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APRESENTAÇÃO

Caro leitor,

Para nós, do Instituto de Treinamento e Pesquisa em Gestalt-terapia de Goiânia 
(ITGT), é um grande prazer apresentar o 12o volume da revista por nós editada e pu-
blicada anualmente, em ocasião do Encontro Goiano da Abordagem Gestáltica e, pela 
primeira vez, do Encontro de Fenomenologia do Centro-Oeste. 

A fenomenologia tem sido o fundamento do discurso gestáltico, de sua meto-
dologia e de suas técnicas ou procedimentos de intervenção, como assinalado na apre-
sentação do folder deste XII Encontro. Ela aparece nesse momento como figura, inte-
grando o título do acontecimento: XII Encontro Goiano da Abordagem Gestáltica e I 
Encontro de Fenomenologia do Centro-Oeste. 

Na busca incessante de aprimorar esse veículo de divulgação do conhecimen-
to, pode-se, na presente edição, verificar que, além dos cuidadosos artigos referentes 
à abordagem, ela contém vários escritos diretamente ligados à fenomenologia. Conta-
mos com a importante contribuição dos mais renomados profissionais do Brasil e do 
exterior, tanto na esfera da psicoterapia quanto no campo da fenomenologia existen-
cial. Tal afirmativa pode ser constatada conferindo os temas apresentados e os nomes 
dos autores que assinam os artigos constantes desse exemplar do periódico.

Temos uma bela novidade: pela primeira vez, após doze longos anos de publi-
cação, em busca crescente de aprimoramento teórico e metodológico, a revista, a partir 
deste ano, receberá um número do ISSN – International Standar Serial Number (Nú-
mero Internacional Normalizado para Publicações Seriadas), mais uma conquista que 
agrega credibilidade aos esforços de pessoas fiéis e comprometidas com a trajetória 
da Gestalt no Brasil e no mundo. 

Sustentando essa caminhada, contamos com um competente corpo de consul-
tores ah-doc, o qual foi ampliado, desde essa edição, pela participação de convidados 
internacionais com grande experiência nessa tarefa, além de reconhecidos gestalt-te-
rapeutas brasileiros, que também participarão como consultores da revista.

Em vista da concretização de novas idéias, percebemos nossos passos ainda 
mais seguros a partir deste ano. Para brindar o seu amadurecimento, esse periódico 
recebe o seguinte nome – Revista da Abordagem Gestáltica – denominação mais con-
sistente com a ampliação operada na sua estrutura, e ainda, que possibilita a inclusão 
de trabalhos, pesquisas e reflexões produzidas em momentos distintos dos limites im-
postos pela realização do encontro regional. Essa novidade implica que as publicações 
serão recolhidas durante todos os meses do ano e não apenas no período que antecede 
a realização do encontro.
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No final desta edição, encontram-se disponíveis as normas de publicação ado-
tadas pela revista para facilitar que o leitor interessado possa enviar seus artigos de 
acordo com as prescrições desta publicação e, assim, juntar-se a nossa inquietação para 
contribuir com a produção científica de qualidade da abordagem gestáltica.

Esperamos, com essas alterações, atender, de forma mais satisfatória, às exi-
gências decorrentes do crescimento da importância da abordagem gestáltica e das de-
mandas que procedem da comunidade acadêmica, profissional e até mesmo leiga em 
relação a esse assunto específico.

Celana Cardoso Andrade 
- Editora -


