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GESTALT-TERAPIA E CONTEMPORANEIDADE: 

CONTRIBUIÇÕES PARA UMA CONSTRUÇÃO 

EPISTEMOLÓGICA DA TEORIA E DA PRÁTICA 

GESTÁLTICA, 2005                                                    

(ADRIANO HOLANDA & NILTON JÚLIO DE FARIA, ORGS.)

GRACIANA SULINO ASSUNÇÃO
Instituto de Treinamento e Pesquisa em Gestalt-Terapia de Goiânia (ITGT)

A construção da Gestalt-Terapia foi marcada por uma miríade de influên-
cias, o que proporcionou que lacunas se fizessem existentes na mediação de vários 
pensamentos teóricos e filosóficos. Estas lacunas deixam realmente dúvidas e 
ambigüidades quanto à fundamentação epistemológica desta abordagem, e é com 
o intuito de tentar superá-las que o livro “Gestalt-Terapia e Contemporaneidade” 
chega aos leitores.

Em 2005, após um pouco mais de cinqüenta anos da publicação do primeiro 
livro de Gestalt-Terapia (Gestalt-Therapy de Perls, Hefferline e Goodman em 1951) 
e de quase trinta da publicação do primeiro no Brasil (Tornar-se Presente de John 
Stevens em 1976), Adriano Furtado Holanda e Nilton Júlio de Faria organizaram este 
livro de forma a instigar o leitor a re-pensar a Gestalt-Terapia que vem sendo praticada 
e reproduzida presentemente, a re-ver alguns conceitos e noções importantes desta 
abordagem, re-avaliando-a diante do contexto científico contemporâneo e entrelaçan-
do-a com algumas perspectivas filosóficas.

Os oito textos selecionados para esta produção bibliográfica foram distribuídos 
atenciosamente pelos autores proporcionando uma leitura harmoniosa, na qual o leitor 
se sente atraído a ler cada capítulo. A criticidade com que o primeiro capítulo aborda 
“certas imprecisões contidas na relação entre teoria e prática da Gestalt” (p.19) excita 
o leitor a levantar alguns questionamentos sobre a Gestalt-Terapia que vem sendo 
exercida nos últimos tempos. Nele, Adriano Holanda destaca a necessidade de se 
compreender a complexidade da Abordagem Gestáltica para construir “uma compre-
ensão mais ampla, mais rigorosa, mais sensata e mais coerente do que se denomina 
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‘Gestalt-Terapia’” (p. 25). Ele retoma o significado e o sentido do que é Epistemologia 
e propõe, para a Gestalt-Terapia, o desenvolvimento de uma “epistemologia da com-
plexidade”.

Os quatro capítulos seguintes ampliam a visão sobre a abordagem gestál-
tica a partir do destaque que os autores dão a alguns elementos fundamentais da 
Gestalt-Terapia. Esta ampliação começa com o texto de Nilton Julio de Faria que, 
à luz da hermenêutica do Si de Paul Ricoeur tenta clarificar conceitos como fron-
teira de contato, self e awareness buscando uma maior compreensão a respeito da 
constituição da subjetividade. Este autor defende a idéia de que “a apreensão do 
si e do outro só se torna possível através da dialética da ipseidade e da alteridade” 
(p. 66). Maria do Carmo Marcello Iannaccone faz minuta sobre a constituição do 
sujeito na Gestalt-Terapia a partir do pensamento de Michel Foucault, enquanto 
Claudia Távora faz uma re-elaboração da visão de self dando ênfase ao processo 
para o entendimento deste conceito. O último destes quatro capítulos é uma fluida 
elaboração de Jorge Ponciano Ribeiro que caminha pelos fundamentos filosóficos e 
teóricos da Gestalt-Terapia usando como embasamento para este passeio sua vasta 
experiência profissional.

O sexto capítulo expande a visão da abordagem gestáltica para o contexto 
científico e intelectual contemporâneo. Para isto Patrícia (Ticha) Valle de Albuquerque 
Lima interpõe idéias de autores como o cientista Ilya Prigogine, o epistemólogo Edgar 
Morin, o físico Fritjof Capra e o professor e pesquisador Ued Maluf, entre outros. Ao 
final do seu texto, a autora expõe “falhas conceituais percebidas na estruturação da 
teoria desta abordagem psicológica, bem como sugestões para um maior aprimoramento 
de seu campo teórico” (p. 207).

Findando esta coletânea, os dois últimos capítulos entremeiam a Gestalt com 
pensamentos de Friedrich Nietzsche e Maurice Merleau-Ponty. Paulo Porto situa a 
Psicologia na obra do filósofo Nietzsche e traz a importância da Genealogia para esta 
ciência. Mônica Alvim realiza um diálogo de superação do pensamento dicotômico 
ente Merleau-Ponty e a Gestalt-Terapia. Esta autora faz ainda uma leitura referente 
à noção de corpo e situa a arte e o processo criativo na obra deste filósofo fenome-
nólogo.

O que se pode perceber na leitura deste livro é que ele verdadeiramente 
atinge o objetivo indicado: faz contribuições para uma construção epistemológica 
da teoria e da prática gestáltica! Vale ressaltar que a proposta de “limpar o campo” 
dos organizadores deste livro foi seguramente alcançada, pois os autores saem de 
um lugar comum e partem para um debate acadêmico. Todavia, esta é uma semen-
te lançada que anseia encontrar na comunidade gestáltica uma terra fértil que a 
acolha; é uma semente que promove inquietude frente a problemas existentes e 
busca colaboradores que partilham deste mesmo incômodo, a fim de não serem 
meros reprodutores e sim participantes ativos na construção e consolidação desta 
abordagem.
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