que além de informar, precisa chegar a consensos a respeito do tipo de 

tratamento e suas devidas viabilizações. Todo esse processo, quando não assistido por 

acompanhamentos psicológicos, ao invés de gerar acolhimento, podem potencializar angústias 

e sentimentos de confusão e estresse. 

Nota-se que tratamentos psicoterapêuticos para o TEA que envolvam familiares estão 

cada vez mais expandindo-se na atualidade, devido as necessidades dos mesmos, apresentarem-

se no campo de forma tão entrelaçadas. Sendo assim, mãe e filho vivem uma relação estreita e 
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nada melhor do que ambos terem acessos à tratamentos, e isso pode ser extensivo aos demais 

familiares. 

Aguiar (2014) nos auxiliará quando diz que 

 

A família é então o contexto no qual as habilidades relacionais florescerão 

primeiro. O desenvolvimento de tais habilidades na criança de forma mais ou 

menos satisfatória dependerá das habilidades relacionais dos outros membros 

da família, em especial dos adultos, que por sua vez desenvolveram-nas em 

suas famílias de origem – e assim progressivamente. A presença de situações 

inacabadas e de pontos de interrupção no desenvolvimento de cada um dos 

membros da família concorrerá para um ajustamento mais ou menos 

satisfatório. A criança, parte desse contexto, construirá suas possibilidades de 

autorregulação, em parte, em função daquelas oferecidas pelo meio e, em 

outra, dos seus próprios recursos e necessidades, apresentando um 

funcionamento saudável ou não em sua relação com o mundo como fruto 

dessa relação. (AGUIAR, 2014, p. 79-80) 

 

Como foi dito, de família para família são passados valores e habilidades relacionais, e 

o que vemos, na maioria da vezes, são ambientes já desajustados ou inábeis, recebendo crianças 

que terão necessidade de um heterossuporte mais extenso e o desenvolvimento do autossuporte 

de forma mais gradual, o que complexifica esse processo e aumenta a necessidade de 

acompanhamento especializado. 

Por esta razão, a partir da visão integradora e fenomenológica que a Gestalt-terapia 

possui, pois podemos dizer que “nesta abordagem acredita-se que o homem é potencialmente 

capaz e criador” (SILVEIRA, 2005, p. 5), nenhum tratamento que venha a ser escolhido por 

familiares pode perder a visão global do indivíduo, pois ele está inserido em um meio que 

atualiza e reconfigura modos de ser a cada momento.  

Portanto, iremos expor todos os tipos de tratamento, que são muitos, oferecidos à criança 

autista, até porque nosso intuito aqui é dar enfoque a essa mulher/mãe sob à luz da Gestalt-

terapia e, por conseguinte trabalhar a partir dessa abordagem com os pais, o que oportunizaria 

para a mesma excelentes rearranjos e fluidez psicológica.  

 

III.3. A solidão dessas mães e o medo quanto ao futuro de seus filhos 

 

Mediante a tamanhos desafios que o TEA apresenta, a mãe desse indivíduo pode 

indubitavelmente sentir-se só, independentemente do número de pessoas que a rodeiam. É 

sabido por relatos frequentes o estado de solidão que parece tomar conta dessas mulheres. Serra 
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irá dizer que “algumas optam por isolar a fim de aumentar a proteção para com sua prole, 

esquecendo-se de que não são eternos e que a criança deve ser estimulada a se tornar o mais 

autônomo possível” (SERRA, 2010, p.46) 

 Neste sentido, o medo quanto ao futuro de seus filhos, quem cuidará deles em sua 

ausência, quem irá substituí-las com os devidos cuidados, que parece a esta somente ela ser 

capaz de fazer, tomam a mãe em um profundo desequilíbrio que pode chegar a leva-la ao 

desespero. 

Além do sentimento de desvalia com relação ter sido “contemplada” com um filho com 

necessidades especiais, pois os “porquês” acompanham essas mulheres por algum tempo, que 

por vezes querem procurar a raiz genética da doença, procurando geneticistas, tentando retirar 

esse fardo que lhe parece pesado demais. Porém, como já foi dito no capítulo anterior, o autismo 

do seu filho quando não aceito como um modo de ser, uma maneira particular de funcionamento 

desse indivíduo, a culpabilização e solidão dessa mulher podem ser ainda maior. 

Moreira (2009) afirma algo importante sobre a Gestalt-terapia neste sentido, que pode 

auxiliar essas mães quando acrescenta: 

 

Ao contrário de buscar as causas ou porquês, a abordagem gestáltica pretende 

captar como ocorre um dado fenômeno, tornando-o em sua totalidade e 

buscando detectar em função de quê se estrutura o todo, daí o termo Gestalt, 

que significa configuração, estrutura, tema, relação estrutural ou todo 

significativo.  (MOREIRA, 2009, p. 5) 

 

Dessa maneira, a visão integradora da abordagem gestáltica, oportuniza a essas 

mulheres a saírem desse ciclo de causalidade e potencializa as relações, para que fortalecidas, 

ao contrário de um processo de solidão, a mesma volte a autorregular-se com mais fluidez e 

poder criativamente se reajustar. 

 

III.4. Do Luto À Luta! 

 

Uma vez já apresentada o ponto de vista sobre o que seria o luto para essa mãe, que 

idealizava esse filho antes mesmo do seu nascimento, vimos que a identidade desse filho precisa 

ser novamente atualizada por seus cuidadores, e que esse processo pode trazer sofrimentos 

psíquicos consideráveis a essa mulher/mãe. 
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Dessa maneira, o processo de adoecimento psíquico do ser humano configura-se como 

bloqueios e rupturas no ciclo que deveria ser fluído, natural da autorregulação. A partir desse 

pressuposto podemos repensar o autismo sobre esses parâmetros, onde todo o campo da pessoa 

com autismo é alterado, já que o fim último da autorregulação não ocorre de maneira 

harmoniosa, o meio externo pode ser percebido como nocivo e, por conseguinte, a reclusão em 

si próprio, criando ajustes que para ele faz sentido, porém desconectados com seu meio, são 

garantias de bem estar e prazer ao autista. E com isso, todos os seus familiares também são 

afetados, em destaque aqui neste trabalho, suas mães. 

Perls (1981, p.20) diz que “[...] quando o processo homesostático falha em alguma 

escala, quando o organismo se mantém num estado de desequilíbrio por muito tempo e é 

incapaz de satisfazer suas necessidades, está doente.” Dessa feita, o grande desafio seria pensar 

como promover ajustes criativos e inovadores, a partir de um convívio mãe e filho, sendo que 

esse filho, tem o funcionamento autorregulativo com bloqueios e rupturas, peculiares ao 

autismo.  

Neste sentido, segundo Perls (1977) a meta seria ter um processo de conscientização de 

maneira ininterrupta, e isso a Gestalt-terapia pode oferecer, como afirma Perls (1977): 

 

O processo de uma crescente conscientização habilita o indivíduo a descobrir 

como interrompe o seu próprio funcionamento. Essas interrupções podem ser 

consideradas resistências ou a prova de resistências. O que está sendo 

dificultado é uma tomada de consciência das necessidades que organizam o 

comportamento do indivíduo. Assim, a conscientização do presente torna-se 

um instrumento para desvendar essas necessidades e descobrir os modos pelos 

quais o indivíduo se impede de observar diretamente suas necessidades. 

(MOREIRA, 2009, p. 67) 

 

Concluímos com isso que a necessidade de tomada de consciência dessas mulheres 

potencializam suas ações em busca de fazer contato consigo mesmos. Assim sendo, não há 

melhor forma de romper com um luto do que ir à luta. Em outras palavras, sair da passividade 

e ir ao encontro ativamente das potencialidades relacionais que pareciam estar enrijecidas frente 

ao autismo de seus filhos.  

Essa mulher se atualiza no presente, a fim de que essa reintegração ocorra através da 

autorregulação. Isso reconecta essa mulher com o presente, ao contrário, de um pensamento 

preso ao medo quanto a um futuro que ainda não existe.  

Lima (2014) colabora para esse pensamento a partir da seguinte afirmação: 
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[...] só pela autorregulação podemos sobreviver a essa demanda de sermos,  

para além de organismos criadores e criaturas que, ao nos modificarmos, 

modificamos a nossa realidade. Permitindo-nos acompanhar o fluxo de 

transformações que ocorre no universo, sendo por ele guiado de modo 

holístico e, portanto, tornando-nos inovadores e criativos, coexistimos e 

sobrevivemos a esse processo de evolução holístico que é a própria 

transformação do cosmo e de tudo que nos cerca. (LIMA, 2014, p. 103) 

 

Com isto, podemos perceber que a Gestalt-terapia devolve a essa mulher sua autonomia, 

sendo terapeuta e cliente partes ativas desse processo, a fim de que o suporte antes ancorado 

em externalidades, agora seja encontrado dentro dessa mulher, mãe de autista, que ao invés de 

interromper ou bloquear contatos, busca na relação a reconexão consigo mesmo e 

consequentemente com os demais. 

Para Perls (1988), isso tinha total relação com o estar saudável, advertindo-nos que: 

 

A pessoa saudável não desconsidera as necessidades dos outros nem permite 

que as suas sejam desconsideradas. Nem fica ressentida com a afirmação que 

o companheiro faz de seus próprios direitos (PERLS, 1988, p. 117) 

 

Isto significa, que ao olharmos para dentro nos singularizamos, pois o ser que cuida 

precisa ser cuidado para melhor cuidar e está integro, inteiro nessa relação. Como diz Perls 

(1998, p. 40) “O homem que pode viver em contato íntimo com sua sociedade, sem ser tragado 

por ela, nem dela completamente afastado, é um homem bem integrado.” 

Por fim, lembramos novamente que essas mulheres possam recuperar poderes perdidos 

ou inibidos ao longo do caminho. Como dizem Perls, Hefferline e Godman (1977, p. 251), 

“quem completa a obra de arte é quem está olhando a arte”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para o desenvolvimento do assunto abordado neste trabalho, o sofrimento psíquico das 

mães de autistas, fez-se necessário um breve relato da história deste transtorno. Porém, essa 

descrição foi marcada pelo caráter fenomenológico, tendo um olhar direcionado para a visão de 

homem e de mundo que se constitui e é constituído sempre na relação com o(s) outro(s). Dessa 

maneira, não há separação entre o sujeito e o meio que o cerca, mas, ao contrário, o ser humano 

é visto em sua totalidade e de maneira holística, a medida em que as trocas com o meio ocorrem. 

Percebemos, assim, que a Gestalt-terapia pôde contribuir em muito para a reflexão deste 

trabalho, auxiliando a repensar o protagonismo que as mães de autistas podem assumir na 

condução da vida de seus filhos e suas relações. A partir dessa compreensão, o campo é visto 

de maneira interativa e isso nos possibilita repensar novas perspectivas sobre a dinâmica mãe e 

filho, desenvolvimento e autismo. 

Os pressupostos teóricos da abordagem da Gestalt-terapia, que foram abarcados neste 

presente estudo, nos permitiram uma maior ampliação sobre o tema. E através da relação 

indivíduo-meio, mãe e filho se apresentam de maneira ativa nesse processo, a partir da crença 

advinda desses conceitos de que o potencial criativo do homem, o seu poder de recuperação e 

ser no mundo em transformação, sua tendência ao equilíbrio, à autorregulação e ao crescimento, 

reconfigurem a maneira dos mesmos de estar no mundo. 

Para a Gestalt-terapia os conceitos de saúde e doença sofrem uma reconfiguração radical 

pois, neste sentido, a doença é vista como uma tentativa de saúde. São exatamente os conflitos 

e problemas que permitem que novas condições sejam pensadas para o crescimento do 

indivíduo, por meio do contato com seu meio.  

Sendo assim, considerando tudo o que foi exposto nesse trabalho, podemos concluir que 

a mãe de autista que acompanha o processo diferenciado de desenvolvimento do seu filho com 

TEA e consegue ter uma visão integradora sobre o mesmo, torna-se potente, através de 

ajustamentos criativos, transformando a realidade que a cerca. Desta maneira, ainda que ela seja 

impactada de forma muito negativamente no início desse processo, que alguns até caracterizam 

como o luto do ideal de filho que elas tinham, mas que dependendo da dinâmica familiar e dos 

suportes que essas mulheres venham a receber, todo esse sistema pode ser reconfigurado e 

potencializado.  

A partir deste trabalho, atingimos o objetivo geral: compreender, pelo viés da 

abordagem gestáltica, como ocorrem os impactos causadores de sofrimento psíquico em mães 
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de autistas, bem como em termos de objetivos específicos, de que forma o processo é 

constituído. Tais resultados poderão auxiliar a ação de psicoterapeutas e profissionais de demais 

áreas acerca do tema.  

O autismo nesta pesquisa, não assume o papel protagonista e isso rompe com 

paradigmas, mas ao contrário, ele pôde ser compreendido por outras lentes, sobre outros 

enfoques e, principalmente, oportunizou-se uma reflexão acerca do caráter relacional, onde este 

trabalho está ancorado – a relação mãe e filho. 

Termino este trabalho compreendendo a enorme relevância que o mesmo teve em minha 

formação pessoal e acadêmica, sabendo que tal grau de importância estende-se à família autista, 

devido a necessidade de pesquisas mais aprofundadas sobre o tema. Nos permitindo “pensar 

fora da caixinha”, sentir novos ares e dissolver cristalizações. 

São essas possibilidades de transformações e ajustamentos potentes e criadores que nos 

asseguram como seres moventes, ativos e dinâmicos. Capazes de olhar de novo e ver o novo. 

Enfim, finalizo este trabalho com as sábias palavras da escritora Clarice Lispector: 

 

“Viver ultrapassa qualquer entendimento”. 
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