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RESUMO 

Busca-se compreender como ocorre a dimensão ética da gestalt-terapia, em seus 

referenciais teórico-metodológicos, entendendo-se que tais referenciais orientam a 

atitude que o terapeuta desta abordagem exerce em seu trabalho de escuta do outro. A 

pesquisa surge da necessidade de compreender e sistematizar a dimensão ética da 

gestalt-terapia, presente, de ordinário, de maneira subliminar nas elaborações teóricas da 

abordagem gestáltica. Propõe-se, com origem na perspectiva hermenêutica filosófica de 

Hans-Georg Gadamer, realizar uma pesquisa de cunho teórico. Entende-se a gestalt-

terapia como abordagem psicoterápica eminentemente compreensiva e experiencial, 

partindo-se do preconceito de que em gestalt-terapia se encontra uma ética que se lança 

à compreensão e acolhimento do Outro, em sua diferença essencial, podendo ser 

entendida como ética do encontro, dialógica, enraizada epistemologicamente na 

Filosofia dialógica de Martin Buber. Busca-se, também, percorrer os caminhos trilhados 

anteriormente por Freire (2000), tomando como referência a ética levinasiana, na qual a 

condição ética sucede na abertura ao Outro, dada originariamente como condição de 

possibilidade de toda subjetividade, fazendo-se necessário entender a centralidade do 

conceito de Outro para a discussão ética. Propõe-se um diálogo entre a gestalt-terapia, a 

Filosofia dialógica de Martin Buber e a Filosofia da alteridade radical de Emmanuel 

Lévinas. Considera-se ao fim da pesquisa que a gestalt-terapia, na forma como se 

expressa em seus fundamentos teórico-epistemológicos, não dá conta das exigências 

éticas que trazem o pensamento de Martin Buber e, principalmente, o de Emmanuel 

Lévinas. Entende-se, todavia, que tais exigências não são totalmente estranhas ao 

conjunto de crenças e valores que compõem a perspectiva da abordagem gestáltica. 

Percebe-se que a Gestalt-terapia traz em seus fundamentos teórico-epistemológicos 

elementos que permitem conjecturar aproximações com estas exigências éticas. 

 

Palavras-chave: dimensão ética; alteridade radical; filosofia dialógica; gestalt-terapia. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

We inquire to understand how the ethical dimension of gestalt therapy, in your 

theoretical and methodological referential, understanding that such referential attitude 

that guide the therapist in this approach has his/her work listening to each other. The 

research arises from the need to understand and systematize the ethical dimension of 

gestalt therapy, this ordinarily, subliminally in theoretical elaborations of the gestalt 

approach. It is proposed, originating in perspective philosophical hermeneutics of Hans-

Georg Gadamer, conduct a survey of theoretical. It is understood the Gestalt Therapy as 

a psychotherapeutic approach eminently comprehensive and experiential, starting from 

the prejudice that in gestalt therapy is an ethical placed upon understanding and 

acceptance of the Other, in it´s essential difference, which can be understood as the 

ethical encounter, dialogical, epistemologically rooted in dialogical philosophy of 

Martin Buber. Looking up, too, walk the paths trodden previously by Freire (2000), 

with reference to Levinasian ethics, in which ethical condition succeeds in opening the 

Other, originally given as a condition of possibility of all subjectivity, making it 

necessary to understand the centrality of the concept of the Other for the ethical 

discussion. It proposes a dialogue between gestalt therapy, dialogical philosophy of 

Martin Buber and the Philosophy of Emmanuel Levinas radical otherness. It is 

considered the end of the research that gestalt therapy, in the form as expressed in their 

theoretical and epistemological, not aware of the ethical requirements that bring the 

thought of Martin Buber, and especially that of Emmanuel Levinas. It is understood, 

however, that such requirements are not entirely foreign to the set of beliefs and values 

that make up the perspective of gestalt approach. It is noticed that gestalt therapy brings 

in their theoretical and epistemological elements that allow conjecture with these ethical 

approaches. 

 

Keywords: ethical dimension; radical alterity; dialogical philosophy; gestalt therapy.  
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1. INTRODUÇÃO 

Um autor jamais fala apenas por si mesmo. A voz daqueles que o 

precederam, a voz dos que cuidaram dele e daqueles das quais ele 

cuidou, sempre são parte de sua fala (HYCNER, 1995, p.15). 

 

A liberdade da ciência [...] não isenta o pesquisador de sua 

responsabilidade política, tão logo ele saia do silêncio de seu quarto de 

estudos e do laboratório – protegido do acesso de pessoas 

impertinentes – e comunica seus conhecimentos ao público [...] Ele 

deve saber da repercussão de sua palavra e responder por isso. 

(GADAMER, 2008b, p.57). 

1.1. O percurso hermenêutico da problemática 

O interesse pela presente temática, a dimensão ética da gestalt-terapia, surge 

como resultado de nossa experiência como psicoterapeuta, com formação clínica em 

gestalt-terapia, abordagem com a qual nos identificamos e atuamos no atendimento 

clínico individual, de casal e de grupo. Surge também com suporte na experiência na 

coordenação das atividades do Instituto Gestalt do Ceará, bem como pelas experiências 

de prática docente em grupos de estudos, nos grupos de formação clínica em gestalt-

terapia e em eventos em universidades e faculdades do Ceará. 

Acreditamos que o investimento na temática ética se justifica pela necessidade 

de compreender e sistematizar a dimensão ética da gestalt-terapia, a nosso ver, presente 

ordinariamente de maneira subliminar nas formulações teóricas da abordagem 

gestáltica. Assim, com amparo nestas experiências, e compreendendo, inicialmente, 

ética como o olhar
1
 ou escuta que lançamos ao outro; a forma como nos 

disponibilizamos na relação com este; e a responsabilidade e cumplicidade que 

estabelecemos com os processos que se dão no entre terapeuta/cliente, nos 

questionamos: como se dá a dimensão ética na Gestalt-terapia a partir de seus 

referenciais teórico-metodológicos? Que ética formulamos, como gestalt terapeuta, ao 

passarmos por contínuos processos na relação com nossos clientes e pelas exigências 

que estes encontros nos impõem? 

Propomo-nos como percurso da pesquisa, entendida como busca de cunho 

teórico, a descrição da problemática suscitada, o aprofundamento teórico que se faz 

necessário, bem como a confrontação dos horizontes de sentido do pesquisador e das 

                                                           
1
 Destacamos que, quando iniciamos as primeiras etapas do processo dissertativo, fazíamos referência à 

noção de ética com a expressão “olhar que lançamos ao outro”. Após o contato com a perspectiva ético-

filosófica de Emmanuel Lévinas, contudo, passamos a compreender ética não mais como olhar, e sim 

como escuta. Destacamos que, em nosso entendimento, Lévinas se utiliza da descrição dos processos 

visuais, o olhar, não simplesmente como crítica a este sentido da percepção humana, mas como crítica às 

tentativas teóricas de categorização, posse do Outro. 
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obras por meio da hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer. Partimos, em nosso 

percurso hermenêutico, na tentativa de responder à problemática suscitada, do 

reconhecimento sobre a necessidade de uma condição de abertura para com o 

desconhecido, aquilo que não sabemos, inclusive sendo necessário recorrer a quem 

anteriormente trabalhou as temáticas aqui presentes. 

Inicialmente fizemos um levantamento bibliográfico, buscando analisar os 

referenciais teórico-metodológicos da gestalt-terapia no que se refere a sua dimensão 

ética. Buscamos fundamentar teoricamente a abordagem gestáltica como assina em seus 

textos clássicos, a saber: Perls, Hefferline & Goodman, 1997; Perls, 1977a; Perls, 

1977b; Perls, 1992; Tellegen, 1984; Ribeiro, 1985; Hycner, 1995; Hycner & Jacobs, 

1997; Polster & Polster, 2001; Yontef, 1998; Zinker, 2007. 

Paralelamente a este trabalho, realizamos também a leitura referente à Filosofia 

dialógica de Martin Buber, entendida em nossos “pré-conceitos” como fundamento 

epistemológico da dimensão ética em gestalt-terapia. Na tentativa de delimitar o campo 

ético ao qual nos referimos, e com base na qual confrontaremos a gestalt-terapia, 

realizamos a leitura das obras de Emmanuel Lévinas, acompanhado de perto por seus 

principais comentadores, na tentativa de dar conta da complexidade desta filosofia. 

Nestas etapas da pesquisa, buscamos uma condição de disponibilidade para escutar o 

que os outros autores têm a dizer sobre as temáticas (FREIRE, 2000). 

O ‘método’ com o qual intencionamos, com suporte nas leituras empreendidas, 

estabelecer a compreensão da temática, foi o hermenêutico filosófico, de Hans-Georg 

Gadamer. Para tanto, tentamos esboçar as ideias principais sobre o esforço 

interpretativo, expressas em Verdade e Método. Alguns pontos merecem destaque em 

nosso desafio de compreender as proposições de Gadamer: o papel da linguagem; a 

historicidade; a ideia de compreensão prévia; de alteridade da obra; do círculo 

hermenêutico; da fusão dos horizontes da obra e de seu intérprete; e da primazia da 

pergunta na situação hermenêutica. 

Freire (2002) nos fala que, seguindo a hermenêutica da facticidade do primeiro 

Heidegger, Gadamer descreve os traços principais de uma teoria da experiência 

hermenêutica, enfatizando, por conseguinte, o papel da linguagem. Gadamer (2008a), 

seguindo no entendimento de que o ser que pode ser compreendido é Linguagem, nos 

fala que “a linguagem é o meio em que se realizam o acordo dos interlocutores e o 

entendimento sobre a coisa em questão”. (P.497). Entendemos, assim, que, para 

Gadamer, toda compreensão é interpretação e toda interpretação se desenvolve no seio 
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da linguagem, que quer deixar o objeto vir à palavra e, ao mesmo tempo, é a linguagem 

própria ao intérprete. 

Sobre a questão da linguagem própria ao intérprete, recorremos ao estado da 

tradução
2
, para explicitar o desafio a que nos propomos neste estudo, porquanto 

buscamos estabelecer o diálogo entre o pensamento ético-filosófico de Emmanuel 

Lévinas e a dimensão ética em gestalt-terapia, configurando-se assim “duas línguas 

diferentes”. Destacamos, ainda, que tomamos como compreensão prévia a ideia de que 

a dimensão ética em gestalt-terapia ocorre com amparo na Filosofia dialógica de Martin 

Buber. Propusemo-nos assim, estabelecer o diálogo entre pensamentos que se dão no 

campo da Filosofia e de uma abordagem psicológica, ou seja, um diálogo entre “duas 

línguas diferentes”. Pensamos ser interessante compreender um pouco mais aquilo que 

Gadamer entende ser o desafio do tradutor. 

Destacamos a importância deste esforço hermenêutico extremo, na medida em 

que não se trata de utilizar indiscriminadamente os pensamentos filosóficos no campo 

da psicoterapia, ou de simplesmente trabalhar no sentido de uma filosofia aplicada, bem 

como de recorrer aos conceitos filosóficos de determinados autores, somente na medida 

em que estes interessam ao campo psicológico. Pensamos ser necessário, de fato, 

estabelecer um diálogo entre os diferentes campos, reconhecendo o desafio da tradução. 

Por tradução, Gadamer (2008a) entende uma conversa realizada em duas línguas 

diferentes, onde o tradutor precisa transpor o sentido a ser compreendido para o 

contexto em que vive o outro interlocutor, destacando que o sentido precisa ser mantido, 

mas, como deve ser compreendido num novo universo de linguagem, precisa ganhar 

validez de outra maneira, não significando que possa falsear o sentido que o outro tem 

em mente. Por isso, toda tradução já é interpretação. 

Gadamer (2008a) nos fala que, ao traduzir, 

 

[...] projeta-se sobre o texto uma outra e nova luz, procedente da nova língua e 

destinada ao leitor da mesma. A exigência de fidelidade que se coloca numa 

tradução não pode suspender a diferença fundamental entre as línguas. Por 

mais fiéis que queiramos ser, vamos nos deparar com decisões delicadas. 

Quando queremos destacar, em nossa tradução, um traço que achamos 

importante no original, só podemos fazê-lo colocando outros aspectos em 

segundo plano ou inclusive eliminando-os. Mas este é precisamente o 

comportamento que conhecemos como interpretação. Quem traduz precisa 

assumir a responsabilidade dessa reiluminação. Evidentemente, não pode 

                                                           
2
 Processo de linguagem no qual uma conversa é realizada em duas línguas diferentes, expresso por 

Gadamer (2008a) como um “caso hermenêutico extremo”. 
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deixar nada em aberto daquilo que lhe parece obscuro. Precisa reconhecer 

nuances (p.500). 

 

Gadamer (2008a) nos descreve a situação do tradutor e do intérprete como de 

uma mesma ordem. Sobre a questão da interpretação hermenêutica, destaca que a 

constituição do sentido não pode ser atribuída a uma subjetividade isolada e separada da 

história, mas só é explicável com base na nossa pertença à tradição: eis-aí-ser não pode 

superar sua facticidade, daí sua vinculação a costumes e tradições que codeterminam 

nossa experiência de mundo. É no horizonte da tradição de um todo de sentido que 

compreendemos qualquer coisa, o que manifesta que não somos simplesmente donos do 

sentido. Isto nos remete à condição de historicidade do intérprete e do texto 

(OLIVEIRA, 1996). 

A historicidade, por sua vez, é um princípio hermenêutico relacionado a várias 

outras questões, como ao do círculo hermenêutico, e a do problema dos pressupostos 

(preconceitos). A historicidade fundamental do eis-aí-ser implica que seu ser é uma 

mediação do passado com o presente na direção do futuro que se abre. Ora, isso 

significa dizer que nossa historicidade não é uma limitação, mas antes “condição de 

possibilidade” de nossa compreensão: compreendemos com base nos nossos “pré-

conceitos” que se gestaram na história e são agora “condições trancendentais” de nossa 

compreensão. Compreendemos e buscamos a verdade desde as expectativas de sentido 

que nos dirigem e provêm de nossa tradição específica. Onde quer que compreendamos 

algo, nós o fazemos com base no horizonte de uma tradição de sentido, que nos marca e 

precisamente torna essa compreensão possível (OLIVEIRA, 1996). 

A influência da tradição de sentidos sobre nós independe da consciência que 

dela temos: é com suporte nela que se tornam possíveis nossos conhecimentos, 

valorizações, tomadas de posição no mundo. Assim, pode-se dizer com Gadamer que os 

“pré-conceitos” não são “pré-conceitos” de um sujeito, mas muito mais a realidade 

histórica de seu ser, aquele todo histórico de sentido do qual os sujeitos emergem como 

sujeitos (OLIVEIRA, 1996). Buscamos, ao longo do trabalho, que nossa pré-

compreensão seja explicitada, e não escamoteada, fazendo com que saibamos, como 

intérprete, na medida do possível, sobre que fundo as ideias ou a obra que interpretamos 

se destacam, pois, como nos fala Gadamer (2008a), “são os preconceitos não percebidos 

os que, com seu domínio, nos tornam surdos para a coisa de que nos fala a tradição”. 

(P.359). 
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Acreditamos, assim, ser necessário evidenciar os “pre-conceitos” neste ensaio 

sobre a dimensão ética em gestalt-terapia. Com efeito, explicitamos as compreensões 

prévias que temos sobre a gestalt-terapia e necessariamente acerca do que entendemos 

ser a dimensão ética. Sobre nossas compreensões prévias em gestalt-terapia, 

entendemos ser importante destacar o fato de que a esta abordagem pode ser entendida 

com origem em estilos por vezes muito diferenciados, mas, segundo Yontef (1998), em 

Processo, Diálogo e Awareness, qualquer abordagem que intencione ser chamada de 

gestalt-terapia está fundamentada em três bases: a perspectiva de campo e holística, a 

fenomenologia e o existencialismo; em nosso caso mais precisamente um 

existencialismo dialógico, entendido sob Buber. 

Holanda (2005) descreve os múltiplos estilos em gestalt-terapia com base na 

diversidade epistemológica, propondo a discriminação: gestalt-analítica; gestalt-

pragmática; gestalt-fenomenológica; e gestalt-existencial. Sobre a questão dos estilos 

em gestalt-terapia, importante ressaltarmos a afirmação de Yontef (1998) de que a 

influência da Filosofia Dialógica de Martin Buber nos referenciais epistemológicos da 

gestalt-terapia se dá com amparo em Laura Perls. Assim, entendemos que estamos 

falando de uma gestalt-terapia mais próxima de uma abordagem gestáltica relacional ou 

dialógica, baseada em Laura Perls, e não, genericamente, de uma gestalt-existencial 

como propõe Holanda (2005), por entendermos que descrever o lugar com base onde 

pensamos e atuamos como gestalt terapeuta, é traduzido de um modo mais específico 

como gestalt-dialógica, ou seja, se aproxima radicalmente de uma perspectiva buberiana 

de perceber e vivenciar os processos inter-humanos. 

Tomamos, no entanto, como advertência a expressão de Holanda (2005), quando 

nos fala do risco de se tentar “fundamentar a todo custo uma nova ideia e uma nova 

prática em solo já devidamente formatado” (P.37), o que repercute significativamente 

nos modos como a gestalt-terapia se apresenta, se estabelece no amplo espectro dos 

modelos psicológicos, mesmo entendendo que não cometemos tal equívoco ao 

delimitarmos o lugar com origem no qual realizamos nossa práxis psicoterápica como 

uma abordagem gestáltica dialógica. 

Destacamos que, com procedência nesta gestalt-terapia de que falamos, 

tínhamos como compreensão prévia que a dimensão ética em gestalt-terapia se 

fundamentaria eminentemente na filosofia dialógica de Buber. Ao longo do processo 

dissertativo, contudo, percebemos também outras referências com base nas quais 

poderíamos pensar a ética gestáltica, dentre elas: a fundamentação fenomenológica, que 
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nos sinaliza uma perspectiva compreensiva sobre a experiência humana; a perspectiva 

de campo e holística, que rompe com um pensamento solipsista e nos remete a olhar 

para o todo; e, também, uma perspectiva compreensiva para aquilo que chamamos 

processos patológicos que, desde uma teoria organísmica, nos remete aos ajustamentos 

criativos que se dão mesmo no “patológico”. 

Com efeito, em outros trabalhos talvez seja necessário o esforço de ampliar a 

noção acerca da dimensão ética com base neste todo organizado, esta configuração que 

chamamos de gestalt-terapia. Para este escrito, contudo, reconhecendo os limites para 

sua realização, foi fundamental a delimitação de um recorte para viabilizar a pesquisa.  

Após este breve parêntese, retornamos a Freire (2002) que, se referindo à 

perspectiva hermenêutica de Gadamer, nos esclarece que, diante da obra, o intérprete 

comparece com valores, contexto, questões, interesses e preconceitos próprios. Esse 

horizonte de compreensão prévia do leitor se põe como condição de possibilidade para 

qualquer interpretação de um texto ou discurso. Isto porque, como nos diria Gadamer 

(2008a), “é só o reconhecimento do caráter essencialmente preconceituoso de toda 

compreensão que pode levar o problema hermenêutico à sua real agudeza” (p.358). Em 

seu pensamento hermenêutico-filosófico, nos lembra, ainda, que, 

 

Quando se ouve alguém ou quando se empreende uma leitura, não é necessário 

que se esqueçam todas as opiniões prévias sobre seu conteúdo e todas as 

opiniões próprias. O que se exige é simplesmente a abertura para a opinião do 

outro ou para a opinião do texto. Mas essa abertura implica sempre colocar a 

opinião do outro em alguma relação com o conjunto das opiniões próprias, ou 

que a gente se ponha em certa relação com elas [...] Em princípio, quem quer 

compreender um texto deve estar disposto a deixar que este lhe diga alguma 

coisa. Por isso, uma consciência formada hermeneuticamente deve, desde o 

princípio, mostrar-se receptiva à alteridade do texto. Mas essa receptividade 

não pressupõe nem uma ‘neutralidade’ com relação à coisa nem tampouco um 

anulamento de si mesma; implica antes uma destacada apropriação das 

opiniões prévias e preconceitos pessoais. O que importa é dar-se conta dos 

próprios pressupostos, a fim de que o próprio texto possa apresentar-se em sua 

alteridade, podendo assim confrontar sua verdade com as opiniões prévias 

pessoais. (GADAMER, 2008a, p.358). 

 

Como destacado, para podermos nos abrir ao texto ou à obra, temos que 

reconhecer a existência de “pré-conceitos” (como pressupostos) e, só assim, nos deixar 

tocar pelo outro do texto ou da obra. Essa dimensão da alteridade, tão cara a Lévinas, já 

se põe para nós, na Hermenêutica gadameriana, na própria tarefa interpretativa. 

Entendemos, assim, “pré-conceitos” como uma antecipação de sentido, pré-julgamento 

que se oferece ao embate com a ideia do outro, não podendo ser valorizado de forma 
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positiva ou negativa, pois o contato com a outra ideia – a fusão possível – irá resgatá-lo 

e fundar outro entendimento (FREIRE, 2000).  

Gadamer (2008b) aponta que a tarefa hermenêutica se baseia na polaridade entre 

familiaridade e estranheza, ou seja, na experiência hermenêutica se passa, 

sucessivamente, do familiar ao estranho, num enriquecimento da experiência do mundo; 

o novo se apresenta, desarrumando e rearrumando nossas expectativas (FREIRE, 2002). 

Percebemos, então, o caráter circular de toda compreensão: ela sempre se realiza com 

amparo em uma pré-compreensão (familiaridade), que é precedente de nosso mundo de 

experiência e compreensão, mas essa pré-compreensão pode enriquecer-se por meio da 

captação de conteúdos novos (estranheza). 

A ideia de círculo hermenêutico implica um movimento compreensivo, de 

concordância, que vai da parte ao todo e vice-versa; um movimento incessante de 

constituição e reconstituição de sentidos. Sobre o círculo hermenêutico, Gadamer 

(2008b) nos esclarece: 

 

[...] o próprio processo da construção, no entanto, já está dirigido por uma 

experiência de sentido que provém do contexto anterior. É claro que essa 

expectativa deve ser corrigida quando o texto o exige. Isso significa que a 

expectativa sofre uma outra determinação e que o texto se conjuga na unidade 

de um pensamento, a partir de uma outra expectativa de sentido. Dessa forma, 

o movimento da compreensão transcorre sempre do todo para a parte e, desta, 

de volta para o todo. A tarefa é ampliar, em círculos concêntricos, a unidade do 

sentido compreendido. (P.72). 

 

Com base nesta perspectiva do círculo hermenêutico, entendemos que, ao longo 

do trabalho, teremos a oportunidade de verificar o quanto esses sentidos – seja do ético, 

da identidade, do saber, do conhecimento, do ensino, da alteridade, da responsabilidade, 

do acolhimento, da escuta, do olhar – passam por transformações ao contato com a 

outridade dos textos trabalhados (FREIRE, 2002). 

Segue-se, então, o que Gadamer entende por fusão de horizontes, em que, no 

jogo de antecipação e contradição de sentidos, o trabalho interpretativo constitui um 

novo campo intersubjetivo. Esse novo mundo comportará, ao mesmo tempo, a obra 

interpretada e seu intérprete, fundindo horizontes históricos de significação 

originalmente distintos. A tarefa hermenêutica está em desvelar a tensão entre a tradição 

do texto e o presente da interpretação, o que resulta na modificação simultânea da obra e 

do intérprete (FREIRE, 2002). 
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Esclareçamos, ainda, o que a Hermenêutica fenomenológica entende como “a 

primazia da pergunta para a essência do saber”. (GADAMER, 2008a, p.477). 

Entendemos que de nossa interpretação do texto ou da obra se impõe a pergunta. “A 

pergunta se impõe; chega um momento em que não podemos mais fugir dela, nem 

permanecer aferrados à opinião corrente”. (GADAMER, 2008a, p.478). Perguntar 

consiste, então, em colocar em aberto aquilo sobre o que se pergunta, em sua 

questionabilidade, na espera da sentença que fixe e decida. 

Tomemos, assim, a descrição que Gadamer (2008b) faz do desafio sobre aquele 

se que lança no esforço hermenêutico: 

 

Terá de tomar consciência dos preconceitos que regem a compreensão, a fim 

de que a tradição se destaque e se imponha como opinião diversa. Para se 

destacar um preconceito, como tal, é necessário certamente suspender-lhe a 

validade; pois, à medida que continuamos determinados por um preconceito, 

não temos conhecimento dele e nem o pensamos como um juízo [...] O que 

permite incitá-lo, desta forma, é o encontro com a tradição, uma vez que aquilo 

que provoca a compreensão já deve ter se imposto em sua alteridade. O 

primeiro elemento com que se inicia a compreensão é o fato de que algo nos 

interpela [...] Toda suspensão dos juízos, porém, começando pelos 

preconceitos, logicamente falando, possui a estrutura da pergunta. A essência 

da pergunta é colocar possibilidades e mantê-las em aberto [...] o preconceito 

próprio só entra realmente em jogo quando ele está em jogo, ou seja, quando 

está em questão (P.80-81). 

 

Encaremos, assim, como desafio em nosso trabalho hermenêutico da dimensão 

ética em gestalt-terapia, a tarefa de entrar em diálogo com o texto, “cuja realização 

originária é sempre perguntar e responder”, estabelecendo e entendendo “o caráter 

original da conversação como mútua referência de pergunta e resposta”. (GADAMER, 

2008a, p.481). Entendemos, então, que o trabalho de pesquisa se deu com base nesta 

condição de provocação pelo contato com a diferença das obras em estudo, e os 

questionamentos que são formulados e as tentativas de obter respostas a estas 

interrogações, possibilitando estabelecer o diálogo entre os fundamentos teórico-

metodológicos da gestalt-terapia e a Filosofia dialógica de Martin Buber, confrontados 

com a Filosofia da alteridade radical de Emmanuel Lévinas – embate este entendido 

como uma atitude de diálogo, abertura para a diferença, intencionando que novos 

conteúdos possam emergir e novas significações sejam estabelecidas. 

Pensamos que, ao formular perguntas acerca de uma temática, em pesquisa, 

delimitamos também objetivos que sinalizam as respostas que buscamos para tais 

questionamentos. Assim, estabelecemos como objetivos ao longo da dissertação, 

compreender como ocorre a dimensão ética da gestalt-terapia, em seus referenciais 
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teórico-metodológicos, confrontada com o pensamento ético-filosófico de Emmanuel 

Lévinas. Para tanto, foi necessário analisar a formulação ética proposta pela abordagem 

gestáltica nos seus referenciais teórico-metodológicos. É necessário, ainda – e pondo em 

dúvida nossos “pré-conceitos” – analisar a relação entre a dimensão ética em gestalt-

terapia e a Filosofia dialógica de Martin Buber, bem como investigar a constituição da 

escuta ética da Gestalt-terapia confrontada com a Filosofia da alteridade radical de 

Emmanuel Lévinas. 

Após esta breve explanação sobre nosso percurso metodológico e o 

estabelecimento de nossos objetivos, faz-se necessário buscar descrever nossos 

referenciais teóricos com base nos quais, juntamente com nossas experiências 

empíricas, se mobilizam muitas das inquietações e questionamentos presentes neste 

texto acadêmico. 

1.2. A fundamentação teórica e a problemática acerca da dimensão ética da 

gestalt-terapia 

Em nossa intenção de questionar a dimensão ética em gestalt-terapia, fomos 

provocado e recorremos às elaborações teóricas anteriores de Freire (2000, 2001, 2002, 

2003, 2004) que investigam a dimensão ética presente nas psicologias, ou seja, este 

ensaio se perfaz como desdobramento destes outros. Destacamos que, ao longo deste 

percurso, estamos sendo perpassado também por outras referências (FIGUEIREDO, 

2007; 2009; 2010), que inclusive se mostram presentes nos escritos de Freire. Este, em 

suas publicações, constitui sua escuta do ético amparado pelo pensamento de 

Emmanuel Lévinas, sempre buscando estabelecer uma leitura crítica das abordagens 

psicológicas. 

Acreditamos que, para compreender a dimensão ética da gestalt-terapia, faz-se 

necessário entender as psicologias como elaborações sócio-históricas, estabelecendo 

uma reflexão crítica acerca dos conhecimentos e práticas produzidos pelas Psicologias, 

e, mais especificamente, pela gestalt-terapia, buscando entender as circunstâncias 

históricas, sociais e econômicas em que as abordagens psicológicas foram constituídas e 

legitimadas socialmente. 

Figueiredo (2009, p.30) nos convoca a 

 

[...] introduzir no campo das nossas cogitações uma discussão histórica, 

sociológica e filosófica acerca do mundo em que vivemos, das formas 

dominantes de existir neste mundo e de como as psicologias contemporâneas 

são modos de tomar partido em relação aos problemas da contemporaneidade. 
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Com efeito, destacamos o trabalho de Figueiredo (2007), A Invenção do 

Psicológico: quatro séculos de subjetivação, em que reconstitui os modos de 

subjetivação modernos, desde o final do século XV até o apagar do XIX, procurando 

descrever alguns dos momentos da gestação do espaço psicológico, tal como hoje o 

percebemos, estabelecendo uma espécie de genealogia do psicológico. Com base nesta 

referência, podemos entender que a noção de subjetividade privatizada recua 

aproximadamente aos últimos quatro séculos, se dando da passagem do Renascimento 

para a Idade Moderna, nos revelando que o  

 

[...] modo atual de entendermos nossa experiência como indivíduos autônomos 

não é natural nem necessário, mas sim parte de um movimento de amplas 

transformações pelas quais o homem tem passado em sua história, sobretudo na 

Modernidade. (FIGUEIREDO, 2010, P.24). 

 

Compreendemos, então, que o espaço das ciências psicológicas está diretamente 

relacionado com o contexto sócio-histórico da Modernidade, com base no qual é 

construído e reforçado o primado do homem. Na qualidade de quadra temporal, a 

Modernidade é associada com o nascimento da razão e da ciência, dos direitos 

humanos, junto com os seus princípios de igualdade e liberdade, com a destruição do 

tecido social coletivo em favor do conceito de sociedade, instaurando a primazia da 

individualidade e a ideia de sujeito, central para as ciências humanas contemporâneas. 

Na lição de Figueiredo (2007, 2010), esta subjetividade privatizada que, ao 

longo dos séculos, foi se tornando cada vez mais determinante da consciência que os 

homens têm da sua existência, foi sendo forjada desde a Modernidade e estende-se até a 

contemporaneidade, tendo como produto a valorização de cada indivíduo, de cada 

individualidade, única. Surge, assim, uma condição de primazia do indivíduo, 

caracterizada pela vivência de um modo de organização social orientado a acentuar e 

exagerar a posição da pessoa e a afirmação da individualidade.  

De um modo geral, vivenciamos na sociedade ocidental uma ideia de indivíduo 

independente, que busca o sentido da existência em si mesmo. Tomamos em nossa 

concepção de homem o indivíduo plenamente livre para definir os rumos da própria 

vida, sinalizando uma noção de sujeito fundamentado no caráter individualista e egoísta 

de uma determinada forma de sociedade, geradora de uma falsa sensação de 

independência e vivências cada vez mais agudas de isolamento e solidão, fruto de 
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relações sociais reificadas, e que apontam para o fracasso do relacionamento inter-

humano na sociedade contemporânea. 

Figueiredo (2007) destaca que o psicológico feito espaço sui generis, faz parte 

da história das sociedades ocidentais, estando às diversas abordagens psicológicas 

diretamente relacionadas com a elaboração das diferentes possibilidades de viver e 

pensar a existência coletiva e individual, bem como diferentes perspectivas para 

enfrentar os dilemas da Modernidade, a chamada crise da modernidade, que produziu e 

continua ensejando tanto as demandas como as tecnologias psicológicas. 

Em Revisitando as Psicologias: da epistemologia à ética das práticas e discursos 

psicológicos, Figueiredo (2009) ensina que 

 

[...] é a eficácia constitutiva da fala que dá a todas as línguas – a todos os jogos 

de linguagem – uma dimensão ética: por exemplo, cada uma das diferentes 

doutrinas psicológicas – independente do que elas pode derivar em termos 

tecnológicos, embora este aspecto não seja negligenciável – não é basicamente 

um modo de representar o psicológico, mas um dispositivo apto a propiciar, 

configurar, formar e constituir tanto os homens como seus objetos, tanto as 

experiências sociais como as experiências privadas e ‘subjetivas’ de cada 

indivíduo; são, em outras palavras, instalações do humano. (P. 26). 
 

Figueiredo (2009) leciona, ainda, acompanhando Michael Foucault, que as 

‘éticas’ participam da constituição das subjetividades. Para o autor, “podemos ver as 

éticas como dispositivos ‘ensinantes’ de subjetivação; elas efetivamente sujeitam os 

indivíduos, ou seja, ensinam, orientam, modelam e exigem a conversão dos homens em 

sujeitos morais historicamente determinados”. (P. 44).  

Figueiredo (2009) acentua, ainda, que, no concernente à maioria dos 

conhecimentos psicológicos, estes 

 

[...] mobilizam processos e geram efeitos que concernem à dimensão ética da 

existência, reproduzindo velhas formas ou instituindo formas novas de relação 

com os outros e consigo mesmo, possibilitando assim, eventualmente, novos 

modos de estar no mundo, novas instalações do humano. (P. 69). 

 

Neste sentido, Figueiredo (2009) assevera fazer-se necessário que “as diversas 

escolas e sistemas da psicologia sejam confrontadas no plano da ética, enquanto 

dispositivos éticos tomados como dispositivos de constituição de subjetividades”. (P. 

70).  

Freire (2000, 2002), entendendo a dimensão psicológica como elemento central 

da subjetividade moderno-tardia, também assere a necessidade de compreender a 
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dimensão ética das psicologias, haja vista que essa dimensão diz respeito ao sentido, ao 

juízo e às consequências de comportamentos de uns que afetam outros. 

Acerca da dimensão ética das psicologias, Figueiredo (2009) ressalta que 

costumamos reduzir as discussões éticas a questões triviais e formais, destacando a ideia 

de que as verdadeiras questões éticas dizem respeito às posições básicas que cada 

sistema ou teoria ocupa no contexto da cultura contemporânea ante os desafios que dela 

emanam. 

Em seus estudos, Freire (2000, 2001, 2002, 2003, 2004) toma como hipótese a 

noção de que o lugar do Outro (levinasiano) está vago nas psicologias contemporâneas, 

constatando que 

 

A Psicologia, num sentido amplo, tem-se revelado reforçadora desse modelo 

societário individualista, seja por meio de um projeto identitário para o sujeito, 

seja pela viabilização de certas práticas de cuidado de si (o que nos remete a 

Foucault). Toda uma gama de procedimentos de orientação, aconselhamento e 

psicoterapia institui-se a partir dos pressupostos de uma identidade una, 

imutável e autocognoscível, na qual ‘ser quem realmente se é’ coloca-se como 

meta a atingir […] O encontro com a alteridade, com a outridade – para 

usarmos o termo cunhado por Octavio Paz, do outro e de mim mesmo, com a 

ipseidade (RICOEUR, 1990), com o estrangeiro que me chega de fora e com o 

estrangeiro que habita dentro de mim não tem espaço nas formas tradicionais 

de psicologia. (FREIRE, 2004, p. 44). 
 

Ao entendermos as psicologias como formas de constituição dessa subjetividade 

individualista, constatamos que “não é a toa que observamos o crescimento das práticas 

psicológicas com o advento da era narcísica nas sociedades contemporâneas”. (FREIRE, 

2000, p.278). Para o autor, 

 

As formas tradicionais, embora atuais, do conhecimento e da aplicação 

psicológica, implicam um reforço a um modelo individualista e 

individualizante de pessoa e de sociedade, o que em nada parece contribuir 

para o desenvolvimento das formas democráticas e de justiça social (FREIRE, 

2002, p.9-10). 
 

Ao percebermos o processo sócio-histórico da invenção do psicológico, faz-se 

necessário questionar de que forma a gestalt-terapia (como abordagem psicológica e 

participante do campo de investigação tradicionalmente interessado nas noções de 

identidade, si mesmo, self) se expressa perante estes discursos que se dão pelo primado 

do indivíduo, ou, para utilizarmos uma linguagem levinasiana, primazia do Mesmo. 

Tomamos também como necessidade responder de que forma a abordagem 

gestáltica é expressa ante as provocações que Freire (2000) nos faz, de elaboração de 



20 
 

 

abordagens psicológicas que busquem possibilitar o encontro do sujeito com a 

alteridade do outro e de si, com o desconhecido, o diferente, o desafiante, usando as 

teorias como dispositivos de “descentramento”, possibilitando a dissolução das ilusões 

de unidade e identidade do sujeito moderno, reconhecendo a fragmentação e 

multiplicidade do indivíduo. 

Figueiredo (2002) evidencia que a insistência na problemática epistemológica é 

objeto de um menor destaque, ou ao menos tende a se articular com uma preocupação 

cada vez mais acentuada com a ética dos discursos e das práticas psicológicas. O 

percurso que pretendemos trilhar ao longo do curso do mestrado, se inseriu neste 

âmbito, de confrontar os discursos e práticas da gestalt-terapia com a Filosofia da 

alteridade radical de Emmanuel Lévinas. 

Nesta direção, Conesa (2008) nos fala do giro ético da Filosofia contemporânea, 

que se consolida na segunda metade dos anos 80 do século XX, ocorrente sob a forma 

de uma reavaliação da reflexão ético-prática como solução para a crise do esgotamento 

da racionalidade teórica. Para a autora, essa razão instrumental (técnico-científica) que, 

se apresentava como a única razão capaz de elaborar uma teoria generalizadora, se 

esgota no seu intento totalizador. 

Ainda, segundo Conesa (2008), este movimento começou na Alemanha por 

volta da década de 60 do século XX, e pode ser considerado como uma continuação do 

debate – central na tradição fenomenológico-existencial – da relação entre as Ciências 

Naturais e as Ciências Humanas e a Filosofia. Para ela, tal movimento sucede como 

resposta à racionalidade instrumental moderna, e está presente nas mais variadas formas 

do pensamento contemporâneo. 

Corroborando Figueiredo (2002), Conesa (2008) evidencia que se observa nos 

últimos anos uma dedicação às questões ético-políticas em detrimento do interesse pelas 

questões epistemológicas. Consoante ela entende, é possível pensar ainda em uma 

intenção de se constituir, amparado na ética, uma nova maneira de teorizar não 

generalizadora, propondo assim uma nova racionalidade. 

Freire (2000, 2001, 2002, 2003, 2004), na tentativa de confrontar as psicologias 

com um horizonte ético, constitui sua escuta do ético com base no pensamento de 

Emmanuel Lévinas. Como descrevemos de maneira mais contundente no capítulo 

seguinte, em que abordamos o pensamento ético-filosófico de Emmanuel Lévinas, 

chama-se ética 
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[...] a impugnação da minha espontaneidade pela presença de Outrem. A 

estranheza de Outrem – a sua irredutibilidade a Mim, aos meus pensamentos e 

às minhas posses – realiza-se precisamente como um pôr em questão da minha 

espontaneidade, como ética [...] acolhimento do Outro pelo Mesmo, de Outrem 

por Mim. (LÉVINAS, 1988, p.30).  

 

Figueiredo (2002) exprime a surpresa que se pode produzir ao articular o 

pensamento do grande filósofo Emmanuel Lévinas como principal eixo em torno do 

qual se articulam as teses acerca da ética dos discursos e das práticas psicológicas 

desenvolvidas por Freire (2000, 2002). Assim, Figueiredo (2002, p. 11) questiona: “O 

que se pode esperar de uma aproximação entre Lévinas e as psicologias? Não haverá 

entre estes polos uma posição insuperável?”. 

Freire (2001) nos adverte para o foto de que o Outro a que Lévinas se reporta 

não é o outro empírico ou relacional, na forma como aparece na maior parte das 

psicologias contemporâneas. Freire (2000, 2002) da sinal de que, para que possamos 

nos dedicar à discussão ética das abordagens psicológicas e psicoterápicas com maior 

propriedade, faz-se necessária uma incursão pelo terreno da Ética como Filosofia 

primeira, consoante propõe Emmanuel Lévinas. Isto significa, primeiramente, entender 

a centralidade do conceito de Outro para a discussão ética, entendido aqui como o outro 

da alteridade, do diferente, do estranho. Para o autor, a condição ética ocorre na abertura 

ao outro, dada originariamente como condição de possibilidade de toda subjetividade. 

Por sua vez, Figueiredo (2002) entende a filosofia de Emmanuel Lévinas em sua 

eticidade aponta para a condição de afetabilidade, disposição a sofrer pelo encontro 

com a alteridade desmesurada e nunca sob a medida do Mesmo sobre o qual ela 

irrompe. Faz-se necessário entender que a alteridade não nos aliena, ela nos traumatiza, 

nos invade, nos interpela e nos exige resposta, nos faz responsáveis, tendo início os 

processos subjetivantes. 

Ainda, consoante a perspectiva de Figueiredo (2002), entendendo que este 

traumatismo pelo outro está na própria base de nossos processos de subjetivação, torna-

se imprescindível que, em uma situação terapêutica, as teorias psicológicas não venham 

a colaborar 

 

[...] com todos os outros dispositivos culturais modernos e contemporâneos que 

tendem a administrar os campos das experiências sensíveis, afetivas e 

intelectuais de forma a vedar todas as aberturas e a impedir uma experiência 

com a alteridade, vale dizer, a proteger-nos do sofrimento com o inesperado e 

incontrolável. (P.13). 
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Em escrito anterior ao mencionado, Figueiredo (2009) entende que o trabalho 

clínico vai se caracterizar, antes de mais nada, pela 

 

[...] submissão do sujeito a um outro que irrompe e se eleva à sua frente, 

expressando sofrimento, fazendo-lhe exigências, desafiando sua capacidade de 

atenção e hospedagem, escapando em maior ou menor intensidade ao campo de 

seus conhecimentos e representações, furtando-se ao seu domínio, 

desalojando-se. Mas, será também este mesmo outro que na sua penúria e no 

seu maior desamparo pode assumir diante do sujeito um posição ensinante. 

Clinicar é, assim, inclinar-se diante de, dispor-se a aprender-com, mesmo que 

a meta, a médio prazo, seja aprender-sobre. 

Pois bem, esta é, segundo o filósofo Emmanuel Lévinas, a experiência 

ética por excelência: a partir de um si-mesmo, de um em casa bem instituído, 

reconhecer o ‘outro’ na sua alteridade irredutível a qualquer representação 

teórica, o ‘outro’ resistente a qualquer assimilação ao ‘mesmo’, refratário ao 

‘idêntico’, articulado num sistema teórico de capturas conceituais e/ou num 

sistema tecnológico de controle e manipulação de recursos disponíveis. (P.129-

130). 

 

Com base nesta descrição do trabalho clínico, questionamos novamente como se 

dá a dimensão ética em gestalt-terapia. Aproxima-se de uma escuta, como situando o 

que ouve numa posição mais próxima, passiva, padecente, escuta do outro como 

alteridade? Possibilita o encontro do sujeito com a alteridade do outro e de si, com o 

desconhecido, o diferente, o desafiante? Permite que o terapeuta desaloje-se pela 

exigência do outro? Ou se, de um outro modo, se utiliza de saberes totalizantes que se 

dão sob a égide da visão - olhar que sugere a soberania e o distanciamento de quem vê e 

ao ver se apodera do que é visto – permanecendo assim, sob a primazia do Mesmo? 

Quem sabe, diante da consciência da sua responsabilidade inalienável para com o outro, 

recue ante a este outro, retornando à sua morada e usurpando novamente o lugar do 

outro? Quais são as responsabilidades do terapeuta na necessidade de construção prévia 

da sua casa, habitação, condição fundamental para a visitação do outro (do estrangeiro, 

do miserável, da viúva e o órfão, sempre lembrados por Lévinas)? Questionamos, ainda, 

na medida em que entendemos as abordagens psicológicas como dispositivos de 

produção de subjetividades, em que medida a gestalt-terapia possibilita ao cliente a 

construção do “em sua casa”, espaço de hospitalidade, acolhimento da alteridade do 

outro e de si. 

Destacamos a ideia de que, dentre os referenciais teóricos da gestalt-terapia, já 

encontramos, ainda que de maneira tímida, esta temática fundamental entre psicoterapia 

e alteridade. Um bom exemplo disto é o trabalho de Cardella (2002), no livro A 

construção do psicoterapeuta, no qual se refere ao “trabalho do psicoterapeuta como 



23 
 

 

confronto com a alteridade”. (P. 87). A autora compreende como condição para o 

trabalho do psicólogo uma atitude de abertura para que a alteridade do outro ressoe em 

sua própria alteridade. É, assim, “no confronto com as alteridades do outro e de nós 

mesmos que este trabalho se realiza”. (CARDELLA, 2002, p. 89). A autora, recorre ao 

trabalho de Figueiredo, que, por sua vez, entende que “se não fôssemos capazes de 

deixar a alteridade do outro ressoar nas nossas próprias alteridades, estaríamos 

totalmente incapacitados para o exercício de nossa profissão”. (P.93). 

Figueiredo (1993 apud CARDELLA, 2002) sugere que se pense o psicólogo 

como um “profissional do encontro”: 

 

[...] lidar com o outro (indivíduo, grupo ou instituição) na sua alteridade faz 

parte de nossa atividade cotidiana. Mesmo que cheguemos a este encontro com 

a relativa e muito precária segurança de nossas teorias e técnicas, o que sempre 

importa é a nossa disponibilidade para a alteridade nas suas dimensões de algo 

desconhecido, desafiante e diferente; algo que no outro nos pro-pulsiona e nos 

alcança; algo que no outro se impõe a nós e nos contesta, fazendo-nos 

efetivamente outros que nós mesmos. (P.93). 

 

Com vista a entendermos o psicólogo como “profissional do encontro”, 

necessitamos em nosso ofício de uma condição de abertura, ao compreendermos que o 

que dá sentido ao trabalho do psicoterapeuta é a condição de lidar com o outro em sua 

alteridade. Assim, Cardella (2002) exprime: 

 

O enigma sempre presente na experiência do confronto com a alteridade deve 

intrigar e motivar o bom psicoterapeuta, seja ele de orientação psicanalítica, 

reichiana, gestáltica, ou outra qualquer; a psicoterapia não é um trabalho 

‘confortável’, previsível, que dá ao profissional uma sensação de controle e 

finalização. (P.90). 

 

Ao tomarmos o psicólogo como “profissional do encontro” com a alteridade, 

questionamos que aproximações podemos estabelecer com a proposta de encontro 

estabelecida por Martin Buber, a partir de sua filosofia dialógica. 

Neste momento, em que passamos a entender as psicologias como dispositivos 

constitutivos de subjetividade, a necessidade de percebermos de que forma as 

abordagens psicológicas respondem aos desafios que a sociedade impõe, e, assim, a 

afirmação imperativa de questionarmos a dimensão ética destes discursos e práticas 

psicológicos, estabelecemos um paralelo entre esta perspectiva e a herança que temos 

em gestalt-terapia de questionarmos o stablishment e a perspectiva de campo organismo 

ambiente, a nos evidenciar de que “em toda e qualquer investigação biológica, 
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psicológica ou sociológica temos de partir da interação entre o organismo e seu 

ambiente”. (PERLS, HEFFERLINE & GOODMAN, 1997, p.42). 

Tomemos, ainda, como evidência desta herança a colocação de Yontef (1998): 

 

Na década de 1980, o narcisismo geral foi exuberante [...] há uma confiança 

crescente na tecnologia, com um declínio concomitante na confiança da 

interação pessoa-a-pessoa. As famílias vêem TV sem conversar entre si. Há um 

declínio na ética do trabalho, e um declínio em comprometimentos [...] nesta 

era de tecnologia e terapia por procedimentos, há um aumento na necessidade 

de abordagens que enfatizam valores pessoa-a-pessoa. Acredito que, enquanto 

a Gestalt-terapia do diálogo e da fenomenologia é mais necessária hoje do que 

jamais fora anteriormente, há muito menos necessidade de ‘Gestalt-terapia 

mágica’, isto é, terapia orientada por procedimentos. O que é necessário no 

campo da psicoterapia são abordagens baseadas nos princípios mais 

importantes do diálogo, da consciência fenomenológica e da teoria de campo 

(processo). (P.133-134). 
 

Entendamos, neste estudo, a gestalt-terapia como uma abordagem psicoterápica 

eminentemente compreensiva, experiencial e dialógica , onde “... a experiência 

terapêutica não é meramente um acontecimento preparatório, mas um momento válido 

per si...” (POLSTER & POLSTER, 2001, p.23), na qual se compreende o 

psicoterapeuta como seu próprio instrumento; na medida em que este é afetado “ele 

recebe e reverbera o que acontece nessa interação, e o amplifica de modo que isso se 

torne parte da dinâmica da terapia”. (P.35). Polster & Polster (2001), no entanto, nos 

advertem de que a vantagem de usar a própria experiência do terapeuta vai além da 

característica aditiva de incluir tudo o que esteja disponível no encontro de terapia, mas 

também na compreensão da ocorrência de novas experiências que se dá pela afetação de 

si e do outro na relação, ou seja, o reconhecimento da dimensão dialógica do processo 

terapêutico, em que cada pessoa é “impactado por” e “responde ao” outro 

ontologicamente. Temos, então, o diálogo genuíno como o principal instrumento de 

trabalho. (JULIANO, 1997).  

Para Hycner & Jacobs (1997), a Filosofia dialógica de Martin Buber fundamenta 

a teoria e a prática da gestalt-terapia em seu radicalismo original de explorar o “entre”, 

sendo o dialógico a exploração do entre. Para o autor, muitos gestalt terapeutas 

incorporaram a compreensão da relação Eu-Tu a sua prática, porém destacando que são 

poucos os que, efetivamente, escreveram sobre a relação dialógica de maneira 

substancial e extensiva. 

Para Yontef (1998), a relação terapeuta-cliente é o aspecto mais importante da 

psicoterapia. Fazendo referência à Filosofia dialógica de Martin Buber, ele acentua que 
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“os Gestalt-terapeutas preferem experienciar o paciente no diálogo do que usar a 

manipulação terapêutica”. (P.18). Neste sentido, Zinker (2007) diz da relação 

terapêutica como encontro amoroso, em que o amor autêntico é experienciado como 

êxtase no ser do outro, como regozijo por sua experiência. É não manipulador, não 

exigente; deixamos que o outro seja. Sobre o amor autêntico, o autor utiliza como 

exemplo o dos avós, exprimindo que “os avós não pedem nada, apenas se satisfazem em 

aprender, observar e compreender a experiência de vida de outra pessoa à medida que 

ocorrem”. (ZINKER, 2007, p.18).  

Com base no referencial da “dimensão ética por excelência, a do estar a serviço 

de Outrem, por ele e para ele” (FREIRE, 2003, p.13), nos remetemos a Hycner & 

Jacobs (1997), quando estes ressaltam que em gestalt-terapia, como abordagem 

dialógica genuína, o terapeuta é o steward do dialógico, expressão que significa ser o 

servo ou estar a serviço de. Para Hycner & Jacobs (1997), isso implica que, em sentido 

mais profundo, a existência do terapeuta está subordinada (ao menos temporariamente) 

a serviço do dialógico.  

Partimos assim, com a hipótese, e tomando esta como compreensão prévia 

(GADAMER, 2008a), de que em gestalt-terapia encontramos uma ética que se lança à 

compreensão e ao acolhimento do Outro, em sua diferença essencial, podendo assim ser 

entendida como uma ética do Encontro, dialógica; uma dimensão ética enraizada 

epistemologicamente na Filosofia dialógica de Martin Buber. 

Entende-se este trabalho como resposta à provocação de Freire (2002), quando 

diz da necessidade de persistir neste caminho, aprofundando os estudos acerca da 

dimensão éticas das psicologias, e exigência em se incluir a alteridade radical nos 

discursos e práticas psicológicas. 

Propomo-nos, assim, nos capítulos que seguem, na tentativa de delimitar nosso 

campo teórico, primeiramente apresentar e discutir o pensamento ético-filosófico de 

Emmanuel Lévinas, entendido como o pensamento ético a que confrontaremos a 

dimensão ética da gestalt-terapia, entendida em nossas compreensões prévias como 

fundamentadas com suporte na filosofia dialógica de Martin Buber. Intencionamos, ao 

longo do próximo capítulo, em que discutiremos o pensamento levinasiano, já sinalizar, 

mediante problematizações, aproximações e diferenciações, o diálogo que acreditamos 

ser possível com a Filosofia de Buber.  

No terceiro módulo, discutiremos a Filosofia dialógica de Martin Buber, 

trazendo novamente como intenção já sinalizar as problematizações, aproximações e 
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diferenciações ocorrentes com o pensamento levinasiano, e também ampliando este 

diálogo com os fundamentos teórico-epistemológicos da gestalt-terapia. 

No quarto segmento, buscamos descrever as ideias fundamentais da abordagem 

gestáltica, recorrendo aos seus principais conceitos e noções, organizando-as a partir da 

noção de homem e de mundo, as concepções estabelecidas sobre o processo de 

saúde/adoecimento, e a ideia de clínica subjacente, buscando descrever as concepções 

de processo terapêutico e o modo como sucede a relação terapeuta-cliente, na forma 

como está presente nos fundamentos teóricos-epistemológicos da abordagem. Buscamos 

sempre estabelecer leitura e exposição crítica destas concepções. Para tanto, 

recuperamos os vários questionamentos que foram sendo formulados ao longo do 

processo dissertativo, na tentativa de possibilitar uma sistematização e, sobretudo, uma 

leitura crítica acerca da dimensão ética da gestalt-terapia. 
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2. O PENSAMENTO ÉTICO-FILOSÓFICO DE EMMANUEL LÉVINAS 

É apenas ao abordar Outrem que me ajudo a mim mesmo 

[…] O rosto que acolho faz-me passar do fenômeno aos ser 

num outro sentido: no discurso exponho-me à interrogação 

de Outrem e essa urgência da resposta – ponta aguda do 

presente – gera-me para a responsabilidade; como 

responsável, encontro-me reconduzido à minha realidade 

última. (LÉVINAS, 1988, p. 160). 

Propomo-nos, neste capítulo, exibir a forma como fomos tocado pela leitura das 

obras de Emmanuel Lévinas (1906-1995) e de seus comentadores, sempre ciente da 

impossibilidade de domesticar suas ideias, enquadrando-as em conceitos fechados e 

dogmáticos na intenção de tornar inteligível sua obra – “Seria vão, por uma facilidade 

crítica, pretender iluminar essa obra [...], simplificar sua complexidade [...], pensamento 

que se recusa de pronto à toda redução abusiva”. (POIRIÉ, 2007, p.10). Assim, pois, já 

estabeleceríamos uma violência para com a compreensão do Filósofo quanto ao caráter 

processual do dizer3, transformando o dizer em um dito, retirando do dizer sua condição 

de dirigir-se a um interlocutor, produzindo na própria leitura a evocação de novos 

significados. Esperamos pois, que possamos honrar a tradição levinasiana e que as 

ideias aqui postas estejam prenhes como possibilidade de se dirigir ao leitor, 

constituindo-se uma interlocução. 

Destacamos, de antemão, a ideia de que nosso caminhar pela leitura dos escritos 

levinasianos se deu como impossibilidade de não ser afetado por ela, tanto pela presença 

da noção do outro em sua obra – pelo conceito de alteridade, fundamental em seu 

pensamento – como pela própria diferença de sua obra, que a todo instante nos exigiu 

(exige) um novo posicionamento, uma contínua reflexão, um desalojamento; 

impossibilidade de entendermos “finalmente” suas proposições, como Hutchens (2009) 

nos descreve a estratégia textual de Lévinas, com base na qual a compreensão por parte 

do leitor perde sempre o equilíbrio e é recorrentemente adiada, na medida em que “cada 

ideia é abordada de uma miríade de perspectivas e com uma variedade de intenções que 

sofrem pequenas revisões”, sempre mantendo “seus significados evocativos”. (P.12). 

                                                           
3
 Em Lévinas, o Outro diz respeito ao dizer (que antecede e excede qualquer conceito que dele se possa 

fazer) e não ao dito, forma já cristalizada e morta (pois conceitualizada) do dizer. O dizer trata do que nos 

estrutura, nosso traumatismo face a visitação do Outro, condição primeira para que se possa produzir a 

linguagem (FREIRE, 2002). O pensamento levinasiano, ao revelar a irredutibilidade do Dizer ao dito (ao 

tema, a temática, a tematização), nos intima, pelo traumatismo que a mesma nos provoca, a responder; 

resposta como exposição no Dizer.  
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Acreditarmos ser importante ressaltar que na exposição das ideias centrais da 

Filosofia da alteridade radical de Lévinas, intencionamos ser fiel à estratégia 

argumentativa do Filósofo franco-lituano, caracterizada pela contínua retomada das 

questões fundamentais, insistência nas exposições sempre trazendo variações. Pensamos 

que tal estratégia também decorre do reconhecimento do estranhamento que a 

radicalidade de seu pensamento nos evoca, o que afirma a necessidade da insistência. 

Entendemos, assim, ser necessário persistir nesta estratégia, acreditando na capacidade 

de tais discussões nos retirarem de nosso lugar de conforto, nos desalojarem. 

Buscamos, então, neste momento, trazer os aspectos que em nossa leitura se 

destacaram como fundamentais em nosso intento de compreender que distanciamentos 

acontecem, e que aproximações serão possíveis entre a ética da alteridade radical de 

Emmanuel Lévinas e os discursos psicológicos, mais especificadamente os da gestalt-

terapia – lembremo-nos da afirmação de Lévinas (1988, p.271) acerca da psicologia em 

sua condição de surdez à exterioridade. Pretendemos também visitar os 

questionamentos e as articulações teóricas estabelecidos por outros autores, entre o 

pensamento ético-filosófico levinasiano e o campo psicológico, que anteriormente ao 

presente trabalho dissertativo já questionavam: “Em que uma ética da alteridade radical 

poderia nos ajudar em termos de uma teorização psicológica ou, o que nos fala mais de 

perto neste momento, no âmbito dos serviços de psicologia?” (FREIRE, 2003, p.13); 

“Como podemos pensar uma psicologia que possa buscar o outro que si, criando 

condições para que essa relação de proximidade (e distância) nos revele a escuta do 

Dizer? É possível, para além das especulações, pensar uma prática nesta direção?” 

(VIEIRA & FREIRE, 2006, p.427). 

Sobre o pensamento ético-filosófico, Pivatto (2000) esclarece que Lévinas nos 

conclama à responsabilidade pelo outro e abertura ao infinito, que nos fala de sua 

exigência ética, como o sentido profundo do homem como realização e destino tanto 

individual como social. Para Pivatto (2000), o pensamento levinasiano parte da ideia de 

que o homem toma seu sentido maior na relação com o outro homem, com o próximo, 

afirmando a experiência originária do encontro humano. Dentre as várias teses 

levinasianas, destaca a “singularidade irredutível de cada homem, com seu valor único, 

que precede sua universalização no saber e na política”, o entendimento de que “a ética 

é o sentido profundo do humano e precede a ontologia”, destacando também que “a 

ética instaura-se na relação inter-humana, neste ponto coincidente com posições de 

Buber e Marcel” (p.81). Ainda segundo Pivatto (2000, p.84), “Marcel e Buber 
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contribuem com a filosofia da invocação, do mistério, do amor e da relação, abrindo a 

possibilidade da relação intersubjetiva para além do saber teórico e do ontológico, 

elaborando-a e aprofundando-a na área da filosofia”, sendo Lévinas quem propõe “o 

sentido ético como a questão essencial da relação inter-humana”. (P.85). 

Ressaltemos que as ideias aqui presentes, em sua maioria, estão fundamentadas 

no livro Totalidade e Infinito, que juntamente com Autrement quêtre ou au delà de 

l’essence e De Dieu qui vient à l’idée, formam a base argumentativa própria do 

pensamento ético-filosófico levinasiano (FREIRE, 2002; BEZERRA, 2006). 

Em Totalidade e Infinito, embora não se possa considerar um trabalho 

plenamente representativo – momento de uma obra em que sua última forma conceitual 

já se estabeleceu – é reconhecido pelo próprio Lévinas seu papel central no contexto de 

sua obra. Em certo sentido, os trabalhos consecutivos podem ser entendidos como 

prolongamentos daquele, nos quais o autor buscou lhe precisar argumentativa e 

conceitualmente intenções fundamentais (BEZERRA, 2006). 

Bezerra (2006) expressa que Totalidade e Infinito, do ponto de vista estritamente 

ético-filosófico, representa um marco no caminho até então percorrido por Lévinas em 

seus diálogos com a Filosofia, principalmente no que concerne a sua tradição 

fenomenológica, caracterizando-se pela ruptura com a categoria da totalidade, e no 

desenvolvimento dos traços fundamentais de seu pensamento da alteridade. Acerca 

desse aspecto, exprime: 

 

Se, até então, era já possível perceber todo um esforço argumentativo trans-

ontológico no pensamento levinasiano – isto é, em busca de dimensões 

discursivas para o além do ser e do não-ser e, consequentemente, do Eu 

moderno, ‘sujeito epistemofílico’ que a tudo pode englobar pelo saber –, é em 

Totalidade e Infinito que, pela primeira vez, tal esforço revela sua fundamental 

e original natureza ética, ao significar a possibilidade de destotalização, isto é, 

de superação das formar históricas de limitação abstracionista da ética grega, 

cujo caminho conduziu sempre à totalidade egoísta do Eu-Mesmo-sempre, 

alérgico a qualquer forma de diferença absoluta. (BEZERRA, 2006, p. 41). 

 

Efetivamente, no trabalho de escuta do pensamento de Emmanuel Lévinas, 

tendo como referência fundamental a obra Totalidade e Infinito, primeiramente 

buscamos mostrar as críticas que o Filósofo lituano faz à Filosofia tradicional, e 

especificamente a Ontologia heideggeriana, entendidas como filosofias totalizadoras. 

Em seguida, delineamos o pensamento de Lévinas na forma como ele propõe a 

superação destes pensamentos totalizantes, tendo sempre como mola polarizadora o 

princípio da alteridade, entendendo aí o papel da ética como filosofia primeira, capaz de 
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evocar e sustentar uma nova ordem humana. Mostraremos também algumas noções 

levinasianas, entendidas como categorias que nos possibilitarão em outro momento 

estabelecer um diálogo crítico com a gestalt-terapia4, acerca da dimensão ética que 

encontramos nesta abordagem. Assim, buscaremos caminhar pelas críticas que Lévinas 

faz à Ontologia heideggeriana, com base em conceitos críticos fundamentais para a 

superação desta Ontologia, chegando as suas proposições de uma ética da alteridade 

radical, que no seu entendimento precede a própria Ontologia, e na qual o Outro ocupa 

o lugar fundamental. 

2.1. Crítica à compreensão ontológica como anterior à Ética: o problema do 

conhecimento do homem 

Lévinas (1988) estabelece, em Totalidade e Infinito, uma crítica à filosofia 

tradicional, em especial a ontologia heideggeriana, que em seu entendimento estabelece 

o primado do Mesmo, usurpando de suas teorizações o lugar do Outro, para o Lévinas 

anterior à questão do Eu. Assim, o Filósofo edifica seu pensamento ético-filosófico 

rompendo com as tradições filosóficas ocidentais, que se caracterizam pelo pensamento 

totalizador e pela primazia do Mesmo. Neste sentido, o autor expressa que “a filosofia 

ocidental foi, na maioria das vezes, uma ontologia: uma redução do Outro ao Mesmo, 

pela intervenção de um termo médio e neutro que assegura a inteligência do ser” (P. 

31). Com efeito, Lévinas (1988) estabelece críticas e aproxima as noções de Teoria, 

Razão, Visão e Representação, entendendo-as como representante de uma tradição que 

se dá pela primazia do Mesmo, ou seja, se traduzem como uma redução do Outro ao 

Mesmo. 

Em uma das teses centrais do pensamento levinasiano, o Filósofo, opondo-se 

radicalmente a Heidegger, acentua que na relação com o ente, com outrem, “nossa 

relação com ele consiste certamente em querer compreendê-lo [e esta também é a 

intenção dos psicoterapeutas], mas esta relação excede a compreensão”. Tal afirmação 

se mostra indispensável ao nosso trabalho de pensar a dimensão ética das abordagens 

psicológicas, neste ensaio, da gestalt-terapia, haja vista que um dos aspectos 

fundamentais da prática psicoterápica consiste na compreensão das experiências vividas 

(em seus aspectos saudáveis e patológicos) relatadas e vivenciadas em psicoterapia.  

Lévinas (1988), ao asseverar que a Metafísica precede a Ontologia, diz que, em 

primeiro lugar, sendo o desejo metafísico a essência do saber e da teoria, estes 

                                                           
4
 Ver capítulo 4. 
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significam “uma relação tal com o ser que o ser cognoscente deixa o ser conhecido 

manifestar-se, respeitando a sua alteridade e sem o marcar, seja no que for, pela relação 

de conhecimento” (p.29). Destaca, porém, que o saber e a teoria, em uma perspectiva 

ontológica, significam “inteligência – logos do ser – ou seja, uma maneira tal de abordar 

o ser conhecido que a sua alteridade em relação ao ser cognoscente se desvanece […] 

nada encontrando que, em relação a ele, possa limitá-lo”. (LÉVINAS, 1988, p. 30). 

Sobre a Ontologia, entendida por Lévinas como filosofia do poder, se pensada como 

filosofia primeira que não põe em questão o Mesmo, trata-se de uma filosofia da 

injustiça. “O ser antes do ente, a ontologia antes da metafísica – é a liberdade (mesmo 

que fosse a da teoria) antes da justiça. É um movimento de dentro do Mesmo antes da 

obrigação em relação ao Outro”. (LÉVINAS, 1988, p. 34). 

Para Lévinas (1988) a Filosofia ocidental é expressa como uma ontologia, 

caracterizada pela “redução do Outro ao Mesmo, pela intervenção de um termo médio e 

neutro que assegure a inteligência do ser” (p.31), sendo a Teoria – como inteligência 

dos seres – um dos representantes desta ontologia responsável por promover a 

liberdade, que é a identificação do Mesmo – que não se deixa alienar pelo Outro – e que 

reconduz o Outro ao Mesmo. Afirma, ainda, que, no pensamento ontológico 

heideggeriano, se assere o primado da liberdade em relação à ética, estabelecendo a 

primazia do Mesmo, que conduz toda a Filosofia ocidental e pela qual ela se define, 

consistindo em “neutralizar o ente para o compreender ou captar”, não sendo portanto, 

“uma relação com o outro como tal, mas a redução do Outro ao Mesmo”. (LÉVINAS, 

1988, p. 33). Neste sentido, Lévinas ressalta a definição de liberdade,  

 

[...] manter-se contra o outro, apesar de toda a relação com o outro, assegurar a 

autarcia de um eu. A tematização e a conceptualização, aliás inseparáveis, não 

são paz com o Outro, mas supressão ou posse do Outro. A posse afirma de 

facto o Outro, mas no seio de uma negação da sua independência […] A 

ontologia como filosofia primeira é uma filosofia do poder […] A posse é a 

forma por excelência sob a qual o Outro se torna o Mesmo, tornando-se meu 

(LÉVINAS 1988, p. 33). 

 

Nesta mesma acepção, Lévinas (1988) entende que a Razão, em seu sentido 

último, tem relação direta com a permanência no Mesmo, primado do Mesmo. Temos, 

assim, o conhecimento ontológico, traduzido pelas noções de Teoria, Razão, Visão e 

Representação, como representante do desdobramento dessa identidade, afirmação e 

manifestação de uma liberdade, neutralizando o outro e englobando-o. “A neutralização 
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do Outro, que se torna tema ou objeto – que aparece, isto é, que se coloca na claridade – 

é precisamente a sua redução do Mesmo”. (LÉVINAS, 1988, p. 31).  

Esta noção de claridade, que nos remete a visão, é trabalhada por Lévinas 

(1988), ao entender que na clareza, o ser exterior se mostra como obra do pensamento 

que o recebe, como se entregando a quem o encontra e sendo inteiramente determinado 

por ele. Para o Filósofo, 

 

A inteligibilidade, caracterizada pela clareza, é uma adequação total do 

pensante ao pensado, no sentido muito preciso de um domínio exercido pelo 

pensante sobre o pensado, em que a sua resistência de ser exterior se desvanece 

do objeto. […] sem nada de clandestino e em que a própria novidade não tem 

mistério. (LÉVINAS, 1988, p. 108-109). 

 

Acrescenta, ainda, aproximando a ideia de visão de inteligibilidade e 

representação, apresentando-as como noções equivalentes, que nesta condição de 

inteligibilidade a exterioridade é expressa como entregue ao pensamento na clareza, sem 

que nada venha a chocar o pensamento, sem que nunca o pensamento se ache indiscreto. 

Assim, “a clareza é o desaparecimento daquilo que poderia chocar. A inteligibilidade, o 

próprio facto da representação é, para o Outro, a possibilidade de se determinar pelo 

Mesmo, sem determinar o Mesmo, sem nele introduzir alteridade, exercício livre do 

Mesmo”. (LÈVINAS, 1988, p. 108-109). 

Ainda estabelecendo críticas às noções de conhecimento ocorrentes sob a 

primazia do Mesmo, Lévinas (1988) estabelece uma crítica ao método socrático – a 

maiêutica – e afirma que o primado do Mesmo foi a lição de Sócrates: “nada receber de 

Outrem a não ser o que já está em mim, como se, desde toda a eternidade, eu já 

possuísse o que me vem de fora”. (P.31). Para Lévinas, a perspectiva maiêutica, em seu 

sentido último, tem relação com a permanência no Mesmo. Nestes termos, “conhecer 

equivale a captar o ser a partir de nada ou a reduzi-lo a nada, arrebatar-lhe a sua 

alteridade”. (P. 31). 

Tomando como referência a perspectiva ontológica de Heidegger, Lévinas 

(2010) afirma que “a compreensão, ao se reportar ao ente na abertura do ser, confere-lhe 

significação a partir do ser”, o nomeando, e cometendo “a seu respeito uma violência e 

uma negação”, na medida em que a partir da compreensão “o ente, sem desaparecer, se 

encontra em meu poder”. Violência, pois, “nega a independência do ente; ele depende 

de mim”, sendo a posse, “o modo pelo qual um ente, embora existindo, é parcialmente 

negado” (P.30). 
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Reforçando a crítica sobre a compreensão que confere significação com base no 

ser, Lévinas (1988) nos esclarece que a experiência do Outro a partir de um Eu separado 

continua a ser uma fonte de sentido para a compreensão das totalidades, determinante 

para a significação dos universos científicos. O Filósofo diferencia-se radicalmente 

destes pensamentos totalizantes, dentre outras questões, ao afirmar que “a alteridade de 

Outrem está nele e não em relação a mim, revela-se, mas é a partir de mim e não por 

comparação do eu com o Outro que eu lá chego”. (P. 106). Destaca, ainda, que “a 

relação com outrem é a única que introduz uma dimensão da transcendência e nos 

conduz para uma relação totalmente diferente da experiência no sentido sensível do 

termo, relativa e egoísta”. (P.172); revelação de que o acesso à alteridade de Outrem se 

dá com a sociedade que mantenho com ele e não abandonando essa relação para refletir 

sobre os seus termos.  

Opondo-se às certezas erigidas nas luzes da razão do ser, Lévinas (2010) nos 

impõe a busca do sentido, além do alcance da razão solipsista, a superação Eu, 

orgulhoso do seu ser, da sua identidade, dos seus poderes e conquistas, promovendo a 

abertura ao outro humano, acentuando que, 

 

[...] compreender nossa situação no real não é defini-la, mas encontrar-se numa 

disposição afetiva; compreender o ser é existir. Tudo isso está a indicar, ao que 

parece, uma ruptura com a estrutura teorética do pensamento ocidental. Pensar 

não é mais contemplar, mas engajar-se, estar englobado no que se pensa, estar 

embarcado – acontecimento dramático do ser-no-mundo. (P.23). 

 

O pensamento levinasiano, sempre estabelecendo uma perspectiva crítica ao 

saber ontológico, compreensão amparada no ser, na “minheidade”, saber redutor da 

diferença, postula uma nova fundamentação para a Filosofia – no nosso caso, 

provocamos o questionamos sobre a necessidade de uma nova fundamentação para a 

gestalt-terapia – fundamento com base na excelência da alteridade, primado do outro 

anterior ao ser, ética. A perspectiva levinasiana, nos é revela que a relação com outrem é 

anterior à ontologia, e que o conhecimento não se dá pela compreensão e significação 

tomadas com base no horizonte, mas sim pela significação do rosto, ou seja, “outrem 

não é, primeiramente, objeto de compreensão e, depois, interlocutor”, pois, em “nossa 

relação com outrem, este não nos afeta a partir de um conceito”; “da compreensão de 

outrem é inseparável sua invocação. Compreender uma pessoa é já falar-lhe”. 

(LÉVINAS, 2010, p.26). 
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Lévinas (2010) ressalta que na relação de proximidade, face-a-face com outrem, 

“não penso somente que [ele] é”
5
, e sim, “dirijo-lhe a palavra”. (P.27). Afirmando “a 

impossibilidade de abordar outrem, sem lhe falar, não significando que tal expressão 

consista em transvasar, de alguma forma, um pensamento relativo a outrem” (p.28), 

destaca que este vínculo com outrem não se reduz à representação de outrem, mas nos 

revela o sentido do face-a-face como invocação, essência do discurso, oração... 

Entendemos, assim, que “o ente é o homem, e é enquanto próximo que o homem é 

acessível. Enquanto rosto” (p.29), que o sentido nos é ensinado pelo outro, que é em si 

mesmo significação, palavra ética. 

Em nossa tentativa de realizar o trabalho de tradução do pensamento ético-

filosófico de Emmanuel Lévinas para o campo dos discursos e práticas psicológicos, 

especificamente os da gestalt-terapia, interessam-nos o impacto, a afetação, no campo 

destas ciências, provocada pela noção levinasiana de que o outro não pode ser contido – 

outrem, no campo empírico das psicoterapias –; de que compreensão alguma pode 

abarcá-lo. Ao compreendermos, amparados no pensamento levinasiano, que o sentido 

do humano se dá em sua condição ética, questionamos se encontramos nos fundamentos 

teórico-epistemológicos da gestalt-terapia aproximações com a afirmação de que “o 

humano só se oferece a uma relação que não é poder”. (LÉVINAS, 2010, p. 32). 

Como afirmado anteriormente, nos interessa trafegar pelos caminhos já trilhados 

por outros autores no esforço de confrontar o pensamento levinasiano com o campo das 

abordagens psicológicas. Com efeito, fazemos referência ao trabalho desenvolvido por 

Vieira e Freire (2006), neste momento, especificamente no que diz respeito às noções 

até aqui discutidas. Os autores, que se propõem fazer uma leitura ética da abordagem 

centrada na pessoa, reconhecem alguns elementos nesta abordagem que possibilitem a 

formulação de reflexões que possam atentar, na prática clínica e facilitação dos 

processos humanos em geral, para a escuta de um Dizer que não pode ser totalizado por 

qualquer técnica ou conceituação. 

Dentre as noções refletidas pelos autores, destacamos o reconhecimento de que, 

na relação terapeuta-cliente, “não importa apreender a totalidade racional da experiência 

do outro (explicação), mas tentar compreender o sentido (compreensão) do que é trazido 

à tona na psicoterapia”, que para os autores exige do terapeuta acolhimento, afetação, a 

partir da diferença trazida pelo outro, abrindo mão de um possível olhar totalizador, 

                                                           
5
 No original, “não penso somente que ela é”. (LÉVINAS, 2010, p.27). 
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violência para com a diferença. Vieira e Freire (2006), corroborando com a necessidade 

de ruptura com a estrutura teorética do pensamento ocidental, propõem que o trabalho 

psicoterápico ocorra como escuta da alteridade, uma busca do que não se pode ver, mas 

que nos toma como reféns e nos surpreende, aproximando suas reflexões mais de uma 

Psicologia do absurdo e do desmedido, do que de uma investigação técnico-científica 

como a empreendida por Carl Rogers durante boa parte de seu trabalho. 

Em um sentido próximo ao empreendido por Vieira e Freire (2006), destacamos 

também o trabalho desenvolvido por Carvalho, Freire & Bosi (2009), reportando-se à 

ideia de que a maior implicação do cuidado em saúde como uma dimensão ética é, por 

conseguinte, o estar a serviço do outro de forma “des-inter-essada”, ou seja, sem 

intenção de transformá-lo no mesmo ou em algo da ordem das coisas pré estabelecidas, 

teoria; compreender o outro na impossibilidade de aplicar-lhe uma intervenção técnica 

ou de uma prática de controle e ajustamento, que reduza sua diferença, e onde o outro 

seja compreendido como objeto de estudo e intervenção. 

Faz-se necessário abrir um breve parêntese, para sinalizarmos os 

questionamentos que nos são evocados ao entrarmos em contato com o pensamento 

ético-filosófico de Emmanuel Lévinas, bem assim com os trabalhos desenvolvidos no 

campo dos discursos e práticas psicológicas amparado neste pensamento: como as 

abordagens psicológicas, em especial, a gestalt-terapia, se expressa ante as noções de 

conhecimento ocorrentes pela primazia do Mesmo, como posse do Outro e de sua 

experiência? Como questionamos anteriormente, se utiliza de saberes totalizantes que se 

dão sob a égide da visão - olhar que sugere a soberania e o distanciamento de quem vê e 

ao ver se apodera do que é visto –, permanecendo assim, sob a primazia do Mesmo? 

Tomamos como provocação a ideia de Lévinas (1988, p.34), quando diz que “para a 

tradição filosófica, os conflitos entre o Mesmo e o Outro resolvem-se pela teoria em que 

o Outro se reduz ao Mesmo”. Interessa-nos investigar de que forma, diante do conflito 

que o Outro nos apresenta – da impossibilidade de ser representado, conhecido na 

totalidade – como a gestalt-terapia em seus referenciais teórico-epistemológicos se 

mostra perante este conflito, esta impossibilidade. 

Após o breve parêntese, retomamos o pensamento levinasiano, que nos indica a 

noção de ideia do Infinito, elemento capaz de romper com o pensamento fundado na 

categoria da totalidade que, para Lévinas, institui a primazia do Mesmo na Filosofia 

ocidental. Lévinas (1988), rompendo com as formas de pensamento totalizantes, nos 

aponta a ideia do Infinito – palavra cujo sentido implica um conhecimento não 
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representável ou não compreensível, cuja ideia ultrapassa nossos poderes. O Filósofo, 

envolvido pela ideia do Infinito, procura pensar a relação entre o Mesmo e o Outro além 

da totalidade. Para ele, “o infinito é característica própria de um ser transcendente, o 

infinito é o absolutamente outro”. (LÉVINAS, 1988, p.36). Temos assim, que a ideia do 

Infinito “designa uma relação com o ser que conserva a sua exterioridade total em 

relação àquele que o pensa”. (P.37). De tal modo, no pensamento levinasiano, a ideia do 

Infinito vinculada à procura de uma relação entre o Mesmo e o Outro que mantenha a 

exterioridade do Outro, sendo com base nesta perspectiva que se aproximará a ideia do 

Infinito da relação ética com o outro.  

2.2. A responsabilidade por outrem: rosto, afetação, justiça 

Como vimos, a ideia do Infinito se exibe como desmedida, pois excede a sua 

conceituação ou representação, servindo de base para se pensar a relação do Mesmo 

com o Outro além da categoria da totalidade. Lévinas exprime, assim, a alternativa para 

se pensar a questão da alteridade, do Outro, no pensamento filosófico contemporâneo, 

não mais fundamentada na centralidade do eu ou na perspectiva do eu transcendental, 

mas com base em uma ética da alteridade, de uma subjetividade capaz de acolher o 

outro, assumindo-o como pura exterioridade, ou seja, como alteridade que excede o 

domínio conceitual e a posse do Mesmo. 

Afirmando a necessidade de elaborar a alternativa aos saberes totalizantes que se 

dão pela primazia do Mesmo, Lévinas (2010) reconhece e faz referência a um 

posicionamento de Gabriel Marcel, em Journal Métaphysique, na qual Marcel expressa 

a necessidade de reagir fortemente contra a ideia clássica do valor eminente da 

autarquia, da autossuficiência a si próprio, afirmando que a condição de perfeição do 

ser é não se bastar a si próprio. Sobre o pensamento de Gabriel Marcel, Lévinas entende 

que ele é expresso em convergência com Buber, e que nos sentidos dos pelos filósofos o 

ser não é consciência de si, mas sim relação ao outro que não ele próprio, e despertar, 

significando, antes de tudo, o acolhimento de outrem como tu, não indiferença de um 

para com o outro, onde o espírito não é o dito, é o Dizer que vai do Mesmo ao Outro, 

sem suprimir a diferença. Para Lévinas, este despertar significa uma nova significância: 

  

[...] despertar de Mim por outrem, de Mim pelo Estranho, de Mim pelo 

apátrida, isto é, pelo próximo que nada mais é que próximo. Despertar que não 

é nem reflexão sobre si nem universalização; despertar que significa 

responsabilidade por outrem a nutrir e a vestir, minha substituição a outrem, 

minha expiação pelo sofrimento e, sem dúvida, pela falta de outrem. Expiação 



37 
 

 

a mim atribuída sem possibilidade de evasiva e à qual se eleva, insubstituível, 

minha unicidade de eu. (P.88-89). 

 

Com base na ideia do Infinito, Lévinas (1988) confronta Ontologia com 

Metafísica, assinalando que esta precede aquela. O filósofo compreender que a 

Metafísica pode ser entendida como um movimento que parte de um mundo que nos é 

familiar, de uma “nossa casa” onde habitamos, para um “fora-de-si” estrangeiro, para 

um “além”. Destaca que o termo desse movimento – o outro lado ou o outro – é 

denominado outro num sentido eminente; o Outro metafisicamente desejado como uma 

coisa inteiramente diversa, o absolutamente outro.  

Lévinas (1988) retrata este movimento, que parte de um mundo que nos é 

familiar, de uma “nossa casa” que habitamos, para um “fora-de-si” estrangeiro, como 

abertura para a relação com o Outro. Esse movimento de abertura em direção ao Outro é 

chamado por Lévinas de Desejo, ou seja, “o infinito no finito, o mais no menos que se 

realiza pela ideia do infinito, produz-se como Desejo. Não como um Desejo que a posse 

do desejável apazigua, mas como o Desejo do infinito que o desejável suscita, em vez 

de satisfazer. Desejo perfeitamente desinteressado – bondade”. (P. 37).  

Nessa perspectiva, o desejo é concebido não como falta ou necessidade, mas 

excedente do Mesmo, aquilo que não cabe no Mesmo, “desejo do absolutamente outro”. 

O desejo não se caracteriza pela falta, necessidade ou vontade, mas pelo movimento 

produzido por aquilo que excede o próprio eu que em seu sentido eminente é 

denominado de outro. O Filósofo nos esclarece:  

 

O desejo metafísico não aspira ao retorno, porque é desejo de uma terra onde 

de modo nenhum nascemos […] não assenta em nenhum parentesco prévio; é 

desejo que não poderemos satisfazer […] O desejo metafísico tem uma outra 

intenção – deseja o que está para além de tudo o que pode simplesmente 

completá-lo. É como a bondade – o Desejado não o cumula, antes lhe abre o 

apetite […] O Desejo é desejo de absolutamente Outro. Para além da fome que 

se satisfaz, da sede que se mata e dos sentidos que se apaziguam, a metafísica 

deseja o Outro para além das satisfações. (LÉVINAS, 1988, p. 21-22). 

 

Lévinas (1988) exprime ainda, com a ideia do Infinito, do Discurso, que se dá 

pela condição de abertura e resposta ao outro, logo, ética. O Filósofo lituano nos 

provoca a abordar outrem de frente, num verdadeiro discurso, renunciando a toda 

tentativa de tomar o ser como objeto, dominando-o. Destaca que “esse desprendimento 

em relação a toda a objetividade significa positivamente, para o ser, a sua apresentação 
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no rosto, a sua expressão, a sua linguagem”. (P.58). Permitimo-nos utilizar uma extensa 

citação de Lévinas (1988), que nos esclarece algumas das questões aqui discutidas: 

 

O modo como o Outro se apresenta, ultrapassando a ideia do Outro em mim, 

chamamo-lo, de facto, rosto. Esta maneira não consiste em figurar como tema 

sob meu olhar, em expor-se como um conjunto de qualidades que formam uma 

imagem. O rosto de Outrem destrói em cada instante e ultrapassa a imagem 

plástica que ele deixa, a ideia à minha medida e à medida do seu ideatum – a 

ideia adequada […] Exprime-se. O rosto, contra a ontologia contemporânea, 

traz uma noção de verdade que não é o desvendar de um Neutro impessoal, 

mas uma expressão [...] Abordar Outrem no discurso é acolher a sua expressão 

onde ele ultrapassa em cada instante a ideia que dele tiraria um pensamento. É, 

pois, receber de Outrem para além da capacidade do Eu; o que significa 

exatamente: ter a ideia do infinito. Mas isso significa também ser ensinado. A 

relação com Outrem ou o Discurso é uma relação não-alérgica, uma relação 

ética, mas o discurso acolhido é um ensinamento. O ensinamento não se reduz, 

porém, à maiêutica. Vem do exterior e traz-me mais do que eu contenho. Na 

sua transitividade não-violenta, produz-se a própria epifania do rosto (P. 37-

38). 

 

Pivatto (2000), com base em Lévinas, nos esclarece que esta relação com o 

absolutamente outro marca indelevelmente a subjetividade, por um lado, descartando 

qualquer possibilidade de estabelecermos uma correlação adequada entre o Outro e o 

Mesmo, e, por outro, provocando o que Lévinas chama de traumatismo, no seio da 

identidade: o infinito no finito escancara a identidade, agora prenhe de alteridade, 

abertura ao infinito. Entendemos, assim, que é a presença do rosto do Outro que 

despertará no Mesmo o desejo pelo Outro; Desejo, que se dá como ético na medida em 

que acolhe o Rosto como absolutamente Outro, estabelecendo-se as bases para uma 

relação ética entre Mesmo e o Outro. Lévinas (1988, p.30) chama de ética 

 

[...] esta impugnação da minha espontaneidade pela presença de Outrem. A 

estranheza de Outrem – a sua irredutibilidade a Mim, aos meus pensamentos e 

às minhas posses – realiza-se precisamente como um pôr em questão da minha 

espontaneidade pela presença de Outrem. A metafísica, a transcendência, o 

acolhimento do Outro pelo Mesmo, de Outrem por Mim produz-se 

concretamente como a impugnação do Mesmo pelo Outro, isto é, como a ética 

que cumpre a essência crítica do saber. 

 

Entendemos que o outro, como ideia do infinito, é uma alteridade absoluta,  

manifesta concretamente na relação ética, que tem como fundamento o encontro com o 

Rosto; encontro este que não é posse, mas acolhimento da exterioridade do Outro no 

Mesmo. Freire (2002) ressalta que o Rosto é a categoria central do pensamento 

levinasiano, que nos reconduz à nossa realidade última, à responsabilidade por Outrem. 

O Rosto é exterioridade, expressão do Infinito e da alteridade radical; na relação que 
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estabeleçemos com o Outro, ele persiste absoluto, estranho, e nos fala de sua Altura. 

Acolher o Rosto é inscrever-se na relação onde ele, sendo resistente a qualquer 

apreensão, não se incorpora na representação. É-nos revelado, assim, que o rosto do 

homem excede toda a descrição possível, sendo que aquele que julga se aproximar 

deste, acumulando os detalhes, nada alcançaria senão uma imagem estranha ao rosto, 

pois o acesso ao outro é ético, não é perceptual, não sucede nem pelo olhar nem pelo 

conhecimento, e sim pela escuta, disposição como passividade, vulnerabilidade e 

sensibilidade para com o outro. 

Temos, então, que o Rosto persiste na cobrança da obrigação, mas não nos 

violenta, pois “... o Outro, absolutamente Outro – Outrem – não limita a liberdade do 

Mesmo. Chamando-o à responsabilidade, implementa-a e justifica-a. A relação com o 

outro enquanto rosto cura da alergia, é desejo, ensinamento recebido e oposição pacífica 

do discurso”. (LÉVINAS, 1988, p.176). Trata-se, pois, não de um “dever-ser”, mas de 

um “ter-de-ser”, que nos fala não da possibilidade de fazer escolhas mas de uma 

abertura a responder ao outro (respons-abilidade) que antecede qualquer voluntarismo, e 

nos revelando ainda a impossibilidade de contar com a ajuda de qualquer outro que 

responda em nosso lugar, ou mesmo que nos alivie um instante de nossa tarefa. Neste 

sentido, não há opção, não há decisão, só intimação pelo Outro, discurso ético que fala 

da responsabilidade absoluta por e pelo outro, da qual não se pode esquivar nem se 

exigir a reciprocidade, pois se mostra na assimetria, na qual o outro não deve nada 

(FREIRE, 2002). 

Abrindo novamente um parêntese, acreditamos que, ao destacar a assimetria da 

relação, Freire (2002) nos revela possivelmente um dos aspectos em que o pensamento 

ético-filosófico de Emmanuel Lévinas se confronta e se distancia da Filosofia dialógica 

de Martin Buber, entendido em nossos pressupostos como fundamento da dimensão 

ética da Gestalt-terapia com base na qual vos falamos. Entendemos ser interessante, 

neste parêntese, refletir sobre o entendimento que Lévinas tem sobre a impossibilidade 

de uma reciprocidade, para o Filósofo o que representaria uma condição de 

reversibilidade. Lévinas (1988) nos fala que o metafísico e o Outro não constituem 

qualquer correlação que seria reversível, o que significaria uma pretensão de se fundir 

em uma unidade do sistema que destruiria a alteridade radical do outro, afirmando 

taxativamente que,  
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[...] aquele que me fala e que, através das palavras, se propõe a mim conserva a 

estranheza fundamental de outrem que me julga; as nossas relações nunca são 

reversíveis. Esta supremacia coloca-o em si, fora do meu saber e, em relação a 

esse absoluto, o dado ganha um sentido. (LÉVINAS, 1988, p.87). 

 

Segundo o pensamento levinasiano, o Rosto não é visto, mas torna possível e 

inicia todo discurso, sendo revelação, se apresenta como exposição da nudez e da 

miséria. Ao se estar “face-a-face” com a alteridade, a relação ‘frente a frente’ de Mim 

com Outrem produz um excedente de verdade; é apologia de si perante Outrem. A 

expressão de Outrem dá-se na linguagem numa relação dissimétrica de Mim para a 

Altura de onde o Outro me fala. (FREIRE, 2002). 

Reafirmando nossa intenção de visitar os caminhos já trilhados por outros 

autores no esforço de confrontar o pensamento levinasiano com o campo das 

abordagens psicológicas, lembramo-nos de Freire (2003), em um trabalho que intitula A 

Psicologia a Serviço do Outro, onde novamente fundamenta seu horizonte ético 

amparado no pensamento de Emmanuel Lévinas, e que nos lembra que, para o Filósofo, 

o sujeito já é um sujeitado ao Outro, surgindo da ‘afetação’ (afecção) por Outrem, como 

pura passividade e vulnerabilidade, expiação mesmo por Outrem, na incondição de 

refém; destacando, ainda, que para Lévinas o sujeito transcendental é o sujeito da 

responsabilidade ética ilimitada por Outrem; radicalidade ética que se afirma pelo 

caráter absoluto desta responsabilidade e sua antecipação a qualquer escolha ou 

reversibilidade. 

Freire (2003) defende a tese de que os serviços de Psicologia devem se constituir 

como modos de estar a serviço do Outro, sendo preciso dispor a escuta para esse outro 

de forma a poder responder a ele, ao seu sofrimento (nudez e miséria em Lévinas). 

Desta perspectiva, podemos entender que, nos serviços de Psicologia somos eleitos por 

nossos clientes, o que nos implica em uma extrema responsabilidade pelo mundo que 

nos foi confiado. Somos, assim, intimados a responder pelo outro, pelo seu sofrimento, 

por sua angústia, oferecendo-lhes um lugar para o outro – lugar este que desde sempre 

já seria dele –, garantindo-lhe um espaço de habitabilidade, um ethos, uma morada 

confiada e serena onde ele possa se renovar para retomar suas dores no mundo. Nosso 

cliente, outrem, em sua visitação e apelo por sua miséria, sua vulnerabilidade, solicita-

me imperativamente, promovendo uma afetação em mim, para qual nada anterior 

poderia me preparar, afetabilidade que aviva em mim o sentido da responsabilidade 

infinita do eu para com o outro, me intimando a responder-lhe: “Eis-me aqui”. 
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Ao pensarmos esta atitude de resposta em psicoterapia, amparados no 

pensamento levinasiano, devemos entender que este Dizer, em que o sujeito que fala se 

expõe a outrem, não se reduz à objetivação do tema enunciado, mas sim que se 

evidencia na exigência de que sejamos afetados, feridos, traumatizados. Com base 

nestas colocações, questionamo-nos quais as possibilidades de efetivamente 

respondermos aos nossos clientes em psicoterapia, resposta que se dê não meramente 

como uma condição técnico-teórica (o que caracterizaria a intervenção como um dito), 

mas sim como revelação de minha afetação em face de outrem, exposição de mim no 

Dizer. 

Radicalizando esta condição de responsabilidade por e pelo outro, Lévinas 

(1988) exalta “a responsabilidade infinita da vontade que o julgamento suscita”, pois na 

medida em que incide sobre mim me intima a responder. O Filósofo destaca que “a 

verdade faz-se na resposta à intimação”, e que esta responsabilidade infinita se dá pelo 

“aumento da responsabilidade, à medida que ela se assume; os deveres alargam-se à 

medida que se cumprem. Quanto melhor cumpro o meu dever, tanto menos direitos 

tenho; quanto mais justo sou, mais culpado sou”. (P.222). Para Lévinas, este apelo à 

responsabilidade infinita confirma a subjetividade na sua condição apologética, pois 

“proferir ‘eu’ – afirma a singularidade irredutível em que prossegue a apologia – 

significa possuir um lugar privilegiado em relação às responsabilidades, para as quais 

ninguém pode substituir-me e das quais ninguém me pode desligar. Não poder esquivar-

se – eis o eu”. (P.223). 

Entendemos a noção de responsabilidade por e pelo outro como central ao 

pensamento levinasiano, e, tendo como elemento característico do processo 

psicoterápico a relação com o outro empírico, nos permitimos novamente uma longa 

citação, reafirmando o que o Filósofo em sua obra descreve como “responsabilidade por 

outrem”: 

 

[...] responsabilidade que lhe incumbiria imediatamente na própria percepção 

de outrem, mas como se nesta percepção, como se ela já estivesse aí, mais 

velha que o presente, e, por isso, responsabilidade indeclinável, de uma ordem 

estranha ao saber [...] Que ele me olhe ou não, ‘ele me diz respeito’; devo 

responder por ele. Chamo rosto o que, assim, em outrem, diz respeito ao eu – 

me concerne – lembrando, por detrás da postura que ele exibe em seu retrato, 

seu abandono, seu desamparo e sua mortalidade, e seu apelo à minha antiga 

responsabilidade, como se ele fosse único no mundo – amado. Apelo do rosto 

do próximo que, em sua urgência ética, adia ou apaga as obrigações que o ‘eu 

interpelado’ deve a si próprio e onde a preocupação pela morte de outrem pode, 

no entanto, ser mais importante para o eu do que a preocupação consigo [...] 
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Possibilidade do sacrifício como sentido da aventura humana. (LÉVINAS, 

2010, p.260-261). 

 

Com procedência nesta responsabilidade radical por e pelo outro, anterior ao 

cuidado com o si mesmo, “possibilidade do sacrifício como sentido da aventura 

humana”, Lévinas (2010) nos provoca sobre o “sofrimento inútil” de outrem; 

sofrimento pelo qual sou intimado a responder, exigência ética. Interessante pensar a 

ressonância de tais provocações com o campo das psicoterapias, historicamente 

relacionados com a condição de sofrimento psicológico. O Filósofo, fazendo referência 

“aos fatos essenciais da dor pura”, lembra-nos “as ‘dores-doenças’ dos seres 

psiquicamente deserdados, retardados, diminuídos na sua vida de relações e nos seus 

relacionamentos com outrem”. (P.119). Com base no pensamento levinasiano, somos 

lembrados de que “o ser que se exprime impõe-se, mas precisamente apelando para mim 

da sua miséria e da sua nudez – da sua fome – sem que eu possa ser surdo ao seu apelo” 

(LÉVINAS, 1988, p.179). Entendemos as provocações do pensamento levinasiano 

como fundamentais, face a um mundo exposto à violência e ao drama da indiferença do 

homem pelo homem, revelando, a cada um de nós, meu dever de responder a outrem 

que passa uma queixa, um grito, um gemido ou um suspiro, apelo original por auxílio, 

que nos impede de tapar os ouvidos ao seu reclame. 

O Filósofo da ética radical nos descreve a “diferença radical entre o sofrimento 

em outrem no qual é, para mim, imperdoável e me solicita e me chama, e o sofrimento 

em mim, minha própria aventura do sofrimento”, afirmando a atenção ao sofrimento de 

outrem como o próprio nó da subjetividade, sendo inclusive elevado a um supremo 

princípio ético – o único que não é possível contestar. Desta forma, “... o sofrimento do 

sofrimento, o sofrimento pelo sofrimento inútil de outro homem, o justo sofrimento em 

mim pelo sofrimento injustificável de outrem, abre sobre o sofrimento a perspectiva 

ética do inter-humano”. (LÉVINAS, 2010, p.121). 

Para Lévinas (2010), o sofrimento, numa perspectiva inter-humana, se revela na 

providência de uns em socorro de outros, na “não indiferença de uns para com outros, 

numa responsabilidade de uns para com os outros”; “antes que a reciprocidade desta 

responsabilidade, que se inscreverá nas leis impessoais, venha sobrepor-se ao altruísmo 

puro desta responsabilidade inscrita na posição ética do eu como eu”. (P.129); 

responsabilidade pelo outro homem, sem preocupação com reciprocidade. Neste 

sentido, para o Filósofo a resposta à dor de outrem, ao seu sofrimento inútil, o sofrer 
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“pelo-outro – a mais correta relação a outrem – é a mais profunda aventura da 

subjetividade, sua intimidade última”. (P.126). 

Como nos fala Freire (2002), nos é ensinado em Totalidade e Infinito um 

pensamento ético-filosófico com o qual entendemos a primazia do Outro, anterior a 

questão do Mesmo, ou seja, nos é revelada uma condição ética, anterior ao ontológico, 

em que a humanidade do homem se caracteriza por uma hospitalidade em relação à 

visitação do Outro; abertura ao Outro, que significa uma responsabilidade radical para 

com o próximo, que se dá como sensibilidade em que o Eu se deixa impactar pelo 

estranho, pelo externo, pela alteridade. Obra em que Lévinas provoca, incita e nos 

expõe a impossibilidade de se fechar ao outro ao revelar a exigência ética de se deixar 

afetar pela alteridade, revelando-nos constantemente e de formas diferentes a 

impossibilidade de ficarmos alheios ao novo, ao estranho, à diferença. Lévinas (1988), 

ao nos dizer que “o outro cura da alergia” (p.176), nos faz entender que com base em 

sua exigência ética, respondemos por e pelo Outro, que me intima, provoca, afeta e 

exige de mim uma resposta, ou melhor, uma responsabilidade, pois  

 

[...] o ser que se exprime impõe-se, mas precisamente apelando para mim da 

sua miséria e da sua nudez – da sua fome – sem que eu possa ser [ou 

permanecer] surdo ao seu apelo. De maneira que, na expressão, o ser que se 

impõe não limita, mas promove a minha liberdade, suscitando a minha 

bondade. (LÉVINAS, 1988, p.179). 

 

Freire (2002) ressalta que, relacionada à noção de Desejo do Outro, está 

implicita a condição de “hospitalidade, a abertura de minha casa, a oferta do melhor 

cômodo e do melhor alimento”. (P.43). Destaca, ainda, que, para Lévinas, opondo-se à 

Ontologia heideggeriana, a casa “não é o fim da atividade humana mas seu começo, sua 

condição” (p.42), estabelecendo-se então uma correlação entre acolhimento, 

hospitalidade e ética. Freire (2002, p.42) ainda esclarece que, no pensamento 

levinasiano, “esta interioridade da casa é feminina, dá-se pela doçura e pelo acolhimento 

de si”, dimensão de habitabilidade que “possibilita o dar sentido às coisas bem como a 

interiorização, condição para a escuta do transcendente”. (P.43). Temos, que “o 

acolhimento ao Outro se dá na casa, pela abertura de suas portas e janelas aos que vêm 

da rua” (Freire, 2002, p.43). Para Derrida (2008, p.33), “... estar em casa, e que em casa 

se recebe, convida ou oferece hospitalidade, apropriando-se assim de um lugar para 

acolher o outro, ou pior ainda, acolhendo aí o outro para apropriar-se de um lugar e 

falar então a linguagem da hospitalidade”, evidenciando novamente a condição do outro 
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como anterior ao eu, com a revelação radical de que o em nossa casa, na moradia, já não 

se habita serenamente, pois a nossa casa já é usurpação do lugar do outro. 

Freire (2002) novamente esclarece que a condição ética de abertura à visitação 

de outrem não se trata de uma escolha, pois é pela epifania do Rosto que me é revelada 

sua alteridade, negando a liberdade do ser, revelação estruturante de toda subjetividade, 

vulnerabilidade a Outrem. Provoca-nos a elaborar discursos e práticas psicológicas que 

se afirmem amparadas na condição ética de hospitalidade, com base na exigência de 

outrem a uma atitude de abertura e acolhimento da diferença, e não um acordo 

totalizador da vulnerabilidade à estranheza. Discursos e práticas psicológicas 

provocadas pela perspectiva de uma abertura original, ética, à visitação do estranho, 

visita do estrangeiro que acolhemos nos processos psicoterápicos. 

Após tais colocações, retomemos questionamentos anteriores, quando 

perguntávamos em que medida o gestalt terapeuta se permite desalojar-se pela 

exigência do outro, oferecendo-lhe o melhor cômodo, na medida em que “nossa casa” 

não nos pertence, é desde sempre usurpação do lugar do outro. Quem sabe, diante da 

consciência da sua responsabilidade inalienável para com o outro, recue ante este outro, 

retornando a sua morada e usurpando novamente o lugar do outro? Quais são as 

responsabilidades do terapeuta na necessidade de construção prévia da sua casa, 

habitação, condição fundamental para a visitação do outro (do estrangeiro, do miserável, 

da viúva e o órfão, sempre lembrados por Lévinas)? Questionamos, ainda, na medida 

em que entendemos as abordagens psicológicas como dispositivos de produção de 

subjetividades, em que medida a gestalt-terapia possibilita ao cliente a construção do 

“em sua casa”, espaço de hospitalidade, acolhimento da alteridade do outro e de si. 

Outra tese fundamental ao pensamento levinasiano se dá na oposição à noção de 

finitude apresentada na Ontologia heideggeriana. Segundo Freire (2002), enquanto 

Heidegger afirma ser o Dasein um ser-para-a-morte, Lévinas traz a posição do ser-para-

além-da-minha-morte. Para Lévinas (2010), na perspectiva de Heidegger, o 

acontecimento de ser está meramente em uma preocupação de ser, não importando 

senão este ser mesmo, “como se um ‘instinto de conservação’ coincidente com seu 

desenvolver, preservando-o e mantendo-o na sua aventura de ser, fosse seu sentido”, o 

que no pensamento levinasiano trata-se de toda “violência à guisa de entes que se 

afirmam ‘sem consideração’ uns para com os outros na preocupação em ser”. (P.18). 

Para Lévinas, ainda se referindo ao projeto filosófico de Heidegger, com a 

morte, o ser-aí humano precede a si mesmo no seu poder-ser mais próprio, 
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possibilidade de autenticidade. Enquanto se precede como esta possibilidade, importa 

ao Dasein pura e simplesmente seu-ser-no-mundo, estando dissolvidas todas as relações 

com outros Dasein. Com suporte nesta perspectiva da autenticidade do poder-ser o mais 

próprio, e dissolução de toda relação com outrem, a preocupação de ser tem no ser-para-

morte sua concreção mais originária; acontecimento ou aventura ou suceder do ser como 

preocupação em ser – do ser em que importa ser, como uma plenitude do meu – uma 

“minheidade”. Importante para nosso trabalho, a investigação sobre em que medida a 

gestalt-terapia, em seus fundamentos teórico-epistemológicos, se aproxima da 

perspectiva heideggeriana de autenticidade, o que significaria um distanciamento 

fundamental do pensamento ético-filosófico de Emmanuel Lévinas. 

Como dissemos, opondo-se à perspectiva heideggeriana, em Lévinas (2010) não 

se trata da questão do ser, mas de pôr o ser em questão e trazer para o debate filosófico 

o “outramente que ser”, o não poder-ser-de-outra-forma que não ser pelo e para o Outro 

(FREIRE, 2002). Neste sentido, o Filósofo lituano convoca-nos à bondade, que 

“consiste em pôr-se no ser de tal maneira que Outrem conta aí mais do que eu próprio. 

A bondade comporta assim a possibilidade para o eu exposto à alienação dos seus 

poderes pela morte, de não ser para a morte”. (LÉVINAS, 1988, p.225). O ser como 

devotamento humano ao outro, a outrem, numa responsabilidade que é também eleição, 

princípio de identificação e apelo a um eu, ao não intercambiável, rompendo com a 

insistência de toda emoção e todo medo por si, e nos revelando o temor, a angústia não 

pela minha morte, mas pela morte do outro. Como nos revela a seguir Lévinas (2010), 

sobre a possibilidade de nos constituirmos como sujeitos, desde sempre sujeitados: 

 

E eis que surge, na vida vivida pelo humano – e é aí que, a falar com 

propriedade, o humano começa, pura eventualidade, mas desde logo 

eventualidade pura e santa – do devotar-se-ao-outro. Na economia geral do ser 

e de sua tensão sobre si, eis que surge uma preocupação pelo outro até o 

sacrifício, até a possibilidade de morrer por ele; uma responsabilidade por 

outrem. De modo diferente que ser! É essa ruptura da indiferença – indiferença 

que pode ser estatisticamente dominante – a possibilidade do um-para-o-outro, 

uma para o outro, que é acontecimento ético. Na existência humana que 

interrompe e supera seu esforço de ser – seu conatus essendi espinozista – a 

vocação de um existir-para-outrem mais forte que a ameaça da morte; a 

aventura existencial do próximo importa ao eu antes que a sua própria, 

colocando o eu diretamente como responsável pelo ser de outrem; responsável, 

quer dizer, como único e eleito, um eu que não é mais um indivíduo qualquer 

do gênero humano. Tudo se passa como se o surgimento do humano na 

economia do ser virasse o sentido, a intriga e a classe filosófica da ontologia: o 

em-si do ser persiste-em-ser supera-se na gratuidade do sair-de-si-para-o-

outro, no sacrifício ou na possibilidade do sacrifício, na perspectiva da 

santidade. (P.18-19). 
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Lévinas (2010) propõe então o “morrer pelo outro” como superação no humano 

do esforço animal da vida, puramente vida – do conatus essendi da vida –, em que 

importava sempre ser, e abertura do humano por meio do vivente; despertar à guisa de 

responsabilidade pelo outro homem; humano em que a inquietude pela morte de outrem 

precede a preocupação por si mesmo; do morrer pelo outro que seria o próprio sentido 

do amor na sua responsabilidade pelo próximo e, talvez, a inflexão primordial do 

afetivo como tal.  

Parece-nos óbvio que, em um processo terapêutico, a preocupação do ser do 

terapeuta não se dá por si mesmo, ou ao menos deveria ser assim, mas interessa-nos 

provocar em que medida tal preocupação, já solicitude para com outrem, se dá ainda por 

meio do ser-aí preocupado em ser; aproximação de outrem simplesmente “a partir das 

ocupações e trabalhos no mundo, sem encontrar rostos, sem que a morte de outrem 

signifique ao ser-aí, ao sobrevivente, algo mais que comportamentos e emoções 

funerárias e lembranças”. (LÉVINAS, 2010, p.232). Por outro lado, interrogamo-nos se 

é possível pensarmos em um processo terapêutico em que seja possível a provocação 

por parte do terapeuta para que o cliente reconheça sua condição de sujeitado, 

reconhecimento da condição anterior do Outro, e exigência de abertura por parte do 

cliente para a responsabilidade pelo outro homem, revelação do “morrer pelo outro” 

como a profunda aventura da subjetividade, o próprio sentido do amor na sua 

responsabilidade pelo próximo.  

Nesta perspectiva, estabeleceríamos outro sentido para o processo psicoterápico, 

não sendo meramente mais uma forma de cuidado de si, mas revelação da nossa 

condição de sujeitados e responsáveis por e pelo outro, o que para o campo das 

psicoterapias significa que não devemos procurar o humano simplesmente num 

movimento reflexivo de si sobre si próprio, na consciência de si, mas sim no movimento 

de uma resposta, desde já consentida, ao apelo da alteridade, ao outro que me aparece 

em sua Altura e me exige uma responsabilidade. 

Ao pensarmos esta provocação à abertura, por parte do cliente, para a 

responsabilidade pelo outro homem, condição ética, destacamos também que aquele que 

procura o serviço de Psicologia é um outro em relação ao profissional, como nos lembra 

Freire (2003). Esse cliente, por sua vez, detém um outro em si mesmo, mas também 

interage com outros específicos em sua família, em seu trabalho, na vida em geral, 

muitas vezes trazidos para o processo terapêutico como figuras fundamentais em seus 

processos de vida, tanto em suas experiências nutritivas e de crescimento, como em suas 
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queixas. Constituem-se, assim, com base no pensamento ético-filosófico de Emmanuel 

Lévinas, como o terceiro, o que interrompe o entre-nós, rompendo assim a relação de 

proximidade, e nos exige justiça; com a entrada do terceiro homem (e com ele toda a 

humanidade), dá-se a necessidade da justiça, como sinaliza Lévinas (2010, p.221-222): 

 

A multiplicidade humana não permite ao Eu – digo não me permite – esquecer 

o terceiro que me arranca da proximidade do outro: da responsabilidade 

anterior a todo julgamento, da responsabilidade prejudicial ao próximo, na sua 

imediatidade, de único e de incomparável, da socialidade original. O terceiro, 

outro que o próximo, é também meu próximo. E ele é também o próximo do 

próximo. Que fazem – os únicos – que têm feito eles já um ao outro? Seria, 

para mim, faltar à minha responsabilidade de eu – à minha responsabilidade 

prejudicial para com um e com outro, meus próximos – ignorar, por causa 

desta responsabilidade anterior a todo julgamento, desta proximidade, as 

injustiças de um em relação ao outro. Não se trata aqui, de levar em conta 

eventuais prejuízos que eu tivesse sofrido de um ou de outro, ou de desmentir 

meu desinteressamento; trata-se de não ignorar o sofrimento de outrem que 

incube à minha responsabilidade. 
  

Ao assumirmos, como psicoterapeuta, a responsabilidade, no sentido atribuído 

por Lévinas, pelo outro e por todos os outros, pensamos que esta perspectiva nos 

possibilita retirar os discursos e práticas psicoterápicas da tradição de reforçadora de um 

modelo individualista e individualizante de pessoa e de sociedade. Questionamos, no 

entanto, em que medida esta responsabilidade pelos outros trazidos pelo cliente, nossos 

terceiros, que nos exigem justiça, nos é possível no processo terapêutico; que recursos 

temos ao longo do processo terapêutico para facilitar esta condição; e em que medida 

esta justiça nos é apresentada pelos referenciais teóricos-epistemológicos das 

abordagens psicológicas – no presente estudo, como já destacamos, interessa-nos mais 

especificamente a gestalt-terapia – como intenção em um processo terapêutico. 

Interrogamos também, se é possível pensar esta condição de justiça em um processo 

psicoterápico como um dos meios de romper com os discursos e práticas psicológicas 

individualizantes – como vimos, reforçadores do modelo societário individualista – na 

medida em que nos interessa na qualidade de psicoterapeuta não simplesmente este 

indivíduo, mas todos os outros que compõem sua vida, os outros que si e os outros de si. 

Destacamos que, neste estudo, não temos por intenção responder 

conclusivamente a todos os questionamentos aqui suscitados. Acreditamos que eles 

fazem parte de um processo de interlocução com os referenciais teóricos visitados, e que 

possibilitem também ao próprio leitor encontrar suas respostas, na medida em que 

nossas interrogações também façam sentido para ele. Para a elaboração do nosso 
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trabalho, tencionamos trazer, ao longo dos próximos capítulos, as reflexões elaboradas 

ao longo de todo processo dissertativo, e que tiveram como mola propulsora as ideias 

encontradas nos autores visitados, e as questões suscitadas. 
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3. A FILOSOFIA DIALÓGICA DE MARTIN BUBER 

O que esperamos nós quando desesperados e, mesmo assim, 

procuramos alguém? Esperamos certamente uma presença, 

por meio da qual nos é dito que ele, o sentido, ainda existe. 

(BUBER, 2009, p.47). 

 

Quem ouve se não é para responder? (VON ZUBEN, 2003, 

p.68). 

 

Este capítulo faz-se necessário na medida em que afirmamos em nossas 

compreensões prévias sobre a dimensão ética da gestalt-terapia que a Filosofia 

Dialógica de Martin Buber (1878-1965) a fundamenta epistemologicamente, e que 

estabelecemos como objetivo específico analisar a relação entre a dimensão ética da 

abordagem gestáltica e a Filosofia dialógica. Para tanto, propomo-nos discutir o 

pensamento buberiano, ciente da impossibilidade de esgotar a totalidade de suas 

reflexões. Tencionamos também, sinalizar, com questionamentos e provocações, 

algumas aproximações e diferenciações que se fazem necessárias com o pensamento 

ético-filosófico de Emmanuel Lévinas. 

Este segmento da dissertação tem como por objetivo, também, assinalar a 

importância e atualidade do pensamento de Martin Buber para a sociedade 

contemporânea, sendo um dos fundamentos filosóficos possíveis para se pensar a nossa 

relação com o outro, com o “diferente”. Parece-nos que, salvo algumas interessantes 

iniciativas, as produções teóricas acadêmicas estão alheias às respostas de Buber à 

problemática da relação e do diálogo. Surpreende-nos o fato de que, mesmo ante o 

reconhecimento e validação que as obras de Martin Buber recebem, dentre as mais 

diversas áreas que seus trabalhos abrangem, carecemos de um número maior de 

produções teóricas que tomam como ponto central as temáticas suscitadas pela Filosofia 

do Diálogo, de Buber. 

Martin Buber mostra-se como um dos grandes pensadores de nossa época. Sua 

Filosofia do Diálogo e sua mensagem antropológica constituem, sem dúvida, marcos 

essenciais dentro das Ciências Humanas e da Filosofia (VON ZUBEN, 2001). Segundo 

Sidekum (2002), Buber é expresso ainda, como um marco decisivo para a Ética e a 

Antropologia filosófica contemporâneas. Para Newton Aquiles von Zuben, maior 

autoridade no Brasil sobre a Filosofia dialógica de Martin Buber, embora pertencente ao 

passado, a atualidade do pensamento de Buber se mostra a partir do que ele ‘provoca’ 
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sobre aqueles que com ele se deparam, e pelo comprometimento deste pensamento com 

a realidade concreta, com a experiência vivida. Suas obras filosóficas têm influenciado 

várias das chamadas ciências humanas: Psiquiatria, Psicologia, Educação, Sociologia e 

toda uma corrente filosófica contemporânea que se preocupa com o sentido da 

existência humana em todas as suas manifestações. Para von Zuben (2001, p. 8), 

  

A mensagem buberiana evoca no pensamento contemporâneo uma notável 

nostalgia do humano. Sua voz ecoa exatamente numa época que 

paulatinamente e inexoravelmente se deixa tomar por um esquecimento 

sistemático daquilo que é mais característico do homem: sua humanidade.  
 

Tomamos neste escrito, o pensamento de Martin Buber como uma mensagem à 

sociedade contemporânea, que clama pela urgente revisão de nossas perspectivas sobre 

o sentido da existência humana, ou seja, tomamos como intenção reaver o apelo da 

Filosofia dialógica ao homem para que viva sua humanidade mais profundamente, 

movido pela nostalgia do humano, e que abra os olhos para as situações concretas que 

está vivendo e descubra as exigências que esta realidade lhe impõe (VON ZUBEN, 

2001). 

Entendemos que uma característica marcante do pensamento de Buber é o 

compromisso deste com a realidade concreta, com a experiência vivida, na medida em 

que suas reflexões estabelecem sempre uma interdependência dialética do plano teórico 

com a dimensão concreta do mundo vivido, e pela busca do desvelamento progressivo 

do sentido da existência humana, o inter-humano, em que atribuímos o lugar dos outros 

como indispensável para nossa realização existencial (VON ZUBEN, 2003). Temos 

então, com base em Buber, que o fundamento ou sentido da existência humana é a 

relação, coexistência, o diálogo na atitude existencial do face-a-face, pensamento que se 

traduz pela expressão, “no começo é a relação”. (BUBER, 2001, p.61). 

Amparados nesta concepção do sentido da existência humana como relação, 

coexistência, apreendemos que a Filosofia dialógica de Buber – entendida como uma 

ontologia da relação – será o fundamento para uma antropologia que se encaminha para 

uma ética do inter-humano, na medida em que seu pensamento anseia sem cessar por 

um efetivo engajamento (VON ZUBEN, 2001, 2003). Como afirmado, a Filosofia do 

Diálogo de Buber toma a relação como ponto central de toda sua reflexão, 

estabelecendo uma ontologia da relação, na qual entende a palavra como diálogo. Tal 
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pensamento atinge sua expressão madura em Eu e Tu, considerada a mais notável de 

suas obras e que será sempre retomada em seus escritos posteriores. 

A função da palavra em Martin Buber não é representar ou nomear as coisas – 

como no caso do logos grego – mas fundamentar a existência do homem. Buber 

percorre um caminho diferente ao tradicional das filosofias do sujeito; em vez de 

postular como relação primordial o sujeito cognoscente e o objeto conhecido, ele 

descreve a relação inter-humana como origem e fundamento da existência humana. 

Importante destacar, para o campo das filosofias, e também para o das psicologias, a 

importância do resgate do elemento inter-humano da existência, do outro, da alteridade, 

o que vem a marcar decisivamente a história da filosofia (VON ZUBEN, 2001).  

Especificamente no campo das psicologias, tomando a abordagem gestáltica 

como norte, questionamos o impacto deste resgate, uma vez que em sua maioria, as 

abordagens psicológicas, se não todas, historicamente, não trazem como elemento 

central as noções de alteridade, outro, mas fundamentam-se nas preocupações com o 

sujeito, com a identidade, com o eu em si (FREIRE, 2002). 

3.1. A Antropologia Filosófica de Martin Buber 

Para von Zuben (2003), uma grande contribuição de Buber é a formulação de 

que o eu se torna Eu na relação com o Tu. O pensamento dialógico de Buber nos 

possibilita, pois, romper com o pensamento solipsista, na medida em que assere o 

entendimento do homem considerado em si mesmo como pura abstração, haja vista que 

“Não há Eu em si, mas apenas o Eu da palavra-princípio Eu-Tu e o Eu da palavra-

princípio Eu-Isso”. (BUBER, 2001, p.51). Tal pensamento constitui “a clara e firme 

rejeição da subjetividade solipsista, o golpe fatal desferido ao eu individualista blasador 

de sua autossuficiência”. (VON ZUBEN, 2003, p.13). 

Em Eu e Tu, publicado originalmente em 1923, Buber não faz simplesmente 

uma descrição fenomenológica das atitudes do homem no mundo ou simplesmente uma 

fenomenologia da palavra, mas é também e, sobretudo, uma ontologia da relação. Na 

primeira parte dessa obra, Buber traz a palavra como dialógica, realizando mais do que 

uma análise objetiva da estrutura lógica ou semântica da linguagem, o que faria da 

palavra um simples dado (VON ZUBEN, 2001). 

Para compreendermos a Filosofia dialógica, faz-se necessário entender o sentido 

de palavra, atitude que traduz o ser homem, e que encontra fundamento naquilo que 

Buber chama “palavra-princípio” ou palavra originária. Buber desenvolve uma 
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ontologia da palavra, atribuindo a ela, como palavra falante, o sentido de portadora do 

ser, ou seja, “uma vez proferidas elas fundamentam uma existência”. (BUBER, 2001, 

p.51). Ao entender que a relação é um evento que acontece entre o homem e o ente que 

se lhe defronta, acentua que não é o homem o condutor da palavra, mas é esta que o 

conduz e o instaura no ser, sendo a palavra proferida uma atitude efetiva, eficaz e 

atualizadora do ser do homem (VON ZUBEN, 2001, 2003). 

Acerca das palavras-princípio, Buber nos adverte para a noção de que “a atitude 

do homem é dupla de acordo com a dualidade das palavras-princípio que ele pode 

proferir” (BUBER, 2001, p.51). Para von Zuben (2001), o maior mérito de Buber reside 

no fato de ter acentuado de modo claro, radical e definitivo as duas atitudes distintas do 

homem face ao mundo ou diante do ser. Como se evidencia na citação acima, a atitude é 

um ato essencial, atualizada por uma das palavras-princípio, EU-TU ou EU-ISSO. 

Sendo que a palavra-princípio, uma vez proferida, fundamenta um modo de ser.  

 

As palavras-princípio são proferidas pelo ser. Se se diz Tu profere-se também 

o Eu da palavra-princípio Eu-Tu. Se se diz Isso profere-se também o Eu da 

palavra-princípio Eu-Isso. A palavra-princípio Eu-Tu só pode ser proferida 

pelo ser na sua totalidade. A palavra-princípio Eu-Isso não pode jamais ser 

proferida pelo ser em sua totalidade. (BUBER, 2001, p.51).  
 

Temos, então, para Buber, que a palavra-princípio EU-TU é um ato essencial do 

homem, atitude de encontro entre dois parceiros na reciprocidade e na confirmação 

mútua. Enquanto isto, a palavra-princípio EU-ISSO é a experiência e a utilização, 

atitude objetivante. A primeira é a atitude ontológica, enquanto a segunda é a atitude 

cognoscitiva. Essa diferença antropológica se fundamenta no conceito de totalidade que 

determina a relação ontológica EU-TU.  

No que diz respeito às palavras-princípio, entendemos, ainda, que “o mundo 

como experiência diz respeito à palavra-princípio Eu-Isso. A palavra-princípio Eu-Tu 

fundamenta o mundo da relação”. (BUBER, 2001, p.53). Com base na ética do inter-

humano, proposta por Buber, não devemos tratar nosso semelhante simplesmente como 

meio, mas também como fim; nos diversos tipos de relação Eu-Tu, o homem é 

considerado como fim, e não como meio. “Eu não experiencio o homem a quem digo 

Tu. Eu entro em relação com ele no santuário da palavra-princípio. Somente quando 

saio daí posso experienciá-lo novamente. A experiência é distanciamento do Tu”. 

(BUBER, 2001, p.55). 
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Já estabelecendo o diálogo da Filosofia de Martin Buber com o campo das 

práticas psicoterápicas – naquilo que apresentamos em nosso percurso metodológico 

como um esforço de tradução, tendo em vista que são duas línguas diferentes – de que 

forma podemos descrever a relação estabelecida entre terapeuta-cliente no processo 

terapêutico? Que atitude privilegiamos na relação com o outro (este ainda, o outro 

relacional), privilegiamos uma condição de experimentação, utilizando-nos do conceito 

de Buber, ou nos aproximamos e nos permitimos uma condição relacional? Entendendo 

que, historicamente, algumas abordagens psicológicas já estabeleceram tal diálogo, em 

que medida estas conseguiram dar conta da exigência radical que o a Filosofia dialógica 

nos impõe? Que limites nos são descritos por tais formulações teóricas no campo das 

psicologias? 

Já sinalizando alguns destes limites, e a possibilidade de lhes superar, 

lembremo-nos das colocações de Amatuzzi (1989), que destacam o problema paradoxal 

da mutualidade, ao nos sinalizar que nenhum diálogo pode nos levar a uma 

compreensão adequada da natureza humana, a não ser que seja realmente diálogo e não 

mero palavreado. Tal diálogo, porém, desde a perspectiva dialógica de Buber, nos exige 

reciprocidade, o que enseja problemas para uma tradição psicoterápica na qual apenas 

um ajuda o outro. Amatuzzi (1989, p.44) ainda nos provoca, ao refletir a ideia de que 

“ou a psicoterapia é uma ajuda muito limitada e superficial, ou ela terá de ser um 

encontro na mutualidade. Mas então surge a pergunta inevitável: pode um tal encontro 

ser ainda denominado de psicoterapia?”, concluindo e nos sinalizando que  

 

[...] uma terapia só será plenamente terapia se, dentro dos limites estreitados da 

situação que a define, puder ocorrer também uma plena relação (plena dentro 

desses limites), o que explica que, à medida que estiver ocorrendo isso, a 

pessoa do terapeuta não ficará imune. (AMATUZZI 1989, p.60).  

  

Sobre o mundo como experiência, relacionado à palavra-princípio EU-ISSO, 

diferenciando-se deste em qualidade, temos o mundo da relação, fundamentado pela 

palavra-princípio EU-TU. Sobre estas duas atitudes em face do mundo, Buber (2001) 

acentua que, 

 

Eu não posso experienciar ou descrever a forma que vem ao meu encontro; só 

posso atualizá-la. E, no entanto, eu a contemplo no brilho fulgurante do face-a-

face, mais resplandecente que toda a clareza do mundo empírico, não como 
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uma coisa no meio de coisas inferiores ou como produto um produto de minha 

imaginação mas como o presente. (BUBER, 2001, p.56). 

 

Interessante é percebermos que Buber estabelece uma diferenciação sobre a 

clareza do mundo empírico e o brilho fulgurante do face-a-face, permitindo-nos 

estabelecer uma aproximação com as ideias que Emmanuel Lévinas exprime sobre os 

saberes totalizantes que se dão sob a égide da visão e a primazia do Mesmo, e de um 

outro lado a concepção de Ensino que se dá pela epifania do Rosto.  

Sobre a condição de atualidade do encontro inter-humano, Buber (2001) nos fala 

que “toda vida atual é encontro” (p.57), de onde se presume que a relação com o Tu é 

imediata, atual (poderíamos aproximar esta condição de atualidade com o conceito de 

aqui-agora, bastante presente nos fundamentos gestálticos?). Já a relação EU-ISSO se 

dá como passado, estando repleto de memória, conceitos, fantasias, esquemas, 

configurando-se fundamentalmente como ausência do face-a-face. Tais concepções são 

esclarecidas pela passagem seguinte, quando Buber (2001) nos diz que, 

 

[...] o instante atual e plenamente presente, dá-se somente quando existe 

presença, encontro, relação. Somente na medida em que o Tu se torna presente 

a presença se instaura [...] O Eu da palavra-princípio Eu-Isso, o Eu, portanto, 

com o qual nenhum Tu está face-a-face presente em pessoa, mas é cercado por 

uma multiplicidade de ‘conteúdos’ tem só passado, e de forma alguma o 

presente. Em outras palavras, na medida em que o homem se satisfaz com as 

coisas que experiencia e utiliza, ele vive no passado e seu instante é privado de 

presença […] O essencial é vivido na presença, as objetividades no passado. 

(P.57-58). 
 

Entendemos que a relação EU-TU se dá como Presença, não podendo ser 

proferida senão pelo ser em sua totalidade, isto é, aquele que se abre à relação 

primordial não deve ocultar nada de si. Buber (2001, p.57), contudo, nos esclarece que a 

relação não ocorre pela procura, “o Tu encontra-se comigo por graça”, mas “endereçar-

lhe a palavra-princípio é um ato de meu ser, meu ato essencial”, destacando ainda que 

“a ação do ser em sua totalidade como suspensão de todas as ações parciais, bem como 

dos sentimentos de ação, baseados em sua limitação – deve assemelhar-se a uma 

passividade”. (P.57). De tal modo, não estabelecemos a relação dialógica por via do 

raciocínio dedutivo, e sim que o encontro é essencialmente um evento e, como tal, 

acontece. 

Ao exprimir a relação Eu-Tu como acontecimento, prenhe de presença, 

atualidade, Buber (2001, p.61) revela que “a grande melancolia de nosso destino é que 

cada Tu em nosso mundo deve tornar-se irremediavelmente um Isso”. Ao falar que a 
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contemplação autêntica é breve, destaca que, por mais exclusiva que tenha sido a 

presença do Tu na relação imediata, “tão logo esta tenha deixado de atuar ou tenha sido 

impregnada por meios, o Tu se torna um objeto entre objetos, talvez o mais nobre, mais 

ainda um deles, submisso à medida e à limitação” (p.61). 

Sobre o caráter efêmero da relação Eu-Tu, Buber (2001, p.61) completa: “Cada 

Tu, neste mundo é condenado, pela sua própria essência, a tornar-se uma coisa, ou 

então, a sempre retornar à coisidade”. Como nos adverte Buber, no entanto, “esta 

linguagem objetivante não capta senão uma ínfima parte da verdadeira vida”. (P.61). 

Tomando como norte tais afirmações, von Zuben (2003), diz que o Tu buberiano não 

pode ser objetivado – abordado mediante expressões explicativas, esclarecedoras, e por 

isso redutoras – destacando que o caráter inefável do Tu é de suma importância para a 

“filosofia do outro de Buber”, ou seja, o Tu é irredutível a um “objeto que minha atitude 

determina e experimenta sobre o qual pode falar e enunciar juízos predicativos [...] Se 

isso acontecer, e aí está o destino do homem, o Tu já não é mais senão um Isso, uma 

soma de qualidades, útil a um propósito realizável”. (P.99). 

Neste momento, após tentarmos explicitar as ideias fundamentais sobre a 

ontologia da relação proposta por Buber, quando tentamos demonstrar o sentido das 

palavras-princípio, estabelecendo como pedra fundamental de seu pensamento o entre, a 

relação, o diálogo, tendo como fundamento o pensamento dialógico de Buber, 

caminhemos no sentido de explorar as noções que entendemos como fundamentais para 

este trabalho, a saber: as ideias estabelecidas por Buber sobre o conhecimento do 

homem; as concepções de Buber sobre a sociedade e a relação desta com as palavras-

princípio EU-TU e EU-ISSO; as noções de palavra silenciosa e dirigida que nos sinaliza 

a condição de afetabilidade e de responsabilidade perante o outro; as noções de 

movimentos básicos dialógicos e monológicos; as três espécies de diálogo (autêntico, 

técnico e o monólogo disfarçado de diálogo); e, por fim, as condições para o dialógico. 

Sobre o conhecimento do homem, em uma perspectiva buberiana, o acesso do 

homem ao ser efetiva-se por meio do existencial “entre-dois” atualizado plenamente no 

evento da relação dialógica do homem com aquilo que lhe está à frente (VON ZUBEN, 

2003). Sobre isto, nos parece interessante a citação, quando Buber (2001, p.56) 

interroga,“que experiência pode-se então ter do Tu? Nenhuma, pois não se pode 

experienciá-lo. O que se sabe então a respeito do Tu? Somente tudo, pois, não se sabe, a 

seu respeito, nada de parcial”, ou seja, somente o homem que, com todo o seu ser, 
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realiza na totalidade de sua vida as relações que lhes são possíveis, conseguirá 

realmente conhecer o homem. 

Recobrando neste momento, a característica do pensamento buberiano de 

compromisso com a experiência concreta, pensamos ser interessante verificar as críticas 

que o mesmo estabelece às formas de conhecimento abstrato.  Como nos esclarece von 

Zuben (2001), o pensamento buberiano, ao discutir o sentido do estudo da existência 

humana, estabelece claramente a distinção entre a abstração e o conhecimento 

antropológico, entendendo que a primeira nos separa da vida, ao passo que a segunda 

tenta abordar o fluxo concreto da vida, devendo ser realizada como um ato vital.  

Interessante é analisar o modo como Buber (1963) expressa sua noção sobre os 

saberes psicológicos, os aproximando da condição que ele retrata sobre os 

conhecimentos abstratos, nos quais não é possível conhecer realmente o homem, o que 

nos é evidenciado na citação abaixo: 

 

[...] este [Conhecimento antropológico] é algo diferente do que faz o psicólogo 

quando completa e explica o que sabe a partir da literatura e pela percepção 

mediante a observação de si mesmo, a autoanálise, a experiência consigo. 

Porque neste caso se trata sempre de fenômenos e processos singulares, 

objetivos, algo que foi desligada da conexão total da pessoa concreta, de carne 

e sangue. Mas o antropofilósofo tem que colocar em jogo nada menos que sua 

totalidade encarnada, seu eu (Selbst) concreto. E ainda mais. Não basta que 

coloque seu eu como objeto de conhecimento. Só posso conhecer a totalidade 

da pessoa e, por ela, a totalidade do homem, se não deixar de fora sua 

subjetividade, nem me mantendo como um mero espectador. Pelo contrário, 

tem que lançar-se profundamente no ato de autorreflexão, para conhecer por 

dentro da totalidade humana. Em outras palavras: terá que executar esse ato de 

inclusão em uma dimensão peculiaríssima, como ato vital, sem qualquer 

segurança filosófica prévia, expondo-se, portanto, a tudo o que se pode 

acontecer quando se vive realmente (P.23, tradução nossa) 
6
. 

 

Parece-nos claro que Buber (1963), em sua Antropologia Filosófica, nos propõe 

como condição de tomada de conhecimento do homem a disposição de abordarmos o 

fluxo concreto da vida, em sua dimensão peculiar, como um ato vital, sem nenhuma 

                                                           
6
 “Pero esto [conhecimento antropológico] es algo diferente de lo que hace el psicólogo cuando completa 

y explica lo que sabe por la literatura y por la observación mediante la observación de sí mismo, el 

análisis de sí mismo, el experimento consigo mismo. Porque en este caso se trata siempre de fenómenos y 

procesos singulares, objetivos, de algo que ha sido desgajado de la conexión de la total persona concreta, 

de carne y hueso. Pero el antropofilósofo tiene que poner en juego no menos que su encarnada totalidad, 

su yo (Selbst) concreto. Y todavía más. No basta con que coloque su yo como objeto del conocimiento. 

Sólo puedo conocer la totalidad de la persona y, por ella, la totalidad del hombre, si no deja fuera su 

subjetividad ni se mantiene como espectador impassible. Por el contrario, tiene que tirarse a fondo en el 

acto de autorreflexión, para poder cerciorarse por dentro de la totalidad humana. En otras palabras: tendrá 

que ejecutar ese acto de adentramiento en una dimensión peculiarísima, como acto vital, sin ninguna 

seguridad filosófica previa, exponiéndose, por lo tanto, a todo lo que a uno le puede ocurrir cuando vive 

realmente” (BUBER, 1963, p.23). 
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segurança filosófica prévia, expondo-nos a esta experiência concreta e peculiar. 

Pensamos ser interessante, neste momento, trazer à discussão a ideia de Vereda Estreita, 

diretamente relacionada com as discussões em curso. Nesta noção, Buber (1963) 

tencionava expressar que, como humanidade, não nos situamos sobre 

 

[…] o amplo planalto de um sistema que compreende uma série de 

proposições seguras sobre o Absoluto, mas que me sustentava em uma vereda 

estreita que se erguía sobre o abismo, sem ter segurança alguma de um saber 

expressável em proposições, mas sim, tendo a certeza do encontro com o que 

permanece oculto (P. 126, tradução nossa) 
7
. 

 

Essa metáfora, da Vereda Estreita rejeita uma solução tranquila para as questões 

humanas, afirmando ainda a existência de paradoxos e contradições, presentes em cada 

situação da condição humana. Buber (1963) formula esta perspectiva, contrapondo-se às 

perspectivas filosóficas que buscam estabelecer uma condição de segurança à 

experiência humana, destacando, dentre elas o pensamento hegeliano. Para Buber 

(1963),  

 

Hegel tenta dotar o homem com uma nova segurança [...] O sistema de Hegel 

representa, no pensamento ocidental, a terceira grande tentativa de segurança: 

depois da cosmologia de Aristóteles e a teologia de São Tomás, temos a 

logológica de Hegel. Ela subjuga qualquer insegurança, toda inquietude sobre 

o sentido, todo o medo pela decisão, toda problemática abissal (p. 48, tradução 

nossa) 
8
. 

 

Buber (1963) entende que Hegel exerceu influência decisiva tanto sobre a 

maneira de pensar de uma época, como também nas atitudes sociais e políticas; 

influência que favoreceu, no seu pensar, o distanciamento da pessoa humana concreta e 

da sociedade humana concreta em favor de uma experiência racionalizada do mundo, de 

processos dialéticos e formações objetivas. Criticando esta perspectiva racionalizada da 

experiência humana e do mundo, expressa a noção de que “se o homem é o lugar e o 

meio onde a razão do mundo se conhece a si mesma, então não há limite algum para o 

                                                           
7
 “... la ancha meseta de un sistema que comprender toda una serie de proposiciones seguras sobre lo 

Absoluto, sino que me sostenía en una biselada escarpa que se erguía sobre el abismo, sin poseer 

seguridad alguna de un saber expresable en proposiciones pero sí teniendo la certeza del encuentro con lo 

permanente oculto” (BUBER, 1963, p. 126). 
8
 “Hegel trata de dotar al hombre con una nueva seguridad […] El sistema de Hegel representa, dentro del 

pensamiento occidental, la tercera gran tentativa de seguridad: después de la cosmológica de Aristóteles y 

la teológica de Santo Tomás, tenemos la logológica de Hegel. Se subyuga toda inseguridad, toda 

inquietud por el sentido, todo temor por la decisión, toda problemática abisal” (BUBER, 1963, p. 48). 
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que o homem pode saber. De acordo com a ideia, ele realiza tudo, tudo o que há na 

razão”. (P. 48) 
9
. 

Buber, em toda sua Antropologia Filosófica, contrapõe-se a esta perspectiva de 

segurança na experiência humana, e afirma que “a grandeza do homem surge de sua 

miséria”, da “atitude da pessoa que se encontra, sem morada, na intempérie do 

infinito” (BUBER, 1963, p. 35; tradução nossa) 
10

. Sobre o homem, Buber (1963) 

entende que 

 

[...] este se encontra no mundo como um estrangeiro e um solitário. Quando se 

dissipa uma imagem de mundo, prontamente surge uma nova pergunta por 

parte deste homem que se sente inseguro, sem-teto, que se questiona sobre si 

mesmo [...] Uma vez que se tenha levado a sério o conceito de infinito, não é 

possível transformar o mundo em uma mansão para o homem. (P. 36-37, 

tradução nossa) 
11

. 

 

Podemos entender que, no referente ao mundo humano, delimitado pelo 

problema do homem, na medida que não existe nenhuma segurança sobre o futuro, 

acerca do desconhecido, o conhecimento constituído com base na racionalidade não nos 

revela o sentido da existência humana e nem nos retira de nossa condição de solidão. 

Neste sentido, Buber (1963) assevera: 

 

Só o homem que realiza em toda sua vida e com seu ser inteiro as relações que 

lhe são possíveis pode ajudar-nos realmente no conhecimento do homem. E, 

como vimos, a questão da essência do homem é apresentado com toda a sua 

profundidade para o homem que está sozinho, o caminho para a resposta 

encontraremos no homem que consegue passar a solidão sem padecer, mas 

sim, com a força mobilizadora que aquela lhe emprestou. (P.151, tradução 

nossa) 
12

. 

 

Von Zuben (2003) esclarece que, no pensamento buberiano, somente quando o 

indivíduo conhece o outro em toda a sua alteridade como a si próprio, como homem, 

experiência a partir da qual irrompe na direção do outro, conseguirá a partir do encontro 

                                                           
9
 “... si el hombre es el lugar y el medio donde la razón del mundo se conoce a sí misma, entonces no 

habrá límite alguno para lo que el hombre puede saber. Según la idea, lo realiza todo, todo lo que hay en 

la razón” (BUBER, 1963, p. 48). 
10

 “actitud de la persona que se encuentra, sin morada, a la intemperie del infinito” (BUBER, 1963, p. 35). 
11

 “... éste se encontrara en ese mundo como un extranjero y un solitario. Cuando se disipa una imagen del 

mundo, pronto surge un nuevo interrogar por parte del hombre que si siente inseguro, sin hogar, que se ha 

hecho cuestión de sí mismo. […] Una vez que se ha tomada en serio el concepto de infinito, no es posible 

ya convertir el mundo en una mansión para el hombre” (BUBER, 1963, p. 36-37). 
12

 “Sólo el hombre que realiza en toda su vida y con su ser entero las relaciones que le son posibles puede 

ayudarnos de verdad en el conocimiento del hombre. Y como, según hemos visto, la cuestión de la 

esencia del hombre se le presenta con toda su hondura al hombre que se encuentra en soledad, el camino 

para la respuesta lo buscaremos en el hombre que logra sobrepasar la soledad sin padecer, por ello, en la 

fuerza indagadora que aquélla le prestó” (BUBER, 1963, p.151). 
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romper sua solidão, o que se evidencia no pensamento: “Somente quando o indivíduo 

reconhecer o outro em toda sua alteridade como se reconheceu a si mesmo, como um 

homem, e a partir deste reconhecimento penetrar na relação com o outro, será capaz de 

ultrapassar sua solidão em um encontro rigoroso e transformador”. (BUBER, 1963, 

p.155, tradução nossa)
13

. Buber (1963) finaliza a discussão sobre “O que é o homem?” 

14
 dizendo que podemos nos aproximar da resposta a esta pergunta, “se aprendemos a 

compreende-lo como o ser cuja dialogicidade, em cujo ‘estar-com-o-outro em 

recíproca-presença’, se realiza e se reconhece cada vez mais no encontro do ‘um’ com o 

'outro’”. (P.161, tradução nossa)
15

. 

Questionamos de que forma a gestalt-terapia em seus referenciais teórico-

metodológicos se mostra perante estas concepções, na medida em que, como ciência 

psicológica, as abordagens buscam apreender e facilitar o conhecimento do/sobre o 

homem, muitas vezes, como nos adverte Figueiredo (2002, p.13), se propondo “a 

administrar os campos das experiências sensíveis, afetivas e intelectuais de forma a 

vedar todas as aberturas e a impedir uma experiência com a alteridade, vale dizer, a 

proteger-nos do sofrimento com o inesperado e incontrolável”. (P.13).  

Sobre este sentido, de vetar todas as aberturas e impedir uma experiência com a 

alteridade, Buber (2009) ressalta que nossa ciência nos assegura que “nada é dirigido a 

ti, não se trata de ti; este é simplesmente ‘o mundo’, tu podes vivenciá-lo como queres, 

mas o que quer que seja que em ti dele faças, provém de ti somente, nada é exigido de 

ti, a palavra não te é dirigida” (p.43), sendo o discurso científico reforçador de atitudes 

solipsistas e alérgicas para com a alteridade. Com estas concepções, e entendendo o 

processo psicoterapêutico originalmente como relação inter-humana, mesmo que 

perpassada por papeis sociais, e, portanto, por expectativas e fantasias de ambos os 

agentes, podemos entender o processo terapêutico em gestalt-terapia como um caminhar 

pela Vereda Estreita? Isto nos sinaliza que não temos nenhuma segurança garantida; há 

suporte, mas nenhum substituto para o envolvimento na experiência imediata. Lança-se, 

pois, o desafio: como utilizar a segurança das teorias e, ainda assim, não as utilizar 

como uma defesa contra o desconhecido? 

                                                           
13

 “Únicamente cuando el individuo reconozca al otro en toda su alteridad como se reconoce a sí mismo, 

como hombre, y marche desde este reconocimiento a penetrar en el otro, habrá quebrantado su soledad en 

un encuentro riguroso y transformador” (BUBER, 1963, p.155). 
14

 “¿Qué es el hombre?” 
15

 “… si acertamos a comprenderlo como el ser en cuya dialógica, en cuyo ‘estar-dos-en recíproca-

presencia’ se realiza y se reconoce cada vez el encuentro del ‘uno’ con el ‘otro’” (BUBER, 1963, p.161). 
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3.2. A Filosofia do Diálogo e implicações para as abordagens psicoterápicas 

humanistas  

Outra reflexão que tencionamos estabelecer, em virtude da especificidade do 

processo ao qual nos referimos, tem relação com as formas como Buber entende que se 

dá o conhecimento do homem. Neste sentido, Buber (1982/2009) nos fala de três 

maneiras pelas quais podemos perceber um homem que vive diante dos nossos olhos.  

Uma destas formas acontece pela observação, quando estamos inteiramente 

concentrados em gravar em nossa mente o homem que observamos, em ‘anotá-lo’. 

Empenhamo-nos em desenhar tantos ‘traços’ quanto possível e os vigiamos para que 

nenhum nos escape (BUBER, 2009). Para ele, outra forma sucede com base na 

contemplação, quando não estamos absolutamente concentrados, e nos é possível, na 

qualidade de contemplador, nos situar numa atitude que nos permita ver o objeto 

livremente e esperarmos despreocupados aquilo que nos será mostrado. Buber (2009) 

destaca que a atitude do contemplador só de início pode ser governada pela intenção, 

sendo que logo em seguida tudo o que se segue é involuntário.  

Apesar das atitudes de observação e de contemplação se caracterizarem por uma 

diferença significativa, Buber (2009) nos esclarece que o observador e o contemplador 

estão na mesma posição, justamente o desejo de perceber o homem, tomando este 

homem como objeto, que assim não lhes exige “nenhuma ação e nem lhes impõe 

destino algum; pelo contrário, tudo se passa nos campos distantes da estesia”. (BUBER, 

2009, p. 42).  

Para Buber (2009), existe uma percepção, que é de uma espécie decididamente 

diferente, a qual chama de tomada de conhecimento íntimo, na qual, em um dado 

momento receptivo de nossa vida pessoal, nos encontra um homem em que há alguma 

coisa, que não conseguimos captar de uma forma objetiva, que nos ‘diz algo’, não 

significando que isto que nos foi dito fale como este homem é ou o que se passa nele, 

não sendo possível retratar nem descrever o homem no qual, pelo qual, algo nos foi 

dito, nada podemos contar sobre ele; se tentássemos fazê-lo, já seria o fim do dizer. 

Buber (2009) ressalta que este homem não é nosso objeto, e, na verdade, “o que importa 

agora é unicamente que eu me encarregue deste responder. Mas em cada instância 

aconteceu-me uma palavra que exige uma resposta”. (P. 43). 

Questionamos: de que forma se expressam, em uma psicoterapia gestáltica, estas 

três formas de conhecimento – observação, contemplação e tomada de conhecimento 

íntimo? É possível prescindirmos de algumas destas formas de conhecimento, formando 

http://br.mg5.mail.yahoo.com/neo/#_Toc325908125
http://br.mg5.mail.yahoo.com/neo/#_Toc325908125
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o conhecimento eminentemente por meio dos outros dois? Ou mesmo, exclusivamente, 

por meio da tomada de conhecimento íntimo, que nos parece ser a condição ética inter-

humana por excelência? Diante da exigência desta forma de tomada de conhecimento, 

que se mostra na necessidade de abertura para entrar em contato com a palavra que nos 

é dirigida e da exigência de uma resposta, nos questionamos o quanto a gestalt-terapia, 

em seus referenciais teórico-metodológicos, faz referência a esta forma de 

conhecimento. 

Von Zuben (2003), refletindo sobre as implicações da Filosofia dialógica para o 

campo psicoterápico, ressalta que nesta práxis o conhecimento científico é, dizemos, 

não só necessário, mas também indispensável. Tal entendimento não significa dizer, 

contudo, que qualquer tentativa de um “projeto terapêutico” deva impor-se em 

detrimento da própria experiência de dualidade das pessoas que se relacionam face-a-

face. Ressalta, que “o encontro, o instante da terapia não acontece entre um cientista e 

seu objeto de investigação, mero vínculo Eu-Isso, em terceira pessoa, mas, ao contrário, 

realiza-se entre duas pessoas mediadas pela relação de ajuda”. (ZUBEN, 2003, p.147). 

Tais questionamentos nos parecem fundamentais, na medida em que entendemos 

as abordagens psicológicas como dispositivos de constituição de subjetividades, aptos 

“a propiciar, configurar, formar e constituir tanto os homens como seus objetos, tanto 

as experiências sociais como as experiências privadas e ‘subjetivas’ de cada indivíduo” 

(FIGUEIREDO, 2009, p.26), e que assim, em nossa prática psicoterápica, fomentamos 

novas formas de ser-no-mundo. Com efeito, na medida em que as verdadeiras questões 

éticas dizem respeito às posições básicas que cada sistema ou teoria ocupa no contexto 

da cultura contemporânea diante dos desafios que dela emanam (FIGUEIREDO, 2009), 

busquemos entender que respostas o pensamento dialógico de Buber fornece à 

sociedade contemporânea. 

Para tanto, pensamos ser necessário reaver algumas das características marcantes 

do pensamento de Buber, como o compromisso deste com a realidade concreta, com a 

experiência vivida, e, por que não, com a sociedade, na medida em que toma como 

fundamento ou sentido da existência humana a relação, a coexistência, o diálogo na 

atitude existencial do face-a-face, estabelecendo, assim, os fundamentos para uma 

antropologia que se encaminha para uma ética do inter-humano, caracterizada pelo 

anseio por um efetivo engajamento. 

Percebemos na sociedade contemporânea o acúmulo de grandes transformações 

e avanços tecnológicos, que caracterizaram o século XX, trazendo em contexto muitas 
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vantagens e também grandes ameaças. Vivenciamos e observamos, na sociedade 

contemporânea, fenômenos de violência para com o outro, relativos à desumanização 

das relações sociais, de injustiças sociais, fome, preconceitos e guerras. Ao mesmo 

tempo, assistimos a um processo crescente de enrijecimento gradual do individualismo, 

nos contínuos avanços tecnológicos e do crescimento das cidades, que têm ocasionado o 

isolamento das pessoas em detrimento do encontro e do diálogo com o outro.  

Podemos então, caracterizar o homem deste início de século como um ser 

isolado, preocupado consigo e longínquo da realidade em seu entorno. De um modo 

geral, são também estas questões trazidas como queixas aos consultórios de psicologia e 

psiquiatria, envoltos por um discurso e preocupações essencialmente individualistas, de 

cuidados consigo e com sua saúde psicológica. Isto nos sinaliza que nossa sociedade se 

distancia cada vez do princípio essencial para sua própria realização como ser humano – 

o dialógico. 

Para von Zuben (2003), a obra de Buber contribui valiosamente para o 

conhecimento do homem e da sociedade contemporânea, destacando que ainda vivemos 

em uma época pautada pela ideologia do progresso, na crença demasiada nas 

possibilidades pretensamente ilimitadas da razão, da ciência e da técnica. Entendemos, 

assim, o pensamento dialógico como uma denúncia da insuficiência da linguagem 

científica na interpretação das dimensões fundamentais da existência humana. De um 

lado, temos o Eu-Isso, o mundo da práxis objetivante, como condição de possibilidade 

da técnica e da ciência, traduzindo a transformação da natureza pelo homem, e, de 

outro, temos a dimensão inter-humana do encontro. 

Como afirmamos, o sentido da existência humana, para Buber, sucede como 

coexistência, ou seja, o ser do homem é o encontro inter-humano, e a verdadeira vida é 

a vida com o outro. Então, “… a humanidade reduzida a Isso, tal como se pode 

imaginar, postular ou proclamar, nada tem em comum com uma humanidade 

verdadeiramente encarnada à qual um homem diz verdadeiramente TU”. (BUBER, 

2001, p.58). 

Faz-se necessário esclarecer que, para Buber (2001), a existência humana é 

tecida pela alternância das atitudes com base nas palavras-princípio Eu-Tu e Eu-Isso, 

sendo a última mais duradoura e mais estável, dando ao homem sensação de segurança, 

e a primeira sendo mais fugaz e mais rara e difícil. Destaca ainda que o mundo do Isso, 

reino dos verbos transitivos, ordenado e coerente, é indispensável para a existência 

humana, sendo o lugar comum para nos entendermos com os outros, e que, embora 
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essencial para a existência humana, não pode ser considerado o sustentáculo ontológico 

do inter-humano. 

Fica evidente que, para Buber, o Eu-Isso é uma das atitudes do homem em face 

do mundo, graças à qual podemos compreender todas as aquisições científicas e 

técnicas da humanidade. Portanto, ao afirmarmos a primazia do diálogo, pois 

entendemos que aí o sentido mais profundo da existência humana é revelado, não 

podemos concluir que a atitude Eu-Isso se configure como algo negativo ou inferior. 

Como vimos, o Eu-Isso é uma das formas com base na qual o homem se mostra em face 

do mundo. Podemos esclarecer, entretanto, que o Eu-Isso se torna fonte do mal, na 

medida em que o homem se deixa subjugar por esta atitude, movido pelo interesse de 

pautar todos os valores de sua existência unicamente pelos valores inerentes a esta 

atitude, fazendo com que a relação perca o seu sentido construtora do engajamento 

responsável para com a verdade do inter-humano (VON ZUBEN, 2003).  

Sobre a importância e imprescindibilidade das atitudes do homem em face do 

mundo, com base nas palavras-princípio Eu-Tu e Eu-Isso, Buber (2001), esclarece: 

 

Não se pode viver unicamente no presente; ele poderia consumir alguém se 

não estivesse previsto que ele seria rápida e radicalmente superado. Pode-se, 

no entanto, viver unicamente no passado, é somente nele que uma existência 

pode ser realizada. Basta consagrar cada instante à experiência e à utilização 

que ele não se consumirá mais. E com toda a seriedade da verdade, ouça: o 

homem não pode viver sem o Isso, mas aquele que vive somente com o Isso 

não é homem. (P.72). 

 

Entendemos como problemática para o homem de nossa sociedade a condição 

de restringir-se a proferir essencialmente a palavra-princípio Eu-Isso, colocando-se 

diante das coisas em vez de confrontá-las no fluxo da ação recíproca, preferindo um 

relacionamento unidirecional entre o Eu (egótico) e um objeto manipulável (Isso). Sobre 

estas questões, Buber (2001) elucida: 

 

Sem dúvida, alguém que se contenta, no mundo das coisas, em experienciá-las 

e utilizá-las erigiu um anexo e uma superestrutura de ideias, nos quais encontra 

um refúgio e uma tranquilidade diante da tentação do nada. Deposita na soleira 

a vestimenta da cotidianeidade medíocre, envolve-se em linho puro e 

reconforta-se na contemplação do ente originário ou do dever-ser, no qual sua 

vida não terá parte alguma. (P.58).  

 

Von Zuben (2003) retrata a proposta buberiana, relativa à implantação de uma 

nova dimensão do mundo,  transpondo o individualismo inconsequente e o coletivismo 
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totalitário, tomando a dimensão dialógica no homem “como ponto de partida para a 

procura do sentido da existência humana, e, em termos práticos, para a construção de 

uma comunidade na qual o princípio ético, ao lado do princípio político, encontre o 

lugar de sua realização” (P.147).  

Podemos entender o pensamento dialógico de Buber como denúncia e 

provocação, para que tomemos consciência do estado em que se encontram o homem e 

a sociedade. Para Buber, o ser humano se realiza na comunidade, efetivada pela força da 

palavra dialógica Eu-Tu. Ao tomarmos como verdade a sentença “A relação, o diálogo, 

será o testemunho originário e o testemunho final da existência humana” (VON 

ZUBEN, 2001, p.22) questionemos: em que medida podemos estabelecer como 

objetivos de um processo terapêutico a constituição de subjetividades mais humanas, no 

sentido de humanidade empreendido por Buber? 

Ao tomarmos as formulações de Buber, como um caminho em direção a uma 

ética do inter-humano, na medida em que seu pensamento anseia sem cessar por um 

efetivo engajamento, como exprime von Zuben (2003), nos parece evidente pelo 

pensamento a nos esclarecer, que “a relação imediata implica numa ação sobre o que 

está face-a-face”. (BUBER, 2001, 59). Pensamos que podemos compreender este 

engajamento, com suporte nos conceitos buberianos, destacados em seguida, que 

fundamentam a Filosofia dialógica. 

Ressaltamos anteriormente a necessidade de compreender o sentido de palavra, 

tomado na Filosofia dialógica como palavra falante, o sentido de portadora do ser. 

Recobremos, ainda, o entendimento buberiano de que a relação é um evento que 

acontece entre o homem e o ente que com ele se defronta. Neste sentido de palavra, 

Buber (2009) fala que “uma conversação não necessita de som algum, nem sequer de 

um gesto. A linguagem pode renunciar a toda mediação de sentidos e ainda assim é 

linguagem” (P.35), sendo fundamental simplesmente uma condição de acolhimento e 

abertura, “uma forma receptiva para tudo que possa acontecer” (P.36). Neste acontecer, 

Buber refere-se à palavra silenciosa, que nos é dirigida, “sem reservas, a comunicação 

jorra do seu interior e o silêncio a leva ao seu vizinho, para quem ela era destinada e que 

a recebe sem reservas, como recebe todo o destino autêntico que vem ao seu encontro” 

(P.36), destacando ainda que o diálogo humano pode existir sem o signo, que “nos seus 

momentos mais elevados, o diálogo pode transcender também estes limites. Ele se 

completa fora dos conteúdos comunicados ou comunicáveis, mesmo os mais pessoais”. 

(BUBER, 2009, p.37). 
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Buber (2009) ressalta que, mesmo se podendo prescindir da fala, da 

comunicação, há um elemento fundamental para a constituição do dialógico, a 

reciprocidade da ação interior, ou seja, “dois homens que estão dialogicamente ligados 

devem estar obviamente voltados um-para-o-outro”. (P.41). Sobre a reciprocidade como 

condição para o dialógico, Buber (2001) é categórico: “que ninguém tente debilitar o 

sentido da relação: relação é reciprocidade”. (P.54). Com relação a esta ideia de 

reciprocidade da relação dialógica, entendemos como uma das questões fundamentais 

entre a Filosofia dialógica de Buber e o pensamento ético-filosófico de Emmanuel 

Lévinas, que, em seu pensamento, entende a relação com o outro como diferença 

fundamental, que nos fala de sua altura. 

Com origem no pensamento dialógico, temos que “viver significa ser alvo da 

palavra dirigida”. (BUBER, 2009, p.43). Entendemos, então, a ideia de palavra dirigida 

como uma noção central para este trabalho, que busca compreender a dimensão ética da 

gestalt-terapia, tomada em nossas compreensões prévias como sendo fundamentadas na 

filosofia dialógica de Buber. Temos, assim, a palavra que nos é dirigida como fundante 

de nosso viver, significando que, 

 

Aquilo que me acontece é palavra dirigida. Enquanto coisas que me 

acontecem, os eventos do mundo são palavras que me são dirigidas. Somente 

quando eu os esterilizo, eliminando neles o germe da palavra dirigida, é que 

posso compreender aquilo que me acontece como uma parte dos eventos do 

mundo que não me dizem respeito. (BUBER, 2009, p.44). 

 

Como ressalta Buber (2009), aquilo que nos acontece nos diz algo que não pode 

ser revelado por nenhuma informação secreta, pois não se trata absolutamente de um 

quê, mas de um dizer que penetrou nossa vida. Este dizer se apresenta como a pergunta 

de um questionador, a qual exige uma resposta. Para von Zuben (2001), se “estivermos 

atentos e dispostos a ouvir, dialogar, então veremos que a questão antropológica nos 

confronta, nos provoca, nos arrebata para o sentido do paradoxal”. (P.47). 

Questionamos, então, que exigências são atribuídas ao processo terapêutico e ao 

terapeuta gestáltico ao tomarmos as palavras e perguntas de nossos clientes como 

palavras dirigidas, e que exigem uma resposta, não nos sendo possível esterilizá-las, 

pois adentraríamos uma condição de alergia para com o outro. Como nos lembra Buber 

(2009, p.115), “somente uma coisa importa; que eu seja todo ouvidos à situação tal qual 

ela se oferece para mim, isto é, à manifestação da palavra a mim dirigida, até as 

profundezas onde o ouvir se confunde com o Ser, e que eu ouça o que deve ser ouvido e 
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que a isto responda”. Entendemos, também, que, com base nas palavras de nossos 

clientes, que nos chegam como um questionamento, nossas respostas não se dão desde 

uma fala técnica, mas sim, efetivamente de uma resposta, responsabilidade, destacando 

que “esta linguagem nunca é informação, nunca é decisão, nunca é apaziguamento”. 

(BUBER, 2009, p.45). 

Para Buber (2009, p.49), a “responsabilidade genuína só existe onde existe o 

responder verdadeiro”. Responder, porém, a quê? Isto nos questiona Buber, que entende 

a responsabilidade ao responder ao que nos acontece, cada hora concreta, com seu 

conteúdo do mundo e do destino, designada a cada pessoa. Para Buber (2009), é 

justamente por isso que se dá todo o aparato da nossa civilização para preservar o 

homem deste despertar, pois, na medida em que este homem é afetado pela palavra 

dirigida, precisamente a ele, não pode 

 

[...] mais ‘dominar’ de imediato a situação que se lhe apresenta neste instante, 

[...] seria exigido dele que a abordasse e nela se introduzisse. E para tanto nada 

lhe ajudaria que acreditasse possuir de sempre utilizável, nenhum 

conhecimento e nenhuma técnica, nenhum sistema e nenhum programa, pois 

agora ele estaria lidando com o não classificável, justamente com a própria 

concreção. (P.49). 

 

No que diz respeito à responsabilidade, Buber (2009) esclarece que nossa atitude 

ainda não está decidida pelo fato de tomarmos conhecimento íntimo dos signos, 

restando-nos sempre “a possibilidade de nos envolvermos no silêncio – uma resposta 

que caracteriza um tipo significativo dos nossos tempos – ou de nos esquivarmos, 

refugiando-nos no hábito”, apesar de, em ambos os casos, por termos tomado 

conhecimento íntimo, somos afetados de tal forma que se produz “um ferimento que 

nenhuma produtividade e nenhum atordoamento farão esquecer”. (P.50). Destaca, ainda, 

que a responsabilidade pressupõe alguém que se dirige a mim de uma forma primária, 

“a respeito de algo que me confiou e de cuja tutela estou incumbido” (BUBER, 2009, 

p.84), e a quem eu devo prestar contas.  

Buber (2009) radicaliza sua noção de responsabilidade, ao dizer que 

“respondemos ao momento, mas respondemos ao mesmo tempo por ele, 

responsabilizamo-nos por ele. Uma realidade concreta do mundo, novamente criada, 

nos foi colocada nos braços: nós respondemos por ela”. (P.50). Podemos, com suporte 

nessa concepção de responsabilidade, nos aproximar da exigência ética levinasiana de 
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responsabilidade inalienável por e pelo outro? Que diferenciações se fazem necessárias 

para que não venhamos a escamotear as possíveis divergências? 

Buber (2009) nos traz a vida dialógica, diferenciando-a da vida monológica, 

dizendo, que para aquele que vive dialogicamente, alguma coisa é dita no decorrer 

habitual das horas e ele se sente solicitado a responder, caracterizando a vida dialógica 

como um verdadeiro sair-de-si-em-direção-ao-outro. Na diferenciação da vida dialógica 

e monológica, a Filosofia dialógica faz referência aos movimentos básicos como um ato 

essencial do homem, em torno do qual se perfaz uma atitude essencial. 

Por movimento básico dialógico, Buber (2009) entende a atitude essencial de 

voltar-se-para-o-outro, sendo-nos possível entrar efetivamente em relação com o outro, 

com a “enorme alteridade do outro” (p.57), destacando que nenhum homem é 

desprovido de força de expressão e nosso voltar-se-a-ele produz uma resposta. Já sobre 

o movimento básico monológico, ressalta que este “não é, como se poderia pensar, o 

desviar-se-do-outro em oposição ao voltar-se-para-o-outro, mas é o dobrar-se-em-si-

mesmo”. (BUBER, 2009, p.57). Por movimento básico monológico, chama de dobrar-

se-em-si-mesmo: 

 

[...] o retrair-se do homem diante da aceitação, na essência do seu ser, de uma 

outra pessoa na sua singularidade, singularidade que não pode absolutamente 

ser inscrita no círculo do próprio ser e que contudo toca e emociona 

substancialmente nossa alma, mas que de forma alguma se lhe torna imanente; 

denomino dobrar-se-em-si-mesmo a admissão da existência do Outro somente 

sob a forma da vivência própria, somente como ‘uma parte do meu eu’. 

(BUBER, 2009, p.58).  

 

Entendemos que pensar este dobrar-se-em-si-mesmo, no campo das 

psicoterápicas, é já reconhecer a possibilidade trágica de nos tornarmos surdos a 

alteridade, concebendo a existência do Outro somente como uma parte do meu eu. Em 

nossa prática como psicoterapeutas, esta condição de surdez ocorre quando buscamos 

ajustar nossos clientes às nossas compreensões teóricas ou mesmo em nossos valores, 

crenças e moralidades pessoais, já realizando uma objetivação ou negação do outro. O 

pensamento dialógico de Buber nos provoca a uma atitude relacional com o outro que 

nos permite reconhecer que, “só quando eu chego a ter uma relação essencial com um 

outro, de forma que ele não é mais um fenômeno do meu Eu, mas é o meu Tu, só então 

eu experiencio a realidade do falar-com-alguém”. (BUBER,  2009, p. 92). 

Compreendemos ser possível aproximar o movimento básico monológico proposto por 

Buber, o dobrar-se-em-si-mesmo, com a primazia do Mesmo, de que nos fala 
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Emmanuel Lévinas, estabelecendo novamente uma possibilidade do diálogo entre a 

Filosofia dialógica e o pensamento ético-filosófico. 

Propomo-nos também pensar de que forma podemos entender a relação que se 

estabelece entre o terapeuta e o cliente, com origem nas diferenciações de que Buber 

(2009) nos fala sobre as três espécies de diálogo: como o diálogo técnico que se dá 

“movido unicamente pela necessidade de um entendimento objetivo”; o monólogo 

disfarçado de diálogo, “onde dois ou mais homens reunidos num local, falam, cada um 

consigo mesmo”, que creem ter escapado ao tormento de ter que contar apenas com os 

próprios recursos; ou a espécie de diálogo que “tornou-se rara”, o diálogo “autêntico – 

não importa se falado ou silencioso – onde cada um dos participantes tem de fato em 

mente o outro ou os outros na sua presença e no seu modo de ser e a eles se volta com a 

intenção de estabelecer entre eles e si próprio uma reciprocidade viva”. (BUBER, 2009, 

p.53-54). 

Ao refletirmos sobre a relação entre as proposições dialógicas de Martin Buber e 

o campo psicoterápico, em nosso entendimento, faz-se necessário fazer referência à 

colocação em que o Filósofo questiona e nos responde: “O que esperamos nós quando 

desesperados e, mesmo assim, procuramos alguém? Esperamos certamente uma 

presença, por meio do qual nos é dito que ele, o sentido, ainda existe”. (BUBER, 2009, 

p.47). Parece-nos que a vivência desesperada é a situação em que se percebem grande 

parte dos clientes que buscam os consultórios psicoterápicos e psiquiátricos. 

Acreditamos, no entanto, que de início estes clientes buscam não uma presença que lhes 

possibilite a revelação do sentido da existência humana e de seu desespero, mas sim que 

esperam receber receitas prontas redutoras de nossa sensibilidade, e que nos 

tranquilizem ante os dramas existenciais, como expressa Figueiredo (2002, p.13), ao 

entender que as abordagens psicológicas se mostram como dispositivos que tendem a 

administrar nossas experiências “de forma a vedar todas as aberturas e a impedir uma 

experiência com a alteridade, vale dizer, a proteger-nos do sofrimento com o inesperado 

e incontrolável”. 

Desde a perspectiva dialógica de Martin Buber, entendemos a Presença como 

fundamento para qualquer terapêutica de nossa condição existencial, e como 

possibilidade para o surgimento de uma conversação genuína em que nos seja possível a 

tomada de conhecimento íntimo na medida em que nos situamos de uma forma 

elementar em relação com o outro, acolhendo-o como essencialmente outro do que nós 

e na maneira única que lhe é própria, abrindo mão de percebê-lo mediante abstrações 
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que o reduzam, podendo então lhe dirigir a palavra com toda seriedade. O dirigir a 

palavra a outrem, com toda a seriedade, é já confirmá-lo como parceiro no diálogo 

(BUBER, 2009). 

 Uma discussão que entendemos como particularmente importante para nossa 

pesquisa nos é proposta por Buber (2009), ao referir-se aos “elementos do inter-

humano”. Primeiramente, descrevendo nossa verdadeira condição social como o 

domínio do inter-humano, a esfera na qual nos encontramos face-a-face, do um-ao-

outro, nos fala que o fundamental é que possamos nos tornar conscientes do outro, de tal 

forma que assumamos com ele um comportamento, não o considerando e o tratando 

como objeto, mas como parceiro num acontecimento da vida, destaca que “o essencial 

do acontecimento não é que um faça do outro seu objeto, mas o fato que ele não 

consegue fazê-lo completamente e a razão de seu insucesso”. (BUBER, 2009, p.138). 

Outro elemento importante da esfera do inter-humano é o que Buber (2009) 

descreve como a dualidade do ser e do parecer, sendo significativamente relevante a 

concepção de “os homens se preocupam frequente e insistentemente com a impressão 

que causam nos outros” (P.141). Tal dualidade nos parece pertinente ao confrontarmos a 

sociedade contemporânea em sua preocupação exagerada com as aparências, com o 

belo, e pelos valores que mobilizam toda uma cultura de consumo, quando somos 

primeiro observados e valorizados por aquilo que consumimos do que por nossas 

atitudes e valores. 

Ainda sobre esta dualidade, von Zuben (2003, p.158) ressalta que é no se tornar 

presente e na confirmação do outro em sua alteridade que reside a responsabilidade do 

diálogo, sendo esta “que fará com que a relação misteriosa que acontece entre os 

homens deixe de ser mero jogo e contato ilusório baseado na aparência para se 

converter em autêntico diálogo, em que a palavra e a ação se fundam na unidade da vida 

vivida”. 

Retomando o questionamento de Buber sobre “o que esperamos nós quando 

desesperados e, mesmo assim, procuramos alguém?”, nos damos conta de que, 

socialmente, é esperado de nós psicoterapeutas que façamos algo em nossos clientes, 

nas suas queixas, nos sendo delegado um poder sobre a experiência do outro. 

Entendemos que tal poder se contrapõe a outro elemento do inter-humano descrito por 

Buber, que nos sugere uma atitude de abertura em face da alteridade inexorável, “que 

nenhum dos parceiros queira impor-se ao outro” como sendo “o terceiro pressuposto 

básico do inter-humano”. (BUBER 2009, p. 152). 
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Finalizando nossas reflexões sobre o pensamento dialógico de Martin Buber, o 

que entendemos ser um campo bastante fértil para o diálogo com as abordagens 

psicoterápicas, interessando-nos no presente estudo fundamentalmente os aspectos que 

entendemos trazer relações ou problematizações para a dimensão ética da gestalt-

terapia, acreditamos que uma psicoterapia influenciada por esta perspectiva dialógica 

compreenderá o processo terapêutico como uma conversação genuína, pelo que Buber 

(2009) descreve como sendo o voltar-se para o parceiro do diálogo, entendendo que 

“aquele que fala, entretanto, não somente percebe a pessoa que lhe está assim presente, 

ele a aceita como seu parceiro, e isto significa: ele confirma este outro ser na medida em 

que lhe cabe confirmar”. (P.154). Não significando, todavia, que esta confirmação possa 

ser entendida como uma aprovação, mas sim que nos situemos “na grande fidelidade” 

com “aquilo que tenho a dizer em cada ocasião já tem em mim o caráter daquilo que 

quer ser dito, e eu não devo detê-lo, não devo retê-lo dentro de mim”, pois este dizer 

não me pertence, mas sim à vida comunitária. Buber (2009, p.154) destaca, ainda, que 

“onde a palavra dialógica existe de uma forma autêntica, é pela franqueza que se deve 

fazer-lhe justiça. A franqueza, entretanto, é o oposto exato de um palavrear a esmo. 

Tudo depende da legitimidade daquilo ‘que tenho a dizer’”. 
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4. A DIMENSÃO ÉTICA DA GESTALT-TERAPIA 

Eu penso que o trabalho que estou fazendo é um trabalho político [...] 

Qualquer terapia, ou qualquer atividade que se faça com as pessoas 

em um determinado sentido é um ato político. (LAURA PERLS, 

1992). 

 

O problema da psicoterapia é arregimentar o poder de ajustamento 

criativo do paciente sem forçá-lo a encaixar-se no estereótipo da 

concepção científica do terapeuta. (PERLS, HEFFERLINE & 

GOODMAN, 1997, p.90). 

 

O se dar conta e se responsabilizar pelo campo total, pelo si-mesmo 

tanto quanto pelo outro, dão significado e configuração à vida do 

indivíduo. (PERLS, 1985, p.62). 

 

Neste capítulo, descrevemos as ideias fundamentais da abordagem gestáltica, 

recorrendo aos seus principais conceitos e noções. Organizamo-los com base na noção 

de homem e de mundo, as concepções estabelecidas sobre o processo de 

saúde/adoecimento e a ideia de clínica subjacente, buscando descrever as concepções de 

processo terapêutico e o modo como sucede a relação terapeuta-cliente, apresentando-os 

na forma como estão presentes nos fundamentos teórico-epistemológicos da gestalt-

terapia. 

Pretendemos estabelecer uma leitura e uma exposição crítica destas concepções. 

Para tanto, recobramos os vários questionamentos constituidos ao longo do processo 

dissertativo, na tentativa de possibilitar uma sistematização crítica acerca da dimensão 

ética da gestalt-terapia, sempre consciente de que não esgotaremos as questões 

suscitadas neste ensaio. Entendemos, inclusive, que a maior provocação do trabalho 

seja, como em gestalt-terapia, manter algumas questões em aberto, provocando 

mobilização, novos questionamentos, traduzindo-se, quem sabe, em um dizer (como nos 

escritos de Lévinas e Buber), que afete o leitor e que exija uma resposta por parte deste. 

Pretendemos também retomar algumas categorias teóricas norteadoras deste 

trabalho, que se perfaz com base na afirmação sobre a necessidade de uma incursão 

acerca da dimensão ética das abordagens psicológicas (FIGUEIREDO, 2009; FREIRE 

2000, 2002), uma vez que percebemos a dimensão psicológica como elemento central 

da subjetividade moderno-tardia (FREIRE 2000, 2002) e entendemos as abordagens 

psicológicas como dispositivos constituintes de subjetividades (FIGUEIREDO, 2009). 

Já sinalizando um aspecto relativo à dimensão ética da gestalt-terapia, tomamos 

o trabalho na abordagem gestáltica a partir de uma perspectiva ético-política, ao 

entendermos que qualquer prática psicoterápica ou atividade que se faça com as pessoas 
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em um determinado sentido é um ato político (PERLS, 1992). Isto relacionamos com a 

tese de Figueiredo (2009) para quem a maioria dos conhecimentos psicológicos 

“mobilizam processos e geram efeitos que concernem à dimensão ética da existência, 

reproduzindo velhas formas ou instituindo formas novas de relação com os outros e 

consigo mesmo”. (P. 69). Tais concepções nos ajudam a tomar consciência do nível de 

responsabilidade de nossos discursos e práticas, o que nos exige abrir mão das atitudes 

de pseudoneutralidade, lembrando-nos também da colocação de Gadamer (2008b, p.57) 

de que: “A liberdade da ciência [...] não isenta o pesquisador de sua responsabilidade 

política [...] Ele deve saber da repercussão de sua palavra e responder por isso”. 

Acreditamos, também, que nesta empreitada foi necessário se perceber as 

psicologias como formulações sócio-históricas, entendendo-as em seus contínuos 

processos de reconstituição. Isto podendo ocorrer na medida em que seus teóricos se 

permitam estar abertos a ouvir novas influências filosóficas, as experiências em suas 

práticas clínicas e as demandas que a sociedade lhes sinaliza, mesmo que seja no 

sentido de problematizarmos os modos de subjetivação dominantes de relação entre os 

homens e o mundo, como anota Yontef (1998, p.10): 

 

Considero a teoria e a prática da Gestalt-terapia um sistema vivo e, como tal, 

ele se engaja, cresce e se desenvolve, ou fica estático, ou autorreferente e 

estagnado. Engajar o mundo, de modo a ajudar a forjar novos 

desenvolvimentos, é um espaço vital e necessário da teoria da Gestalt-terapia. 

Somente por intermédio do engajamento dialógico entre teóricos e Gestalt-

terapeutas com os pacientes, com outros sistemas de práticas e de pensamento, 

com o mundo em transformação facilitaremos um novo entendimento. 

 

Com efeito, entendemos que a gestalt-terapia que aqui buscamos descrever não 

pode ficar restrita à forma como foi concebida originalmente por seus elaboradores há 

mais de 60 anos, pois incorreríamos no equívoco de retratar uma forma cristalizada de 

entender e praticar a gestalt-terapia, não reconhecendo a contínua reformulação que 

ocorre pela influência de seus muitos autores em todo o mundo, e na forma como 

percebemos, de maneira bastante contundente na comunidade gestáltica brasileira nos 

últimos 30 anos. 

Anteriormente, mencionamos a necessidade de entendermos que a gestalt-terapia 

pode ser vivenciada a partir de estilos por vezes muito diferenciados, e que com base em 

tal diversidade, faz-se necessário analisar a gestalt-terapia em toda sua complexidade 

considerando as múltiplas influências. Tal diversidade de influências nos leva a 
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perceber a convivência, por vezes inclusive de maneira conflitiva, de formas variadas de 

compreensão da própria dinâmica funcional do sujeito humano.  

Destacamos a noção de que, ao longo de todo o trabalho dissertativo, buscamos 

sinalizar que nossa forma de atuar e trabalhar teoricamente em gestalt-terapia é 

eminentemente influenciada pela Antropologia Filosófica de Martin Buber, nos 

permitindo inclusive nomear nossa práxis psicoterápica como uma abordagem gestáltica 

dialógica. Na intenção de facilitar, porém, uma compreensão mais ampla, rigorosa e 

coerente do que se denomina gestalt-terapia, e em nosso objetivo de estabelecer uma 

sistematização da forma como acontece sua dimensão ética, entendemos como 

fundamental apresentar a abordagem gestáltica em toda sua complexidade, ou seja, em 

seus múltiplos estilos e referências teóricas, em suas diversas influências. Daí a 

necessidade de analisarmos as ideias fundamentais da abordagem gestáltica, recorrendo 

aos seus principais conceitos e noções. 

Como sinalizamos em nosso percurso hermenêutico, buscamos compreender a 

dimensão ética da gestalt-terapia com base em seus fundamentos teórico-

epistemológicos. Entendemos que isto se faz necessário na medida em que tais 

fundamentos orientam a atitude que o terapeuta desta abordagem exerce em seu trabalho 

de escuta do outro, a forma como se disponibiliza na relação e a responsabilidade que se 

estabelece nos processos terapêuticos. Sobre tais fundamentos, Laura Perls (1992) 

esclarece que toda perspectiva terapêutica, bem como o mero pensamento e a mais 

simples ação, é formado por convicções básicas sobre o que constitui o homem em sua 

humanidade, e que mesmo que não manifestemos explicitamente tais convicções, faz-se 

preciso que tenhamos consciência destas. Em um sentido próximo, Zinker (2001) ensina 

que toda abordagem psicoterápica está baseada em um conjunto de princípios e 

técnicas, e alguma concepção da natureza humana. Descrever esta concepção da 

“natureza humana” é o que tencionamos, ao nos propor a descrever a noção de homem e 

de mundo em gestalt-terapia. 

4.1. A noção de Homem e de Mundo em Gestalt-terapia 

Como leciona Holanda (2005), a visão de homem e a visão de mundo são dois 

modelos de entendimento prévios, inter atuantes e interdependentes, que representam o 

modo como determinada “abordagem percebe, concebe, delimita, estabelece e 

concretiza o ser humano e sua interação com o mundo, contendo elementos estruturais 

e/ou dinâmicos os mais diversos que servem de norteadores teóricos e pragmáticos para 
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sua ação na realidade”. (HOLANDA, 2005, p.26). No caso específico da gestalt-terapia, 

a condição inter atuante e interdependente das concepções de homem e de mundo se 

radicaliza com o conceito de campo organismo/ambiente, que nos sinaliza a condição 

de troca ocorrente sem cessar entre o organismo humano e seu ambiente circundante, 

vinculando a pessoa, em todas as áreas de sua vida, e o mundo, de maneira inextrincável 

(PERLS, HEFFERLINE & GOODMAN, 1997). 

No livro Gestalt-terapia – considerado o mais importante da abordagem 

gestáltica, e que marca historicamente seu nascimento como abordagem psicológica em 

1951 – Perls, Hefferline & Goodman (1997) asseveram que só a interação do organismo 

e ambiente constitui a situação psicológica, e não o organismo e o ambiente tomados em 

separado. Para os autores, 

 

Em toda e qualquer investigação biológica, psicológica ou sociológica temos 

de partir da interação entre o organismo e seu ambiente [...] Denominemos esse 

interagir entre o organismo e ambiente em qualquer função o ‘campo 

organismo/ambiente’, e lembremo-nos de que qualquer que seja a maneira pela 

qual teorizamos sobre impulsos, instintos etc., estamos nos referindo sempre a 

esse campo interacional e não a um animal isolado [...] O organismo/ambiente 

humano naturalmente não é apenas físico mas social. Desse modo, em qualquer 

estudo de ciências do homem, tais como fisiologia humana, psicologia ou 

psicoterapia, temos de falar de um campo no qual interagem pelo menos 

fatores socioculturais, animais e físicos. (PERLS, HEFFERLINE & 

GOODMAN, 1997, p.42-43). 

 

Lilian Meyer Frazão (1997), quando apresenta a edição brasileira do livro 

Gestalt-terapia, entende que uma das mais importantes contribuições da Gestalt-terapia 

é sua concepção holística do homem, o qual é concebido como ser biopsicossocial, 

sempre em interação com seu meio. Isto significa, não apenas, levar em consideração a 

pessoa em sua totalidade, rompendo com a dicotomia mente-corpo, mas também 

considerando o contexto sociocultural no qual está inserido. Entendemos, então, que a 

perspectiva de campo em gestalt-terapia é um método de exploração que descreve o 

campo total, do qual o evento atualmente faz parte, tendo sido constituído com origem 

em influencias como: o pensamento holístico de Jan Smuts, que fundamenta a noção 

ecológica de organismo-como-um-todo-imbricado-no-ambiente; as influências da 

Psicologia da Gestalt, a Teoria de Campo, de Kurt Lewin e a Teoria Organísmica, de 

Kurt Goldstein. 

Tellegen (1984) ressalta que nos diversos escritos da abordagem gestáltica se 

nota a intenção de clarificar as relações indivíduo-sociedade – descrevendo-as como 

eminentemente mútuas – e articular os níveis biológico, psicológico e sociocultural, 
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sempre buscando o estabelecimento de uma conceituação e linguagem que nos 

possibilite superar o tradicional pensamento dicotômico, corpo-mente, sujeito-objeto, 

natureza-cultura, indivíduo-sociedade, o que se evidencia nos conceitos de campo 

organismo/ambiente, contato e fronteira de contato. 

Com suporte nesta concepção de campo organismo/ambiente, entendemos que a 

experiência é função da fronteira entre o organismo e seu ambiente, “e 

psicologicamente o que é real são as configurações ‘inteiras’ desse funcionar, com a 

obtenção de algum significado e a conclusão de alguma ação”. (PERLS, HEFFERLINE 

& GOODMAN, 1997, p.41). Sobre a percepção que temos de nossa experiência, 

Tellegen (1984) nos lembra da concepção advinda da Psicologia da Gestalt, ao entender 

que “nosso mundo é um mundo percebido e revestido de significados, segundo os quais 

pautamos o nosso comportamento” (P.47). 

Se considerarmos que nos estudos em Psicologia e nas práticas psicoterápicas 

nos interessa compreender a experiência vivida dos sujeitos, entendemos que esta noção 

de experiência com base na concepção de campo organismo/ambiente é fundamental, 

pois, na medida em que toma em suas compreensões sobre a experiência vivida dos 

sujeitos sua condição de mútua constituição homem/mundo, possibilita a ruptura com 

modelos interessados eminentemente com os processos individuais e intrapsíquicos, 

geradores de subjetividades individualizadas e alienadas dos processos sociais, culturais 

e históricos. 

Perls, Hefferline e Goodman (1997), ensinam, ainda, que a experiência é 

essencialmente contato, sendo este “a realidade mais simples e primeira”. (P.41). Ainda, 

a respeito desta relação intrínseca organismo/ambiente, e acreditando que tanto 

organismo como o ambiente estão em contínua transformação, entendemos que “todo 

contato é criativo e dinâmico. Ele não pode ser rotineiro, estereotipado ou simplesmente 

conservador porque tem de enfrentar o novo, uma vez que só este é nutritivo”. (P.44). 

Em um sentido próximo, Laura Perls (1992) acentua que o contato é o reconhecimento 

da alteridade, awareness da diferença; experiência da fronteira do Eu e do Outro. 

Michael Vincent Miller (1997), na introdução à edição do The Gestalt Journal, 

do livro Gestalt-terapia, fala que todas as atividades de contato ocorrem em uma 

demarcação experiencial entre “o organismo considerado como sendo si próprio, o que 

já domesticou”, e o desconhecido, “a alteridade inexaurível do mundo”, destacando que 

“essa margem flutuante onde ego e outro se encontram e algo acontece”. (P.25). Tal 

demarcação experiencial, em gestalt-terapia, denomina-se fronteira de contato. 
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Tal fronteira de contato caracteriza-se como o local de encontros e afastamentos 

entre self e outro. É inclusive com suporte do reconhecimento na novidade daquilo que 

é nutritivo ou tóxico ao organismo que nos é exigido que respondamos, assimilando os 

aspectos nutritivos e rejeitando quando os entendemos como potencialmente tóxicos. 

Perls, Hefferline e Goodman (1997) destacam ainda que todo contato é 

ajustamento criativo do organismo e ambiente, não podendo acontecer de forma a 

meramente se ajustar à novidade, sendo necessário o processo de assimilação/rejeição. 

Neste sentido, descrevem que  

 

Contato é awareness da novidade assimilável e comportamento com relação a 

esta; e rejeição da novidade inassimilável [...] o que é selecionado e assimilado 

é sempre o novo; o organismo persiste pela assimilação do novo, pela mudança 

e crescimento [...] no processo de assimilação o organismo é sucessivamente 

modificado. (PERLS, HEFFERLINE & GOODMAN, 1997, p.44). 

 

Assim, é com base no Ajustamento Criativo, entendido como “resposta 

consciente no campo (como orientação e como manipulação)” (PERLS, HEFFERLINE 

& GOODMAN, 1997, p.45), que se tornam possíveis o crescimento no campo, a 

expansão da fronteira de contato, quando “nos aventurando até as cercas e perímetros 

onde nossa posse diminui e começamos a nos aproximar dos imprevistos do contato 

humano”. (MILLER, 1997, p.25). Podemos, então, entender o crescimento como 

abertura à alteridade, ao diferente, ao novo, pois temos neste a condição para toda e 

qualquer expansão da fronteira de contato. 

Perls, Hefferline & Goodman (1997) entendem que “o campo como um todo 

tende a se completar, a atingir o equilíbrio mais simples possível para aquele nível de 

campo”, na medida em que as condições estão em contínua mudança, o ajustamento 

criativo acontece constantemente implicando em ampliação da fronteira de contato. 

Neste sentido, o “organismo preserva-se somente pelo crescimento”, pois “é somente o 

que continuamente assimila a novidade pode se preservar e não degenerar” (p.163). 

Perls, Hefferline & Goodman (1997) descrevem ainda este processo de 

ajustamento criativo no campo organismo/ambiente como o processo de 

“autorregulação organísmico”. Percebe-se aqui, claramente, uma aproximação com o 

modelo biológico de Goldstein, ressaltando-se que, embora se destaque que a interação 

organismo-meio é física, biológica, psicológica e sociocultural, notamos que a 

linguagem e os exemplos utilizados para descrever este processo de “autorregulação 
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organísmico” retratam essencialmente o que é biologicamente vital (TELLEGEN, 

1984). 

Reforçando a compreensão de uma explícita aproximação com o modelo 

biológico de Goldstein, Perls assinala que “... poderíamos chamar o processo 

homeostático de processo de autorregulação, o processo pelo qual o organismo interage 

com seu meio” (PERLS, 1985, p.21), sendo o meio 

 

[...] pelo qual o organismo mantém seu equilíbrio e, consequentemente, sua 

saúde sob condições diversas. A homeostase é, portanto, o processo através do 

qual o organismo satisfaz suas necessidades. Uma vez que suas necessidades 

são muitas e cada necessidade perturba o equilíbrio, o processo homeostático 

perdura o tempo todo. Toda vida é caracterizada pelo jogo contínuo de 

estabilidade e desequilíbrio no organismo. Quando o processo homeostático se 

mantém num estado de desequilíbrio por muito tempo e é incapaz de satisfazer 

suas necessidades, está doente. (PERLS, 1985, p.20). 

 

Yontef (1998), fazendo referência à clássica distinção em gestalt-terapia de 

“autorregulação organísmica” e “autorregulação deverística”, destaca que a primeira se 

refere à regulação por meio da awareness do contexto contemporâneo, sendo o 

reconhecimento acurado e relativamente completo daquilo que é, destacando ainda que 

a única coisa que deveria controlar nossas atitudes é esta avaliação da situação atual. 

Em oposição, a “autorregulação deverística” seria baseada na imposição arbitrária 

daquilo que algum controlador acredita que deveria ou não deveria ser, incluindo-se 

aqui a regulação com base nas relações interpessoais e na regulação de grupos sociais. 

Apresentando-se criticamente em relação a “autorregulação deverística”, ou seja, 

a regulação baseada nas relações interpessoais e dos valores e normas dos grupos 

sociais, Perls (1977) acredita que 

 

O papel do bom cidadão requer que ele seja previsível, por causa do nosso 

anseio de segurança, de não correr riscos, de nosso medo de sermos autênticos, 

de nosso medo de nos sustentarmos sobre nossos próprios pés, especialmente 

sobre a nossa própria inteligência – este medo é horripilante. Assim, o que 

fazemos? Nós nos ajustamos, e na maioria dos tipos de terapia você descobre 

que o ajustamento à sociedade é o objetivo principal. (P.51). 

 

Destacamos o fato de que a noção de “autorregulação organísmica” se mostra 

de maneira bastante homogênea nos diversos fundamentos teórico-epistemológicos da 

gestalt-terapia, sempre fazendo referência a uma atividade natural do organismo na 
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direção da satisfação da necessidade dominante no campo organismo/ambiente, o que 

sinalizaria uma intencionalidade que une o organismo ao mundo. 

Entendemos que esta concepção de “autorregulação organísmica” na forma 

como é demonstrada, abre possibilidades para compreensões equivocadas, como se 

privilegiasse a condição do organismo em detrimento ao campo, na medida em que se 

preocupa eminentemente com o “processo através do qual o organismo satisfaz suas 

necessidades” (PERLS, 1985, p.20), configurando-se, assim, como forma de primado do 

homem, reforçador de uma individualidade. Preocupa-nos a possibilidade de 

concebermos a condição do organismo como anterior e privilegiada em relação ao 

conjunto de relações sociais, e que tal concepção possa ser entendida como um convite 

ao egotismo, o que se aproximaria das formas contemporâneas de viver que buscam o 

sentido da existência em si mesmo. Neste sentido, Laura Perls (1992) nos adverte para a 

noção que, quando a individualidade é superenfatizada, vivenciamos um falso 

humanismo que toma o homem como medida de todas as coisas. 

Em uma crítica próxima, Friedman (1985) entende que a terminologia biológica 

do organismo e ambiente de Fritz Perls é decisivamente diferente da perspectiva 

filosófica de Buber, da ênfase antropológica na unicidade do homem. Destaca, ainda, 

que, na medida em que Perls estabelece a autonomia, que podemos aproximar com esta 

concepção de “autorregulação organísmica”, como o sentido do desenvolvimento 

humano e, consequentemente, do processo terapêutico, contrapõe-se à perspectiva 

dialógica de Buber, que entende o diálogo como o fundamento e o sentido último da 

existência humana. 

Outra noção correlacionada à concepção de campo organismo/ambiente, o que 

nos sinaliza que esta é um dos elementos fundamentais da perspectiva gestáltica, é o 

conceito de self descrito como caracteristicamente processual. Perls, Hefferline & 

Goodman (1997) descrevem o self como o “sistema complexo de contatos necessário ao 

ajustamento no campo imbricado” (p.179), sendo caracterizado como “flexivelmente 

variado, porque varia com as necessidades orgânicas dominantes e os estímulos 

ambientais prementes; é o sistema de respostas [...] O self é a fronteira-de-contato em 

funcionamento”. (PERLS, HEFFERLINE & GOODMAN, 1997, p.49). 

Novamente fazendo uma correlação com a ideia de campo organismo/ambiente, 

Perls, Hefferline & Goodman (1997, p.211) entendem o self em sua condição criativa, 

ao considerarem que, ante a “novidade e a variedade indefinida do ambiente, nenhum 

ajustamento seria possível somente por meio da autorregulação herdada e conservativa”. 



79 
 

 

Também reforçando a concepção de self como processual, Yontef (1998) assevera “que 

as pessoas estão infinitamente refazendo-se ou descobrindo a si mesmas. Não há 

nenhuma essência da natureza humana a ser descoberta de maneira ‘definitiva’. Sempre 

há novos horizontes, novos problemas e novas oportunidades”. (P.17-18). 

Ao entendermos que a noção de self em gestalt-terapia se faz caracteristicamente 

com base em uma condição processual, que, por sua vez, se refere a nossa contínua 

qualidade de nos reorganizarmos ou nos descobrirmos em outras e múltiplas facetas, 

defrontamo-nos com os questionamentos de Perls: “Será que incluímos tudo de nós 

mesmos nas nossas fronteiras do ego? Não existem coisas nossas que recusamos incluir 

em nossas fronteiras do ego?” (PERLS, 1977, p.25). Com origem em outra discussão, 

mas posicionando-se de uma forma que entendemos que responde afirmativamente à 

segunda interrogação, Perls (1977, p.48) esclarece que “... todo tipo de psicoterapia está 

mais ou menos interessado em enriquecer a personalidade, em liberar o que é 

geralmente chamado de partes reprimidas e inibidas da personalidade”.  

Em um sentido próximo, Polster & Polster (2001, p.76) entendem que “... cada 

indivíduo é em si mesmo uma sequência interminável de polaridades”, pois “sempre 

que um indivíduo reconhece um aspecto de si mesmo, fica implícita a presença de sua 

antítese ou qualidade polar”. Tais polaridades podem ser entendidas e vivenciadas 

como qualidades polares que compõem uma totalidade, mas, por vezes, são tomadas 

como dicotômicas e mutuamente excludentes, sendo vivenciadas de maneira não 

integrada, ou seja, se aliena uma destas qualidades, tomando-as como uma experiência 

estranha, que não pertence à noção de si, o que vem a exigir a utilização de um nível 

considerado de resistência (evitação do contato) para vivenciar esta qualidade como um 

aspecto alienado de si (PERLS, 1977). 

Entendemos então, em gestalt-terapia, que a vivência da personalidade integrada 

possibilita a identificação e o acolhimento de todas as funções que compõem a situação 

atual do campo organismo/ambiente, sendo uma das intenções do processo terapêutico 

em gestalt-terapia facilitar para que “a pessoa tome consciência de partes, anteriormente 

alienadas e experimentá-las, considerá-las e assimilá-las, se forem ego-sintônicas, ou 

rejeitá-las se forem ego-alienadas”. (YONTEF, 1998, p.39). 

Polster & Polster (2001), ao destacarem que somos uma sequência interminável 

de polaridades, nos indicam também que podemos descobrir o poder das partes 

alienadas do eu, ao possibilitarmos um novo contato destas partes umas com as outras, 

com suas contrapartes polares. O contato com estas partes alienadas são descritas como 
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uma declaração vital de suas próprias necessidades e desejos. Polster & Polster (2001, 

79) destacam, porém, que “é necessária muita perseverança e criatividade na 

manutenção da integração e do contato com características dolorosamente antagônicas”, 

sinalizando-nos ainda que “o processo de confrontar as características conflitantes 

dentro de si mesmo pode ser desgastante e perigoso”. (P.82). 

Miller (1997), levando em consideração as inúmeras exigências sociais e 

necessidades pessoais, descreve os aspectos alienados do self como negação das partes 

que tememos não serem aceitas pelo outro, pois, na medida em que entende que temos a 

necessidade de sermos confirmados pelo outro, imaginamos que se mostrarmos estes 

aspectos podemos não mais sermos aceitos. Neste sentido, compreendemos que a noção 

de polaridades em gestalt-terapia, em sua concepção de homem, possibilita entendê-lo 

levando em consideração sua complexidade e contradições, inclusive possibilitando 

considerar de maneira mais adequada os conflitos por vezes vivenciados entre 

exigências sociais e necessidades pessoais, considerando o campo total da situação e 

não simplesmente alienando uma das partes. 

Parece-nos que a noção de polaridades presente na concepção de homem da 

gestalt-terapia, nos sinaliza o outro que habita o si mesmo, como fala Freire (2002) 

sobre a necessidade das abordagens psicológicas levarem em consideração a questão do 

outro de si mesmo, do estranho e da alteridade que habita em nós. Freire (2002, 152) 

entende que a já duvidosa existência de uma consciência plena de si “não da conta da 

possibilidade de um eu em disparidade com outros eus numa mesma pessoa [...], ou de 

clivagens num mesmo sujeito, está fadada a perceber só um aspecto, dimensão ou forma 

do ser humano”. Pensamos inclusive que facilitar a abertura ao outro que habita em nós 

mobilizaria ao acolhimento do outro que si, no psicoterapeuta e no cliente, caminhando 

na direção as colocações de Freire (2002), para quem 

 

A consciência de si, para que possa realmente dar conta destas diferenças – 

seja do homem para consigo mesmo seja em relação aos outros homens –, é 

preciso sair de si em direção ao outro. Tornar-se consciência de um si para 

outrem e consciência de um outro que si. (P.151).  

 

Ao reconhecermos a importância de as psicologias possibilitarem a consciência 

de um si para outrem e de um outro que si, possibilita-nos romper como os modos de 

vida egocêntricos, em um movimento centrípeto em direção a um si mesmo (FREIRE, 

2002); entendemos que uma das temáticas fundamentais para o presente trabalho ocorre 
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com a noção de responsabilidade, e neste ponto nos interessa perceber de que forma a 

gestalt-terapia, em sua noção de homem, descreve as responsabilidades que este tem 

para com sua vida, para com os outros e para com o mundo. Notamos que, de um modo 

geral, os fundamentos teórico-epistemológicos da gestalt-terapia trazem uma concepção 

de responsabilidade próxima aos filósofos existencialistas, relacionado com as noções 

de escolha e liberdade. 

Acerca da ideia de responsabilidade em gestalt-terapia, encontramos a 

concepção de que as pessoas são responsáveis – hábeis para responder –, entendendo-se 

esta característica como condição fundamental para que o indivíduo tenha consciência 

de seu papel como agente na determinação de seu comportamento. Para Ribeiro (1985, 

p.38), “... o homem nada mais é do que aquilo que ele decide ser, do que aquilo que ele 

projeta ser; sua essência surge como uma resultante de seus atos”. Temos então o 

entendimento de que em gestalt-terapia, as pessoas são responsáveis pelo que escolhem 

fazer, por suas ações como representantes do ambiente (YONTEF, 1998). 

Percebemos também algumas colocações que entendemos como um convite ao 

egotismo, afirmações que trazem uma concepção reforçadora dos modelos 

individualizantes, o que é característico da cultura contemporânea narcisista. Como 

explicitação disto, trazemos algumas colocações de Perls, quando ele assinala que 

“responsabilidade é a habilidade de responder, de ser totalmente responsável por si 

mesmo e por mais ninguém”, descrevendo esta atitude como “a característica básica da 

pessoa madura” (PERLS, 1777, p.141). Em outro momento, Perls (1977) garante que  

 

Num certo contexto a responsabilidade dá a ideia de obrigação. Se eu assumo 

responsabilidade por outra pessoa, eu me sinto onipotente; tenho que interferir 

na vida desta pessoa. Tudo o que isso significa é que eu tenho uma obrigação – 

eu tenho o dever de apoiar esta pessoa (P.96). 

 

Entendemos que tais concepções – que tomam a noção de responsabilidade 

meramente relativa aos meus atos, ocupação simplesmente consigo – são totalmente 

contrárias às perspectivas de Martin Buber e Emmanuel Lévinas, que nos provocam a 

entender nossa responsabilidade para com o outro como condição fundante de nossa 

humanidade. Como já destacamos, Buber, em sua Antropologia Filosófica, indica como 

fundamento para uma ética do inter-humano nossa atitude de responsabilidade, 

entendido como o responder verdadeiramente ao outro, ao que nos acontece a cada hora 

concreta; responsabilidade que me é revelada com a presença do outro que se dirige a 

mim, significando 
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[...] a quem eu devo prestar contas. Ela se dirige a mim a respeito de algo que 

me confiou e de cuja tutela estou incubido. Ele se dirige a mim no âmago da 

sua confiança e eu respondo na minha lealdade ou recuso-me a responder na 

minha deslealdade ou então, tendo caído na deslealdade, me liberto à força pela 

lealdade da resposta. Eis a realidade da responsabilidade: prestar contas 

daquilo que nos foi confiado, diante daquele que no-lo confiou. (BUBER, 

2009, p.84-85). 

 

Já o pensamento ético-filosófico de Emmanuel Lévinas, entendemos, nos 

possibilitar ampliar os horizontes e radicalizar a noção de responsabilidade, desde sua 

exigência ética de respondermos por e pelo o outro. Com base no pensamento 

levinasiano, entendemos que o Outro me intima, afeta e exige de mim uma resposta, me 

revelando um lugar privilegiado em relação às responsabilidades, para as quais ninguém 

pode me substituir e das quais ninguém me pode desligar; ou seja, revelação de minha 

responsabilidade absoluta por e pelo outro, da qual não posso me esquivar nem exigir 

reciprocidade. Entendendo a noção de responsabilidade como central ao pensamento 

levinasiano, percebemos o responder por outrem, como o sentido profundo do homem 

como realização e destino, tanto individual como social. 

Apesar de termos acentuado que a noção de responsabilidade em gestalt-terapia 

não dá conta das exigências que as formulações de Buber e Lévinas nos trazem, com 

suporte em outras referências teóricas, notamos algumas aproximações com o 

pensamento destes filósofos, como, por exemplo, a forma como Ribeiro (1985) nos 

apresenta a categoria existencialista de liberdade, diretamente relacionada com a noção 

de responsabilidade. Para Ribeiro (1985, p.39), “liberdade significa capacidade de 

decidir sobre a própria vida, mas esta liberdade não é absoluta, porque ela tem que ser 

responsável, pois o homem vive num mundo concreto, que antecede a ele e que possui 

suas normas”. Entendemos que tal ideação de liberdade não se aproxima das 

perspectivas reforçadoras dos modelos individualizantes, na medida em que leva em 

consideração o outro e o tecido social, não se mostrando em nossa concepção como uma 

afirmação reforçadora da primazia do indivíduo. 

Importante é destacar a noção de que Fritz Perls, em outra obra, nos traz uma 

perspectiva contrária às exibidas anteriormente. No livro Abordagem Gestáltica e 

Testemunha Ocular da Terapia, sob a noção de responsabilidade, Perls (1985) expressa 

destacando a noção de que “o se dar conta e se responsabilizar pelo campo total, pelo si-

mesmo tanto quanto pelo outro, dão significado e configuração à vida do indivíduo” 

(PERLS, 1985, p.62), o que percebemos como uma aproximação com os pensamentos 



83 
 

 

de Emmanuel Lévinas e Martin Buber, no entanto, em nosso entendimento sem ainda 

dar conta de suas exigências éticas. 

Pensar sobre a responsabilidade que temos com o outro, com o campo total, nos 

remete a verificar como a gestalt-terapia se posiciona perante a relação do sujeito com a 

sociedade, e lembramo-nos de Figueiredo (2009), quando nos fala da necessidade de 

estabelecermos discussões acerca do mundo em que vivemos e de que modo as 

abordagens psicológicas se apresentam diante das formas dominantes de existir neste 

mundo e em relação aos problemas da contemporaneidade, quando destaca que as 

verdadeiras questões éticas dizem respeito às posições básicas que cada sistema ou 

teoria ocupa no contexto da cultura contemporânea com os desafios que dela emanam. 

Percebemos dentre os fundamentos teórico-epistemológicos da gestalt-terapia 

um posicionamento crítico na forma como a sociedade contemporânea se organiza, 

sendo uma herança para todos os gestalt terapeutas a cultura de questionar o 

stablishment. De um modo geral, a sociedade contemporânea é percebida como doente, 

considerando o número incontável de exigências neuróticas e o estabelecimento de 

formas de relação que reforçam a ideia do sujeito independente, que busca o sentido da 

existência em si mesmo. O que é percebido nas relações sociais, nos consultórios de 

psicologia clínica e nos serviços de atenção psicossocial, é a constância de projetos 

existenciais eminentemente egoístas, o que em nosso entendimento se traduz nas 

múltiplas queixas psicopatológicas que revelam o sentido de vivências cada vez mais 

agudas de isolamento e solidão, um número crescente de pessoas que relatam a sensação 

profunda de falta de sentido em suas vidas, o que vem a ser notado como revelação do 

fracasso do relacionamento inter-humano ante à esmagadora presença de relações 

sociais reitificadas. 

Sob tal perspectiva, entendida por nós como crítica, Polster & Polster (2001, 

p.41), destacam ainda, que 

 

[...] os psicoterapeutas que costumavam pensar no indivíduo, na díade e no 

pequeno grupo, recentemente vislumbram as vastas oportunidades e a grande 

necessidade social de estender à comunidade mais ampla aquelas visões que se 

desenvolveram a partir de seu trabalho com pessoas perturbadas. 
 

Percebemos então um movimento de denúncia sobre a impossibilidade das 

abordagens psicológicas permanecerem interessadas simplesmente nos fenômenos 

individuais e intrapsíquicos. Neste sentido, a atenção do gestalt terapeuta passa a estar 
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na possibilidade de mobilizar transformações sociais, a busca por melhores formas de 

viver, pautadas na condição verdadeiramente inter-humana. Nesta atenção aos 

fenômenos de nossa sociedade, Erving e Mirian Polster, no livro Gestalt-terapia 

Integrada, publicado originalmente em 1973, nos provocam a questionarmos se uma 

teoria pode ir além da mera efetividade ao alcançar ou a cura ou o crescimento pessoal, 

chegando até suas implicações para a natureza de uma sociedade em desenvolvimento, 

questionando inclusive como seria viver numa sociedade gestáltica. Destacam que a 

relação entre as noções desenvolvidas no campo da psicoterapia e suas implicações para 

a sociedade são relativamente novas; no seu entendimento, anteriormente os 

psicoterapeutas ficavam confinados em seus consultórios. 

Na época, percebiam-se os primeiros movimentos em gestalt-terapia para 

ampliar as possibilidades de intervenção, anteriormente restritas essencialmente ao 

setting terapêutico clínico. Nesta intenção de ampliar as possibilidades de reverberação 

dos valores e ideais gestálticos, acreditava-se que “o ideal de uma comunidade 

democrática é criar uma sociedade com as mesmas características, uma comunidade na 

qual, à medida que suas necessidades sejam determinadas, cada membro participe para 

o benefício de todos” (PERLS, 1985, p.40), ou ainda se formulava a proposta de Perls 

de elaboração de verdadeiras comunidades terapêuticas, denominada como gestalt-

kibutz, na qual com a vivência do “espírito de comunidade propiciado pela terapia [...] 

pretende-se que tudo seja uma experiência de crescimento, e que possamos criar pessoas 

reais, dispostas a assumir responsabilidade pelas suas vidas”. (PERLS, 1977, p.106). 

Consideramos que tal perspectiva de compromisso com a realidade social na 

abordagem gestáltica, que intenciona o desenvolvimento de uma vivência 

verdadeiramente comunitária, se aproxima do pensamento social de Martin Buber, ao 

ressaltar que o ser humano se realiza na comunidade, efetivada pela força da palavra 

dialógica Eu-Tu. Neste sentido, e retomando o entendimento de Laura Perls (1992) que 

descreve seu trabalho, ou qualquer outra atividade que se faça com as pessoas em um 

determinado sentido, deve ser entendido como um ato político, acreditamos que 

podemos afirmar como um dos objetivos de um processo terapêutico a constituição de 

subjetividades mais humanas, no sentido de humanidade empreendido por Buber. Tal 

objetivo, porém, não deve ser confundido como uma condição pedagógica da prática 

psicoterápica em gestalt-terapia, mas sim como um resgate vivencial de nossa condição 

inter-humana, que atualiza nossa existência e repercute em toda nossa teia de relações 

inter-pessoais, como nos sinalizam Polster & Polster (2001, p.43), ao afirmarem que “... 
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uma visão mais plenamente holística do homem está se desenvolvendo não apenas 

como um todo dentro de si mesmo, mas também inseparável de sua comunidade”. 

Ao pensarmos em nossa condição holística, como expressão de nossa condição 

relacional intrínseca homem/mundo, entendemos que as intervenções clínicas trazem 

repercussões para a forma como a sociedade está organizada. Assim, na medida em que 

entendemos que nossa responsabilidade “pelo campo total, pelo si-mesmo tanto quanto 

pelo outro, dão significado e configuração à vida do indivíduo” (PERLS, 1985, p.62), 

estabelecemos como sentido da existência humana a vivência em comunidade, relações 

que se deem genuinamente no face-a-face, como expressão do encontro inter-humano, 

levando em consideração todos os seus fenômenos e complexidades. 

4.2. Concepções acerca do processo de saúde/adoecimento 

Entendemos que, ao tentarmos descrever a visão de homem e de mundo, na 

forma como se apresentam nos fundamentos teórico-epistemológicos da gestalt-terapia, 

sinalizamos também uma noção correlativa de concepções sobre o processo de 

saúde/adoecimento. Neste sentido, Perls, Hefferline & Goodman (1997) nos falam que 

 

Toda escola de psicoterapia tem alguma concepção da natureza humana que é 

reprimida e regredida na neurose, e visa ‘recuperar’ essa natureza ou fazer com 

que ‘amadureça’. De acordo com a concepção, há certos impulsos e 

comportamentos que deveriam ser dominantes na autorregulação saudável, e o 

objetivo é criar uma realidade na qual eles sejam dominantes. (P.89). 

 

Percebemos com base nos fundamentos teórico-epistemológicos em gestalt-

terapia duas compreensões sobre o processo de saúde/adoecimento, e ainda uma 

concepção mais específica desenvolvida por Hycner & Jacobs (1997) influenciada pela 

Filosofia dialógica de Martin Buber. A primeira é relacionada à noção de 

“autorregulação organísmica” e o processo de formação figura e fundo, que, como 

destacamos, se aproxima consideravelmente da noção biológica de organismo de Kurt 

Goldstein, onde a neurose é entendida como o processo de interrupção da satisfação das 

necessidades deste organismo. Outra concepção, em nosso entendimento mais ampla, 

leva em consideração o campo organismo/ambiente como um todo, considerando a 

complexidade das relações que se estabelecem em seus aspectos biológicos, 

psicológicos e socioculturais. Já a perspectiva de Hycner & Jacobs (1997) leva em 

consideração nossa condição inter-humana e sua importância nos processos de 

saúde/adoecimento. 
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Descrevendo os processos de saúde/adoecimento, ao nosso ver, com suporte em 

uma perspectiva organísmica e relacionado com o processo de formação figura e fundo, 

Perls (1997), no prefácio do livro Gestalt-Terapia, entende a formação de gestalten 

completas e abrangentes como condição da saúde mental e do crescimento, ao contrário 

das gestalten incompletas, que representam situações inacabadas que clamam por 

atenção e interferem na formação de qualquer gestalt nova, inteira e vital, gerando 

estagnação e regressão ao invés de satisfação da necessidade dominante e crescimento. 

Assim, “a relação figura e fundo na saúde é um processo de emergência e recuo 

permanentes”, sendo características da formação saudável de figura/fundo a experiência 

organísmica de “atenção, concentração, interesse, preocupação, excitamento e graça”. 

Ao contrário, a experiência de “confusão, tédio, compulsões, fixações, ansiedade, 

amnésias, estagnação e acanhamento são indicadores de uma formação figura/fundo 

perturbada”. (p.34). 

Perls (1985, p.23) acredita que “o organismo saudável parece operar através do 

que poderíamos chamar de uma escala de valores”, onde a necessidade dominante do 

organismo emerge como figura, enquanto as outras necessidades recuam 

temporariamente para o fundo. Descrevendo uma noção do processo de adoecimento 

com base na dinâmica de formação figura/fundo, Perls, Hefferline & Goodman (1997) 

entendem que, se uma nova situação surge e a situação antiga ainda está inacabada, ao 

enfrentar a nova situação, a antiga, inacabada, é necessariamente suprimida. Na medida, 

contudo, em que 

 

[...] o self afasta-se para enfrentar a nova figura, mas não pode usar as 

faculdades ocupadas em reprimir a excitação suprimida. Assim o fundo do 

processo de contato da nova figura é perturbada pela existência da supressão 

dolorosa, que está imobilizando algumas das funções do ego [...] A perturbação 

persistente impede o contato final no novo ajustamento porque não se concede 

todo o interesse à figura. Ela impede que nos dediquemos ao novo problema 

por seus próprios méritos, porque toda solução nova deverá também resolver 

de maneira ‘irrelevante’ a situação inacabada. (P.233). 

 

Podemos entender que a situação inacabada se encontra desatualizada e 

descontextualizada; a relação da pessoa com o ambiente está fora de contato. De outra 

forma, se “o processo de contato e awareness são claros e formam uma boa gestalt, que 

responde ao que está presente e ao que é necessário na pessoa e no meio, então isto é 

saúde psicológica”. (YONTEF, 1998, p.290). Apreendemos, então, que uma boa gestalt 

descreve um campo de percepção organizado com clareza e boa forma, que se destaca 
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claramente contra um fundo mais amplo e menos distinto, sendo representação de saúde 

a contínua formação figura/fundo. Ao passo que, na neurose, e muito mais na psicose, a 

elasticidade da formação figura/fundo fica perturbada, quando frequentemente 

encontramos ou uma rigidez (fixação), ou uma falta de formação da figura (repressão). 

Neste sentido, 

 

Diz-se que inibição do self na neurose é uma incapacidade de conceber a 

situação como estando em mutação ou sofrendo outro processo; a neurose é 

uma fixação no passado que não muda. Isto é verdadeiro, mas a função do self 

é mais do que o processo de aceitar as possibilidades; é também a identificação 

e a alienação destas, o criativo alcançando uma nova figura; é diferenciar entre 

as ‘respostas obsoletas’ e o comportamento novo e único que é exigido. 

(PERLS, HEFFERLINE & GOODMAN, 1997, p.181). 

 

Miller (1997) destaca a ideia de que a gestalt-terapia, na forma como foi 

apresentada em sua obra inaugural por Perls, Hefferline & Goodman, nos apresentou 

uma perspectiva nova sobre a compreensão dos distúrbios neuróticos, levando em 

consideração o papel das forças sociais e ambientais mais do que qualquer outra 

perspectiva precedente. 

Perls, Hefferline & Goodman (1997) consideram a neurose não como uma 

doença, mas como um dos vários sintomas de estagnação do crescimento, como 

interrupção do processo de expansão da fronteira de contato. Descrevem como sintomas 

desta estagnação “a necessidade de manipular o mundo e controlar a loucura, distorções 

de caráter, a redução do potencial humano, a perda da ‘habilidade de responder’ e, o 

mais importante de tudo, a produção de buracos na personalidade”. (P.11). 

Perls, Hefferline & Goodman (1997) destacam a necessidade de 

compreendermos como o modo de vida da sociedade contemporânea, e as experiências 

pessoais nesta sociedade, são neuróticas e assim se tornaram, descrevendo o que 

compreendem ser uma neurose social epidêmica. Perls (1985, p.45) acredita que 

 

Todos os distúrbios neuróticos surgem da incapacidade do indivíduo encontrar 

e manter o equilíbrio adequado entre ele e o resto do mundo e todos têm em 

comum o fato de que na neurose o social e os limites do meio sejam sentidos 

como se estendendo demais sobre o indivíduo. O neurótico é o homem sobre 

quem a sociedade influi demasiadamente. Sua neurose é uma manobra 

defensiva para protegê-lo contra a ameaça de ser barrado por um mundo 

esmagador.  

 

Em gestalt-terapia, com base na metáfora do metabolismo mental, desenvolvido 

no livro Ego, Fome e Agressão, o desenvolvimento saudável ocorre pela discriminação 
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e seleção em suas experiências com relação ao que gosta ou quer e ao que não gosta ou 

não quer, o que engole e digere psicologicamente do ambiente. Impõe-se uma ênfase 

positiva sobre a agressão, realçando sua função no desenvolvimento e preservação de 

um sentido de si próprio na forma como se contata o ambiente, nos habilitando a 

arriscarmos a ter um impacto em nosso mundo, ressaltando a condição criativa e 

produtiva do homem, e colocando a agressão, no sentido atribuído, relacionada com a 

natureza sadia e estando a serviço da vida (MILLER, 1997). 

Perls, Hefferline & Goodman (1997) descrevem o desenvolvimento saudável da 

criança, levando em consideração o ambiente de que ela faz parte, ressaltando que na 

relação com este as experiências devem possibilitar que ela mobilize seu potencial a fim 

de garantir a maturação adequada, ciente de que neste processo será necessário superar 

muitas frustrações. É necessário levar em consideração, contudo, o nível de 

autossuporte disponível para que as frustrações não sejam demasiado grandes para a 

criança lidar com elas, ou que ela seja atrapalhada ou impedida nas oportunidades de 

‘fazer por si mesma’, não desenvolvendo assim suas habilidades de resposta. Destacam, 

ainda, que as mais importantes frustrações ocorrem “quando exigências do ambiente são 

feitas à criança em um estágio em que ela não pode lidar com elas com sucesso [...] 

Nessa época a criança pode desenvolver um sentimento de total e mais profunda 

estupidez”. (PERLS, HEFFERLINE & GOODMAN, 1997, p.12). 

 

O princípio básico que está subjacente a esses distúrbios é o de que o ambiente 

lhe exige que seja o que não é, exige que se torne um modelo ideal em vez de 

autorrealizar-se. A criança se descompensa (desequilibra). Parte do seu 

potencial é, então, alienado, reprimido, projetado, outras características são 

adicionadas, tais como comportamento ‘infantilóides’, sobrecarregando seu 

autossuporte, o que leva à exaustão sem satisfação. 

 

Percebemos, também, uma concepção mais específica desenvolvida por Hycner 

& Jacobs (1997) influenciados pela Filosofia dialógica de Martin Buber, que leva em 

consideração nossa condição existencial inter-humana e sua importância nos processos 

de saúde/adoecimento. Hycner & Jacobs (1997) afirmam que o coração do homem 

anseia por diálogo genuíno, por ser reconhecido em sua singularidade, em sua plenitude 

e vulnerabilidade, em todas as nossas qualidades humanas. Destacam ainda, que sem o 

diálogo inter-humano, por meio do qual somos reconhecidos, não podemos estar 

inteiros, não estamos completamente formados: 
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O paradoxo do espírito humano é que não sou completamente eu mesmo, até 

que seja reconhecido em minha singularidade pelo outro – e esse outro precisa 

do meu reconhecimento a fim de se tornar completamente a pessoa única que 

ela é. Somos inextricavelmente entrelaçadas. Nossa validação pelo outro traz 

valor a nós mesmos. (HYCNER & JACOBS, 1997, p.15). 

 

Reconhecer que no cerne de nossa existência reside uma grande necessidade de 

sermos confirmados pelas pessoas significativas de nossas vidas abre-nos a necessidade 

de confirmarmos o outro em sua alteridade, como um outro ser humano, em sua 

singularidade e em suas inter relações existenciais, respondendo a este outro 

genuinamente, voltando-nos para este outro em uma relação face-a-face. Hycner & 

Jacobs (1997, p. 103) nos lembram de que “a medida que cada um de nós fica 

aprisionado no monólogo, ameaçamos nossa própria sobrevivência”. 

Para Hycner (1995, p.23), “o desenfatizar do inter-humano resulta em 

isolamento, alienação e no inevitável narcisismo dos dias modernos”, ressaltando que 

nossa condição relacional fica subjugada a uma ênfase excessiva no individual, sendo 

reflexo disso o que descreve como “a fobia moderna de intimidade”. Em outra obra, 

Hycner & Jacobs (1997, p.16) descrevem como endêmica a característica da nossa 

sociedade de alienar os outros, nosso self e a natureza, destacando ainda que “muito do 

sofrimento humano poderia ser diminuído se houvesse uma maior preocupação em se 

estabelecer um diálogo genuíno entre as pessoas”. 

Defende também a ideia de que “a base subjacente da maior parte da 

psicopatologia não-organicista é a falta de confirmação que sofremos no esforço de nos 

tornarmos seres humanos” (HYCNER & JACOBS, 1997, p.44); na medida em que não 

somos confirmados em nossa condição de alteridade, ficamos tão desesperados por 

alguma confirmação que passamos a desenvolver “falsos eus”, tentamos “conseguir a 

confirmação da forma que pensamos que a outra pessoa deseja. Criaremos uma 

impressão – nos empenharemos em uma espécie de ‘parecer’ para obter aceitação”. 

(HYCNER & JACOBS, 1997, p.45). 

Ainda segundo Hycner (1995), a psicopatologia pode ser vista como um 

afastamento significativo de nossa condição inter-humana, uma proclamação de como a 

nossa existência e nossa sociedade se tornaram fraturadas, alienadas e perturbadas, 

definindo precisamente “a psicopatologia como o resultado de um diálogo abortado 

prematuramente” (HYCNER & JACOBS, 1997, p.101). Desta perspectiva, nos 

sinalizam que, em nossas relações de cuidado com o outro, devemos enfatizar menos o 

indivíduo como entidade e mais suas habilidades relacionais, ou seja, não devemos 
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focalizar exclusivamente sua condição de autorrealização, como é comum entre as 

perspectivas humanistas em psicoterapia, mas sim “na ‘realização relacional’, que 

envolve a autorrealização. A autorrealização surge como um subproduto da conexão 

relacional intensificada”. (HYCNER & JACOBS, 1997, p.101). 

No sentido de compreender a psicopatologia como o resultado de um diálogo 

abortado, Hycner (1995, p.128) nos adverte de que “os problemas precisam ser 

ouvidos”, o que nos sinaliza uma condição de abertura e acolhimento, ao entender que 

eles surgem em função do desequilíbrio de nossas relações conosco e com os outros, o 

que nos possibilita sair de nossa posição egocêntrica e perceber nossa existência 

relacionalmente, e “entender o comportamento ‘patológico’ [...] como um pedido 

desesperado de resposta ao mundo [...] ver a face da carência humana por trás da face da 

dor humana”. (HYCNER, 1995, p.128). 

As perspectivas sinalizadas em Hycner (1995) e Hycner & Jacobs (1997) se 

aproximam das proposições de Friedman (1985), de que precisamos ser confirmados em 

nossa singularidade, e de que em nossa genuína condição inter-humana nossa existência 

se origina e persiste por meio do inter-humano, entendendo que a confirmação e a 

desconfirmação como ser humano é a própria condição para os processos de 

saúde/adoecimento psicológico, sinalizando ainda que “não podemos nos tornarmos nós 

mesmos sem outra pessoa que nos chame a realizar nossa singularidade criação em 

resposta as palavras de nossa vida”. (FRIEDMAN, 1985, p. 122, tradução nossa)
16

. 

Apesar desta aproximação, entendemos que a compreensão dos processos de 

saúde/adoecimento, com base no pensamento dialógico de Martin Buber, ainda carece 

de maiores aprofundamentos, sendo um campo profícuo para futuros aprofundamentos, 

e a elaboração de uma compreensão mais ampla dos processos de saúde/adoecimento 

em gestalt-terapia.  

Expandindo nossa concepção sintoma e de comportamento neurótico em uma 

concepção encontrada de modo bastante uniforme nos referenciais teórico-

epistemológicos da gestalt-terapia, Perls, Hefferline & Goodman (1997), indicam a 

necessidade de reavaliarmos o que consideramos um funcionamento psicológico 

normal, pois entendem a partir da experiência da psicoterapia que “a reintegração de 

estruturas neuróticas muitas vezes fornecem uma melhor informação da realidade do 

que a neurose da normalidade”. (P.51). 

                                                           
16

 “We cannot become ourselves without other people who call us to realize our created uniqueness in 

response to our life talks”. (FRIEDMAN, 1985, p. 122). 



91 
 

 

Para Perls, Hefferline & Goodman (1997, p.61-62), as resistências e defesas “são 

consideradas como expressões ativas de vitalidade, por mais neuróticas que possam ser 

na conjuntura geral”, e em vez de serem liquidadas pelo ataque às resistências devem 

ser aceitas pelo que são e trabalhadas na relação pessoa a pessoa. Entendendo que uma 

grande quantidade de energia e de decisão criativa está investida nas resistências e 

modos de repressão, Perls, Hefferline & Goodman (1997, p.62) criticam as teorias e 

práticas psicoterápicas em que “as resistências são dissolvidas rapidamente, para evitar 

a angústia do conflito concreto, a fim de que o paciente não fique arrasado”. 

Entendendo que o sofrimento e o conflito não são sem sentido ou desnecessários, 

sugerem que a situação de conflito seja explorada completamente a fim de ampliá-la e 

aprofundá-la. Destacam que “nenhum conflito deveria ser dissolvido pela psicoterapia” 

(p.163), pois, na medida em que são fortemente energizados e plenos de interesse, são o 

próprio meio de crescimento do organismo no campo com base na expansão da fronteira 

de contato; assim, a tarefa da psicoterapia é torná-los conscientes.  

Nesta perspectiva, Perls, Hefferline & Goodman, (1997, p.167) entendem a 

neurose como uma “pacificação prematura dos conflitos; é um agarramento, armistício 

ou insensibilidade, com o objetivo de evitar conflitos adicionais”. Perguntam, ainda, 

“Qual é a função do sofrimento prolongado comum entre os seres humanos?” (p.166), 

conjecturando que a função é fazer com que o organismo preste atenção ao problema 

atual imediato e dedique à situação todas as suas faculdades. Descrevendo o luto como 

uma das situações de sofrimento prolongado, acentuam que, 

 

[...] o homem comum tenta se distrair, mas o homem superior obedece ao sinal 

e se empenha no sofrimento, recorda o passado, observa seu presente 

irremediavelmente frustrado; ele não consegue imaginar o que fazer agora que 

tudo deixou de ter sentido; o luto, a confusão e o sofrimento são prolongados, 

porque há muito a ser destruído e aniquilado e muito a ser assimilado, e 

durante este período ele não deve se dedicar a seu trabalho sem importância, 

suprimindo de maneira deliberada o conflito. Por fim, o trabalho de luto se 

completa e a pessoa está mudada, e adota um desinteresse criativo; 

imediatamente outros interesses tornam-se dominantes. (PERLS, 

HEFFERLINE & GOODMAN, 1997, p.166). 

 

Perls, Hefferline & Goodman (1997) utilizam a indagação antropológica “o que 

é o Homem?”, para nos sinalizar que “o próprio objetivo da terapia, a norma de saúde e 

‘natureza’, torna-se uma questão de opinião” (p.116), na medida em que “não se 

conhece o homem de maneira cabal”. Destacam ainda que, no campo da psicoterapia, a 
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“distinção entre normal e neurótico tornou-se menos do que irrelevante; tornou-se 

positivamente enganadora”. (P.118). 

Perls, Hefferline & Goodman (1997, p.93) fazem referência à concepção 

freudiana da dupla natureza do sintoma neurótico, entendendo com uma de suas mais 

importantes observações a ideia de que “o sintoma é tanto uma expressão de vitalidade 

quanto uma ‘defesa’ contra a vitalidade”. Questionam ainda a possibilidade de, em 

algumas situações, os elementos mais criativos e vitais serem “precisamente os 

elementos ‘neuróticos’, a autorregulação neurótica característica do paciente”, 

contrapondo-se à concepção comum de que a neurose é meramente uma negação da 

vitalidade. Neste sentido, Laura Perls (1992) acredita que um dos aspectos 

revolucionários do tratamento em gestalt-terapia é o reconhecimento da resistência 

como aspecto criativo da personalidade, ou seja, a compreensão da natureza criativa da 

resistência e a forma como em gestalt-terapia lidamos com ela. 

Em uma colocação que entendemos como uma afirmação da diferença, 

reconhecimento da condição plural e complexa do homem, Perls, Hefferline & 

Goodman (1997, p.93), destacam ainda que, “se a concepção básica da natureza humana 

saudável (qualquer que seja ela) for correta, então todos os pacientes seriam curados 

para serem semelhantes”. Na perspectiva destes, a concepção de natureza humana com 

base na semelhança é uma grande incoerência, ao defenderem a ideia de que  

 

[...] é justamente na saúde e na espontaneidade que os homens parecem mais 

diferentes, mais imprevisíveis, mais ‘excêntricos’. Como categorias de 

neuróticos os homens são mais parecidos: este é o efeito embotador da doença. 

Deste modo podemos observar aqui de novo que o sintoma tem um aspecto 

duplo: como a rigidez torna o homem apenas um exemplo de um tipo de 

‘caráter’, e há meia dúzia de tipos. Mas na qualidade de obra de seu próprio 

self criativo, o sintoma expressa a singularidade de um homem. E existe 

alguma concepção científica, porventura, que se atreva, a priori, a abranger 

toda a gama das singularidades humanas? (PERLS, HEFFERLINE & 

GOODMAN, 1997, p.93).   

  

Entendemos que, no campo da psiquiatria e da psicoterapia, as formulações 

teóricas em psicopatologia e nos processos de avaliação diagnóstica buscam descrever 

suas concepções sobre o que seria compreendido como um funcionamento saudável, e 

com referência a que parâmetros podemos entender que as vivências de um determinado 

sujeito se aproxima de uma condição psicopatológica. Neste sentido, Perls, Hefferline & 

Goodman, fazendo referência a uma perspectiva que podemos compreender como uma 

noção de diagnóstico processual, nos falam que há dois tipos de avaliação, a intrínseca e 
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a comparativa, sendo que o primeiro modo de avaliação emerge pela descrição da 

própria situação concreta, sendo o padrão de avaliação emergindo do próprio processo. 

Já na avaliação comparativa, este padrão é extrínseco à situação concreta, sendo julgada 

em comparação com referências apriorísticas. Perls, Hefferline & Goodman (1997) 

entendem que de nada adianta o terapeuta fazer avaliações comparativas de acordo com 

a própria concepção da natureza humana, destacando ainda que “o neurótico (e a 

neurose normal da sociedade) é especialmente propenso a esse tipo de avaliação”. 

(P.97). 

Corroborando o exposto, Yontef (1998) descreve o conceito de normalidade em 

gestalt-terapia, afirmando que este não é conteúdo-específica, mas sim processo-

específica; ou seja, a teoria gestáltica nos possibilita conceber “um conceito de 

normalidade que é culturalmente neutra; ela define normalidade em termos do processo 

de formação e destruição figura/fundo campo organismo/meio” (p.290), deixando assim 

intencionalmente as questões relativas à moralidade em aberto. Sobre as compreensões 

diagnósticas em psicoterapia, contudo, destaca ainda que, em nossas práticas, 

 

Não podemos evitar diagnosticar. A nossa opção é: fazê-lo de maneira 

superficial ou não deliberada, ou, ao contrário, de maneira bem-ponderada e 

com awareness completa. O perigo de impor uma crença ou um sistema de 

valores sobre o paciente piora diagnosticando sem awareness. (YONTEF, 

1998, p.278). 

 

Mesmo entendendo como fundamental o estabelecimento de parâmetros na 

compreensão dos aspectos saudáveis e/ou patológicos, pensamos ser necessário destacar 

o risco de, ao estabelecermos estas compreensões diagnósticas, reduzirmos nossos 

clientes aos valores e concepções sobre o funcionamento saudável ou patológico, 

conforme descrito em nossos referenciais teóricos, por vezes condenando alguns 

aspectos dos modos de viver que resistem ou não se encaixem nestes referenciais, como 

nos sinalizam Perls, Hefferline & Goodman (1997, p.91), ao afirmarem que 

“frequentemente o terapeuta tenta impor seu padrão de saúde ao paciente” (1997, p.91). 

Corroborando o exposto, em outro momento, Fritz Perls garante, em nosso 

entendimento criticamente, em um tom de denúncia, que “nós aceitamos como certa a 

perspectiva do ser humano de que nosso mundo, assim como nós o vemos, é o único 

certo”. (PERLS, 1977, p.29). 

Lembramo-nos da colocação de Lévinas (1988, p.34) quando nos diz, que “para 

a tradição filosófica, os conflitos entre o Mesmo e o Outro resolvem-se pela teoria em 
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que o Outro se reduz ao Mesmo”, e dos questionamentos que formulamos sobre como a 

gestalt-terapia se mostra perante as noções de conhecimento que se dão pela primazia 

do Mesmo; formas de conhecimento que se dão como posse do Outro e de sua 

experiência. Se se utiliza de saberes totalizantes que ocorrem sob a égide da visão - 

olhar que sugere a soberania e o distanciamento de quem vê e ao ver se apodera do que 

é visto –, permanecendo assim, sob a primazia do Mesmo? De que forma, diante do 

conflito que o Outro nos apresenta – da impossibilidade de ser representado, conhecido 

na totalidade – a gestalt-terapia em seus referenciais teórico-epistemológicos se mostra 

perante este conflito, esta impossibilidade? 

Perls, Hefferline e Goodman (1997), entendendo que toda perspectiva teórica em 

psicoterapia pressupõe um conjunto de valores e concepções sobre o que entende ser a 

“natureza humana”, conforme destacamos anteriormente, contudo cientes do caráter 

eminentemente plural e complexo da experiência humana – caráter que testemunhamos 

em nossos consultórios e nos fenômenos socioculturais – questionam “qual é a 

‘realidade’ à qual o paciente deveria amoldar-se ou qual ‘saúde’ ou ‘natureza humana’ o 

paciente deveria encarnar”, afirmando que “é muitíssimo provável que se queira dizer 

com ‘princípio de realidade’ os arranjos sociais existentes introjetados, que reaparecem 

como leis imutáveis do homem e da sociedade”. (PERLS, HEFFERLINE & 

GOODMAN, 1997, p.60).  Ressaltam que ao entendermos que 

 

[...] a ‘natureza humana’ universal (qualquer que seja a concepção) é um 

compartilhar não somente de fatores animais mas também de fatores culturais; 

e os fatores culturais, especificamente em nossa sociedade, são muito 

divergentes – a coexistência de divergências talvez seja a propriedade 

definidora de nossa cultura. Além disso, há arranjos excêntricos, sem dúvidas 

originais, de indivíduos e famílias [...] Dados todos esses fatores de variação e 

excentricidade no paciente, é obviamente desejável ter uma terapia que 

estabeleça o menos possível uma norma, e tente retirar o máximo possível da 

estrutura da situação concreta, aqui e agora. (PERLS, HEFFERLINE & 

GOODMAN, 1997, p.90-91). 
 

Neste sentido, Perls (1985) utiliza a expressão “cama de Procusto da teoria” para 

designar estas tentativas de reduzir a expressão humana, nos advertindo de que “não é 

tarefa do terapeuta reduzir todos os pacientes à uniformidade, dando a todos o mesmo 

conjunto de necessidades existenciais, feitas sob medida para se ajustar a cada um 

deles” (PERLS, 1985, p.58). Destacamos a proximidade desta discussão com a ideia de 

movimento básico monológico, onde Buber (2009) descreve a atitude do homem que se 

retrai diante da aceitação, na essência do seu ser, de uma outra pessoa em sua alteridade 
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– alteridade esta que não pode absolutamente ser inscrita no círculo do próprio ser e que 

contudo toca e emociona substancialmente sua alma. Neste sentido, o terapeuta em um 

movimento básico monológico, é aquele que somente admite a existência do Outro sob a 

forma da vivência própria, apenas como uma parte do seu eu ou de sua teoria. 

Reforçando tal entendimento, para Yontef (1998), em gestalt-terapia não há “deverias”, 

e, propondo uma “ética do sem-deveria(s)”, afirma que esta 

 

[...] é mais importante do que os objetivos terapêuticos para o paciente, e deixa 

a responsabilidade e a aprovação do comportamento do paciente para ele 

mesmo (naturalmente, as exigências e as legislações da sociedade não ficam 

suspensas porque o paciente está em Gestalt-terapia). (P.38). 

 

Yontef (1998) lembra-nos da importância de, em nossas concepções sobre o 

processo de saúde/adoecimento, levarmos em consideração a inter-relação 

homem/mundo, considerando-se os fenômenos socioculturais, bem como a 

historicidade dos sujeitos, explicitando a importância dos ajustamentos criativos no 

campo organismo/ambiente. Acredita, ainda, que uma psicoterapia que apenas ajude os 

pacientes a se ajustarem às exigências das relações interpessoais e à regulação dos 

grupos sociais e dos valores culturais, cria conformismo e estereotipia. Por outro lado, 

uma psicoterapia que apenas leve “as pessoas a se imporem ao mundo, sem considerar 

os outros, acabou gerando um narcisismo patológico e uma percepção do self negadora 

do mundo e isolada do mundo”. (P.35). 

Aproximamo-nos também do entendimento exposto por Laura Perls (1992) ao 

destacar que, em gestalt-terapia é estabelecido um processo anárquico, no sentido de 

que este não se organiza por normas pré-estabelecidas e convenções, não tenta ajustar as 

pessoas a certo sistema, mas que na verdade se ajustem ao próprio potencial criativo. 

Entendemos assim que a gestalt-terapia não é uma terapia de ajustamento, o que nos 

aproxima das proposições críticas às “praticas ortopédicas” formuladas por Vieira & 

Freire (2006) sobre a necessidade de elaboração de teorias psicológicas abertas ao 

estranhamento, à imprevisibilidade da condição humana, avessas a qualquer tentativa de 

transformação do outro em uma réplica do terapeuta ou da perspectiva terapêutica deste, 

tomados como modelo de funcionamento saudável. 

Neste sentido, Perls, Hefferline & Goodman (1997) reportam-se a importância 

de em psicoterapia nos concentrarmos na estrutura da situação concreta, entendendo que 

quanto mais a terapia se orientar por este parâmetro, “mais insatisfatórios se mostram os 

preconceitos científicos, políticos e pessoais do que é a ‘realidade’, quer se trate da 
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realidade perceptiva, social ou moral”, possibilitando-se, pois, uma prática psicoterápica 

que possibilite “psicologizar sem prejulgamento de normal ou anormal, e desse ponto de 

vista a psicoterapia é um método não de correção, mas de crescimento”. (P.51). 

Lembremo-nos ainda da ideia do Infinito, conforme proposta por Lévinas 

(1988), cujo sentido implica um conhecimento não representável ou não compreensível, 

ideia que ultrapassa os nossos poderes, nos possibilitando romper com as formas de 

pensamento totalizantes, ao estabelecermos uma relação que permita o ser conhecido 

manifestar-se, respeitando a sua alteridade, mantendo a exterioridade do Outro em 

relação ao Mesmo. Afirmamos, assim, a necessidade de que, em gestalt-terapia, 

explicitemos nossa recusa de violência para com outrem, em um compromisso ético de 

afirmarmos a impossibilidade de reduzirmos a alteridade desmesurada do outro a nossa 

“mesmicidade”. 

4.3. A noção de clínica em gestalt-terapia 

Após delimitarmos as noções de homem e de mundo e as concepções sobre o 

processo de saúde/adoecimento, tencionamos compreender como a gestalt-terapia, em 

seus fundamentos teórico-epistemológicos, delimitam sua concepção sobre a clínica 

gestáltica. Assim, buscamos descrever as visões de processo terapêutico e o modo como 

se dá a relação terapeuta-cliente, bem assim as implicações destas concepções para a 

dimensão ética da abordagem gestáltica. 

Sobre a noção de processo terapêutico, Perls (1997), no prefácio do livro 

Gestalt-terapia, destaca como objetivo deste processo o estabelecimento da condição de 

maturação, entendido como “um processo contínuo de transcender o suporte ambiental e 

desenvolver o autossuporte, o que significa uma redução crescente das dependências”. 

(PERLS, HEFFERLINE & GOODMAN, 1997, p.11). Em outra obra, Perls (1977, p.50) 

reforça este entendimento, afirmando que “o objetivo da terapia é fazer com que o 

paciente não dependa de outros, e descubra desde o primeiro momento que ele pode 

fazer muito mais do que ele acha que pode”. Robine (2005) posiciona-se criticamente a 

este objetivo sinalizado por Perls, ao entender que promover, com o suporte da terapia, 

a transição do suporte ambiental para o autossuporte, configura-se como “um convite ao 

egotismo”. (P.106). 

Laura Perls (1992) entende que o processo terapêutico em gestalt-terapia 

consiste em estarmos atentos aos distúrbios e interrupções no processo de 

“autorregulação organísmico” no campo organismo/ambiente, preferindo focar nossa 
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atenção nas fixações, que promovem modos cristalizados e bastante reduzidos de ser-

no-mundo, na ideia de que tais fixações sejam experienciadas na atualidade da relação 

terapeuta-cliente. Com o suporte do processo de conscientização na relação terapêutica, 

busca-se desautomatizar atitudes obsoletas, dando-se conta e ressignificando antigos 

mitos, descobrindo e integrando forças e potencialidades que foram impedidos de serem 

realizados não só no indivíduo neurótico, mas também em toda a espécie humana. 

Perls (1985, p.82), trazendo outro sentido ao processo terapêutico, descreve 

como um dos objetivos do processo terapêutico “o restabelecimento do si-mesmo pela 

integração das partes dissociadas da personalidade”, possibilitando o acolhimento destes 

aspectos alienados do self de tal forma que possibilite ao cliente que não se interrompa 

mais, o que passou a ser denominado em gestalt-terapia como o “trabalho com 

polaridades”. Ao discutirmos a concepção de homem em gestalt-terapia, estabelecemos 

aproximações sobre a noção de polaridades com as ideias de Freire (2002), ao acentuar 

a necessidade de elaboração de abordagens psicológicas que possibilitem abertura, 

acolhimento do “outro que si”. 

Outra concepção importante para a clínica gestáltica é o entendimento de que se 

intenciona facilitar “o crescimento em vez de completar um processo de cura” 

(YONTEF, 1998, p.39), ou seja, buscamos formas de exploração e ampliação de 

consciência sobre o campo organismo/ambiente que maximizem aquilo que continua a 

se desenvolver depois da sessão, sem o terapeuta, deixando-se o cliente frequentemente 

em “aberto”, ou com uma tarefa que mobilize o processo de conscientização e 

responsabilidade para com a necessidade dominante.  

Perls (1973/1985) compreende que a gestalt-terapia é uma terapia experiencial, 

mais que verbal ou interpretativa. Experiencial no sentido de que exige do paciente que 

experiencie a si mesmo, tanto quanto possa, no aqui e agora, dando-se conta de seus 

gestos, de sua respiração, de suas emoções, de sua voz e de suas expressões faciais, 

tanto quanto dos pensamentos que mais o pressionam, acreditando que “quanto mais se 

der conta de si mesmo, mais aprenderá sobre o que é seu si-mesmo”. (P.76). Novamente 

aqui, percebemos nas formulações de Perls uma ênfase que sugere uma atitude 

individualista, o que, como discutimos ao longo de todo o trabalho, pode promover a 

constituição de subjetividades com base nestes modelos individualizantes, 

característicos da cultura contemporânea narcisista. 

Friedman (1985), estabelecendo um diálogo da gestalt-terapia com a perspectiva 

da “cura pelo encontro”, entende que, na medida em que Perls estabelece a autonomia 
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como o sentido do desenvolvimento humano e, consequentemente, do processo 

terapêutico, contrapõe-se a perspectiva dialógica de Buber, que entende o diálogo como 

o fundamento e o sentido último da existência humana. Diferentemente de Fritz Perls, 

frisa Friedman, Laura Perls denominou o contato em gestalt-terapia como o diálogo 

com o outro, e a experiência como a fronteira onde o outro e eu nos encontramos; onde 

Fritz entende a autonomia como o aspecto mais valioso para o processo terapêutico, 

Laura reconhece nossa condição de interdependência. Destaca, ainda, que a ênfase de 

Perls em seus últimos anos de vida com a demonstração de técnicas, apresentadas como 

gestálticas, distanciava-se do envolvimento dialógico genuíno. 

Yontef (1998), fazendo referência ao processo histórico de transformação da 

gestalt-terapia, destaca que as primeiras práticas de gestalt-terapia enfatizavam, com 

frequência, o uso clínico da frustração, uma confusão entre autossuficiência e 

autossuporte; sinalizando, ainda, que nas últimas décadas se nota um movimento em 

direção a uma prática que possibilita maior auto expressão direta por parte do terapeuta, 

com uma ênfase dialógica e a diminuição no uso de técnicas estereotipadas, e uma 

confiança na fenomenologia do próprio cliente. Também em meio à comunidade 

gestáltica brasileira, percebemos claramente um movimento crítico relativo à utilização 

superficial e descontextualizada de técnicas, em favor de uma prática clínica que se dê 

pela resposta genuína com base na implicação da pessoa do terapeuta, propondo-se ao 

contato íntimo, acolhedor e suportivo com o outro. 

Outra concepção importante sobre o processo terapêutico em gestalt-terapia nos 

é exposto por Polster & Polster (2001, p.23), ao afirmarem que “a experiência 

terapêutica não é meramente um acontecimento preparatório, mas um momento válido 

per si”. Entendemos que, caso a relação terapêutica fosse tomada meramente como um 

acontecimento preparatório, consequentemente, já implicaria a impossibilidade do 

estabelecimento do diálogo genuíno, na medida em esta seria tomada como um meio e 

não como um fim, como nos sinaliza Buber (2001, p.57), ao afirmar que “entre Eu e Tu 

não há fim algum, nenhuma avidez ou antecipação [...] Todo meio é obstáculo. Somente 

na medida em que todos os meios são abolidos, acontece o encontro”.  

Ao refletirmos sobre a noção de clínica em gestalt-terapia, faz-se necessário 

retomar alguns dos questionamos formulados no capítulo anterior, quando 

interrogávamos de que forma podemos descrever a relação que se estabelece entre 

terapeuta-cliente no processo terapêutico, se privilegiamos na relação com o outro uma 

atitude de experimentação, utilizando-nos do conceito de Buber, ou se nos permitimos e 
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nos aproximamos de uma atitude relacional. Parece-nos que a delimitação dos dois 

principais instrumentos em Gestalt-terapia, conforme descrito por Yontef (1998), nos 

sinalizam possíveis respostas para tais questionamentos.  

A metodologia de awareness e a atitude relacional são apontadas como estes 

dois instrumentos terapêuticos primários da gestalt-terapia, entendendo que eles se 

apresentam de maneira interligada, mas que demonstam características que afetam 

diretamente a postura do terapeuta, acreditando, ainda, que a mudança de atitude sucede 

pela própria necessidade da situação vivida em psicoterapia. Destacamos, ainda, que a 

literatura da gestalt-terapia tradicionalmente privilegia a metodologia de awareness, 

com numerosos trabalhos que mostram e discutem a “Gestalt-terapia em termos do 

objetivo da awareness e das técnicas (exercícios e experimentos) que são utilizados no 

trabalho de awareness”. (YONTEF, 1998, p.235). 

Havíamos destacado que, neste estudo, tomamos a gestalt-terapia como uma 

abordagem psicoterápica eminentemente compreensiva, experiencial e dialógica. Por 

compreensiva, entendemos a perspectiva fenomenológica descrita nas concepções sobre 

o processo de saúde/adoecimento, quando destacávamos que a gestalt-terapia não é uma 

terapia de ajustamento, em que o terapeuta tenta impor seu padrão de saúde ao paciente 

em uma tentativa de transformar o outro em uma réplica do terapeuta ou da perspectiva 

terapêutica deste, tomados como modelo de funcionamento saudável.  

Por experiencial, entendemos a proposta de utilização da metodologia de 

awareness, que se caracteriza como uma clínica da consciência, do dar-se conta; no 

entanto, ressaltamos que, por consciência, não devemos entender uma função 

meramente cognitiva, reflexiva, sendo este aspecto o motivo de em gestalt-terapia 

utilizarmos a expressão awareness, que implica uma concepção mais ampla de 

consciência, entendida como “o processo de estar em contato vigilante com os eventos 

mais importantes do campo indivíduo/ambiente, com total apoio sensóriomotor, 

emocional, cognitivo e energético”. (YONTEF, 1998, p.31). Com base na metodologia 

de awareness, o trabalho clínico em gestalt-terapia baseia-se “no aprendizado do uso 

dos sentidos do paciente para explorar por si mesmo e aprender a encontrar as soluções 

para seus problemas. Ensinamos ao paciente o processo de ficar aware daquilo que ele 

está fazendo, e como está fazendo, em vez de falar sobre o conteúdo, ou seja, como ele 

deveria ser ou por que ele é do jeito que é”. (YONTEF, 1998, p.219). 

Consideramos fundamental, neste momento, destacar o cuidado para que “uso 

dos sentidos do paciente para explorar por si mesmo e aprender a encontrar as soluções 
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para seus problemas”, fomentados pela metodologia de awareness não se traduzam 

meramente como uma prática de cuidado de si, entendendo que em nossas práticas 

psicoterápicas não devemos procurar o humano simplesmente num movimento 

reflexivo de si sobre si próprio, na consciência de si, mas sim no movimento de uma 

resposta, desde já consentida, ao apelo da alteridade, ao outro que nos aparece em sua 

Altura e nos exige uma responsabilidade, como apreendemos amparados no pensamento 

ético-filosófico de Emmanuel Lévinas. 

Yontef (1998, p.108) descreve ainda a metodologia de awareness em gestalt-

terapia como o “processo de experimentação ideográfico com a awareness dirigida para 

o continuum de awareness”, prestando-se acurada atenção nos conteúdos e, 

principalmente, na forma como o cliente evita a awareness de sua experiência, sendo o 

objetivo do processo terapêutico compreender os mecanismos pelos quais o cliente 

“aliena parte dos processos do seu self e, assim, evita a awareness de si e de seu 

ambiente”. (YONTEF, 1998, p.79). 

Neste sentido, é função do gestalt terapeuta, tomado como um participante ativo 

no comportamento aqui-e-agora e um catalizador da experimentação fenomenológica do 

cliente, facilitar a emergência segura da necessidade atual dominante na situação 

terapêutica. Assim, acreditamos que é nesta relativa segurança da situação terapêutica 

que as situações inacabadas do cliente, suas reações organísmicas, seus medos e 

fantasias com relação às consequências de seus comportamentos podem ser 

experienciados, de modo que o próprio cliente possa discriminar o que é nutritivo e o 

que é tóxico. 

Esta possibilidade de discriminação por parte do próprio cliente é tomada como 

um aspecto terapêutico, haja vista que normalmente o neurótico, em sua rigidez 

característica e seu autossuporte reduzido, acredita ser incapaz de superar seu padrão de 

comportamento repetitivo e insatisfatório, apresentando-se como autorrejeitado e com 

uma awareness reduzida. Assim, com suporte na facilitação de uma awareness 

completa e continuada, caracterizada pela condição de aceitação, os aspectos alienados 

do self poderiam ser contatados e, com o passar do tempo, integrados, reforçando a 

compreensão de que o contato com awareness enseja totalidades significativas novas e, 

portanto, é em si a integração de um problema (YONTEF, 1998, p.31). 

Compreendemos que o papel ativo do gestalt terapeuta é apreendido habilmente 

na formulação de Polster & Polster (2001, p.35), que compreendem o psicoterapeuta 

como seu próprio instrumento; na medida em que este é afetado, “ele recebe e reverbera 
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o que acontece nessa interação, e o amplifica de modo que isso se torne parte da 

dinâmica da terapia”. Com efeito, Perls (1985) entende que, no processo terapêutico, o 

gestalt-terapeuta deve se guiar pelo que observa fenomenologicamente sobre o paciente, 

se mostrando sensível ao que o cliente mostra superficialmente, de modo que sua 

percepção mais acurada possa servir como um meio que habilite o cliente a criar a 

própria conscientização. 

Ao diferenciarmos o conceito de awareness da consciência meramente reflexiva, 

o aproximamos de uma perspectiva holística, ao levarmos em consideração no processo 

de awareness o total suporte sensoriomotor, emocional, cognitivo e energético no 

campo organismo/ambiente no qual interagem, pelo menos, fatores socioculturais, 

animais e físicos em seus aspectos. Desta perspectiva holística, Laura Perls (1992) 

destaca como uma das facetas da metodologia de awareness a importância de 

facilitarmos o trabalho de consciência corporal, entendendo-o como um suporte 

essencial para os sujeitos e para a relação terapêutica, haja vista que o indivíduo 

contemporâneo é percebido por ela como se vivenciasse uma condição alienada de sua 

corporeidade, onde se vive demasiadamente um estado mentalista, como se fôssemos 

uma cabeça sem corpo. 

Ainda para Laura Perls (1992), tudo o que acontece durante a sessão terapêutica 

está a serviço das necessidades do cliente, mesmo os eventos que de alguma forma 

possam trazer ansiedade e desconforto, sinalizando, também, a necessidade de 

consultarmos as próprias reações ao comportamento do cliente, a awareness do que este 

encontro nos provoca como em qualquer outra situação de contato. Neste sentido, Perls, 

Hefferline & Goodman (1997, p.36) nos falam que a situação terapêutica 

 

É um encontro de médico e paciente. O médico não será um bom terapeuta se 

for rígido e insensível às necessidades específicas de uma situação terapêutica 

que está sempre mudando [...] não é um terapeuta se se recusa a ser parte dos 

processos em andamento da situação psiquiátrica. 

 

Estabelecendo aproximações da metodologia de awareness em gestalt-terapia e 

uma compreensão dialógica do processo terapêutico, Yontef (1998), com base na 

perspectiva dialógica de que toda realidade é relacional, destaca que em nossas 

formulações sobre a metodologia de awareness devemos entendê-la como relacional, 

como uma focalização na fronteira de contato entre a pessoa e o resto do campo 

organismo/ambiente. 
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Friedman (1985) entende que Erving and Miriam Polster, no livro Gestalt-

terapia Integrada, em suas discussões sobre o contato, oferecem alguns indícios 

significativos sobre o papel da “cura pelo encontro” em gestalt-terapia. Ressalta que o 

contato pode levar ao diálogo, mas não é em si o diálogo, "no entanto, se esse 

movimento se expressa em uma verdadeira abertura em direção ao outro e se encontra 

com uma resposta, ele pode florescer no mútuo contato que é o cerne do diálogo" 

(FRIEDMAN, 1985, p.95, tradução nossa) 
17

. 

Na medida em que toma o continuum de awareness como um dos objetivos da 

clínica gestáltica, Yontef (1998) ressalta que a gestalt-terapia não exclui uma resposta 

puramente pessoal ou técnica do terapeuta se ela possibilita a ampliação da awareness.  

 

[...] se o terapeuta se contém [...] ele priva o campo de seu principal 

instrumento, sua intuição e sua sensibilidade para com os processos em 

andamento do paciente. Ele precisa, então, aprender a trabalhar com simpatia e, 

ao mesmo tempo, com frustração [...] Ele precisa ter uma awareness relacional 

da situação total, e precisa ter contato com o campo total – tanto de suas 

próprias necessidades quanto de reações às manipulações do paciente e das 

necessidades e reações do paciente para com o terapeuta. E deve sentir-se à 

vontade para expressá-las. (PERLS, 1973 apud YONTEF, 1998, p.225). 

 

Ao entendermos que em gestalt-terapia seus dois principais instrumentos 

terapêuticos (a metodologia de awareness e a atitude relacional) se exprimem de 

maneira interligada, parece-nos evidente que a utilização, em gestalt-terapia, da 

metodologia de awareness não significa necessariamente o abandono da consideração 

do processo terapêutico como uma vivência dialógica. Com base nos referenciais 

teórico-epistemológicos da Gestalt-terapia, entendemos que em razão da atitude 

relacional, nos é possível, ou mais, nos é fundamental tomarmos a relação terapeuta-

cliente em sua dimensão inter-humana, fazendo com que deixe de ser um mero vínculo 

Eu-Isso entre um cientista/técnico e seu objeto/cliente, favorecendo para que se 

transforme num encontro entre duas pessoas, de sujeito a sujeito. 

Ainda acreditamos, porém, ser necessário frisar o risco de, ao enfatizarmos 

demasiadamente a metodologia de awareness, estabelecermos uma relação tal como o 

outro que o tomemos como objeto de nossa observação ou contemplação. Entendimento 

que é compartilhado em Hycner & Jacobs (1997, p.93), ao nos falarem que 

 

                                                           
17

 “Yet if this movement expresses itself in a genuine openness and reaching toward the other and meets 

with a response, it may flower into that mutual contact that stands at the heart of dialogue”. 

(FRIEDMAN, 1985, p.95). 
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A terapia composta unicamente de técnicas de awareness, sem o 

desenvolvimento pleno de contato do terapeuta/pessoa com o paciente/pessoa, 

limita paradoxalmente as possibilidades de awareness para o paciente e 

interrompe o processo do vir-a-ser de ambas as pessoas! 

 

Pensamos ser necessário retomar novamente os questionamentos anteriormente 

formulados, sobre como podemos descrever a relação que se estabelece entre terapeuta-

cliente, se privilegiamos na relação com o outro uma condição de experimentação, ou se 

nos permitimos uma condição relacional. Lembrando-nos de que nossa existência se dá 

em uma alternância contínua entre o momento Eu-Tu e a experiência Eu-Isso, 

estabelecemos uma aproximação teórica da metodologia de awareness com o diálogo 

técnico e a atitude contemplativa, conforme descritas com Buber (2009), entendendo ser 

esta a forma como nos percebemos na maior parte da experiência em psicoterapia. 

Acreditamos, todavia, que tal atitude pode compor uma dimensão dialógica, nos 

permitindo inclusive que, nos momentos mais raros e ricos do processo terapêutico, 

possamos vivenciar o diálogo autêntico, a tomada de conhecimento íntimo, a condição 

ética inter-humana por excelência. Neste sentido, Hycner & Jacobs (1997, p.30) 

expressam o organismo que 

 

O princípio básico da Gestalt-terapia de orientação dialógica é que a 

abordagem, o processo e o ‘objetivo’ da psicoterapia são dialógicos no enfoque 

global. Quaisquer ‘técnicas’ surgem do contexto da relação entre cliente e 

terapeuta [...] Todo contato e awareness precisam ser compreendidos dentro do 

contexto dialógico. 

 

Hycner & Jacobs (1997, p.76) argumentam que, na medida em que, com suporte 

em uma awareness plena, a pessoa inteira está envolvida e plenamente presente, 

podemos entender esta como “uma expressão da relação dialógica”, sugerindo, assim, 

“que os processos de contato e de awareness são precondições para o diálogo e que este 

é uma forma específica do processo de contato relacionado à iluminação do vir-a-ser 

inter-humano”. (HYCNER & JACOBS, 1997, p.77). 

Em nossa tentativa de compreender o processo terapêutico em gestalt-terapia, e a 

dinâmica que interliga a metodologia de awareness e a atitude relacional, recorremos ao 

que Polster & Polster (2001) descrevem como episódios de contato, caracterizados em 

sua qualidade pela awareness plena, o que, por sua vez, permite que vivenciemos em 

psicoterapia a condição de “aceitação total do nosso estar-em-situação”. (HYCNER & 

JACOBS, 1997, p.71). Tais episódios de contato constituem os eventos reais do 
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processo terapêutico que se mostram como momentos válidos per se, proporcionando 

“substância e drama à terapia”. (POLSTER & POLSTER, 2001, p.181). 

Identificamo-nos com as concepções formuladas por Amatuzzi (2010), com a 

perspectiva eminentemente dialógica de uma fenomenologia do escutar e do responder, 

ao sinalizar que “as outras falas que visam conferir a compreensão, manter a 

comunicação ou clarear o sentimento são preparações para a resposta, ou já são 

implicitamente a resposta, ou então não têm sentido terapêutico algum”. (AMATUZZI, 

2010, p.74). Aproximamo-nos de tais concepções, com as propostas por Polster & 

Polster (2001), que tomam o psicoterapeuta como seu próprio instrumento, quando nos 

advertem que a vantagem de usar a própria experiência do terapeuta vai além da 

característica aditiva de incluir tudo o que esteja disponível no encontro de terapia, mas 

também na compreensão da ocorrência de novas experiências, o que se dá pela afetação 

de si e do outro na relação, ou seja, o reconhecimento da dimensão dialógica do 

processo terapêutico, em que cada um é “impactado por” e “responde ao” outro 

ontologicamente. Temos, então, o diálogo genuíno como o principal instrumento de 

trabalho (JULIANO, 1997).  

Como afirmamos anteriormente, para Hycner & Jacobs (1997), a Filosofia 

dialógica de Martin Buber fundamenta a teoria e a prática da gestalt-terapia em seu 

radicalismo original de explorar o “entre”, sendo o dialógico a exploração do entre. Para 

o autor, muitos gestalt-terapeutas incorporaram a compreensão da relação Eu-Tu a sua 

prática, porém destacando que são poucos os que, efetivamente, escreveram sobre a 

relação dialógica de maneira substancial e extensiva. Entendem também que o 

fundamento dialógico em psicoterapia promove uma mudança radical de paradigma, 

destacando que “quando levamos esta mudança a sério, o modo de abordar a terapia 

muda completamente” (P.99). 

Percebemos, já na obra inaugural da gestalt-terapia, o reconhecimento da 

dimensão relacional da situação terapêutica – mesmo que ainda em um sentido bastante 

reduzido, se confrontada com a perspectiva dialógica de Buber – quando Perls, 

Hefferline & Goodman (1997, p.36) acentuam que 

 

A situação terapêutica [...] É um encontro de médico e paciente. O médico não 

será um bom terapeuta se for rígido e insensível às necessidades específicas de 

uma situação terapêutica que está sempre mudando [...] não é um terapeuta se 

se recusa a ser parte dos processos em andamento da situação psiquiátrica.  
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Como destacamos, a atitude relacional é um dos principais instrumentos no 

processo terapêutico. Assim, o diálogo existencial entre terapeuta e cliente é entendido 

como manifestação da nossa condição existencial inter-humana. Para Yontef (1998), ao 

se atribuir a relação terapeuta-cliente como o aspecto mais importante da psicoterapia, 

desde seus primeiros passos, a gestalt-terapia entendia a importância de se utilizar a 

presença ativa do terapeuta num relacionamento com o contato, contudo “não 

considerava detalhadamente o que constituía uma presença dialógica curativa”. (P.26). 

Fazendo referência à Filosofia dialógica de Martin Buber, ele assinala que “os gestalt 

terapeutas preferem experienciar o paciente no diálogo do que usar a manipulação 

terapêutica” (p.18), engajando-se no diálogico, em um contato marcado por aceitação, 

entusiasmo, envolvimento verdadeiro e corresponsabilidade. Entende-se, pois, que o 

diálogo em gestalt-terapia 

 

[...] é baseado na experimentação da outra pessoa como ela verdadeiramente é, 

e mostrar o seu verdadeiro self, compartilhando awareness fenomenológica. O 

Gestalt-terapeuta diz o que ele pensa e encoraja o paciente a fazer o mesmo. O 

diálogo gestáltico autêntico incorpora autenticidade e responsabilidade. 

(YONTEF, 1998, p.18-19). 

 

Compreendemos que a experimentação da outra pessoa, como esta 

verdadeiramente é, exige-nos a atitude que Buber nos propõe para que não tratemos o 

outro como nosso objeto, mas sim como nosso parceiro num acontecimento da vida, que 

confirmemos o outro como parceiro do diálogo. Neste sentido, Zinker (2007) se reporta 

à relação terapêutica como encontro amoroso, em que o amor autêntico é experienciado 

como êxtase no ser do outro, como regozijo por sua experiência. É não manipulador, 

não exigente, onde deixamos que o outro seja. Sobre o amor autêntico, o autor utiliza 

como exemplo o amor dos avós, e diz “os avós não pedem nada, apenas se satisfazem 

em aprender, observar e compreender a experiência de vida de outra pessoa à medida 

que ocorrem”. (ZINKER, 2007, p.18). 

Hycner & Jacobs (1997) compreendem a condição inter-humana do processo 

terapêutico como “um ‘imperativo’ para encontrar o Outro”, sendo este encontro na 

perspectiva dialógica de Buber marcado pelo acolhimento, resposta no face-a-face e, no 

voltar-se-para-o-outro, confirmação deste como parceiro do diálogo; reconhecimento de 

“uma necessidade inerentemente humana: encontrar e ser encontrado – envolver-se com 

a alteridade real do outro, confirmar um outro e ser confirmado nessa alteridade”. 

(HYCNER & JACOBS, 1997, p.188). 
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Ampliando a forma como a perspectiva dialógica de Martin Buber é descrita e 

utilizada nos referenciais teórico-epistemológicos em gestalt-terapia, Laura Perls (1992) 

expressa a ideia de que, se quiser ajudar nossos clientes em seu processo de realização 

como verdadeiros humanos, nós mesmos temos que ter a coragem de assumir os riscos 

de sermos humanos na relação atual com o outro. Em nosso entendimento, tal 

formulação se aproxima da concepção de Buber, ao atestar que o conhecimento do 

homem, com sua atualização, só é possível no encontro inter-humano, como nos 

esclarece Buber (1963, p.151, tradução nossa),
18

 quando destaca que “só o homem que 

realiza em toda sua vida e com seu ser inteiro as relações que lhe são possíveis pode 

ajudar-nos realmente no conhecimento do homem”. 

Desde tal perspectiva em psicoterapia, que afirma a necessidade de termos 

coragem de assumir os riscos de sermos humanos, permitimo-nos assinalar que 

tangenciamos as formulações que intimam o terapeuta a desalojar-se pela exigência do 

outro; possibilitando uma prática psicoterápica inspirada pelo acolhimento do Rosto, 

desde sempre resistente a qualquer apreensão, sendo acessível apenas quando nos 

inscrevemos na relação onde ele pela escuta, marcada pela vulnerabilidade e 

sensibilidade para com o outro, ética. 

Tal condição ética de escuta nos faz evocar as expressões de Cardella (2002), ao 

se referir como a condição para o trabalho do psicólogo uma atitude de abertura para 

que a alteridade do outro ressoe em sua própria alteridade, entendendo que seria “no 

confronto com as alteridades do outro e de nós mesmos que este trabalho se realiza” 

(CARDELLA, 2002, p. 89). 

Recordamos, ainda, a importância de considerarmos a alteridade como 

possibilidade de reconhecermos nossa afetabilidade pelo outro que aviva em mim o 

sentido da responsabilidade infinita do eu para com o outro, me intimando a responder-

lhe em sua dor, reconhecendo o sofrer pelo-outro como “a mais profunda aventura da 

subjetividade, sua intimidade última”. (LÉVINAS, 2010, p.126). Isto nos aproxima da 

“dimensão ética por excelência, a do estar a serviço de Outrem, por ele e para ele” 

(FREIRE 2003, p.13), remetemos-nos também, a Hycner & Jacobs (1997), quando estes 

dizem que em gestalt-terapia, como uma abordagem dialógica genuína, o terapeuta é o 

“steward” do dialógico, expressão que significa ser o servo ou estar a serviço de. Para 

                                                           
18

 “Sólo el hombre que realiza en toda su vida y con su ser entero las relaciones que le son posibles puede 

ayudarnos de verdad en el conocimiento del hombre”. (BUBER, 1963, p.151). 
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Hycner & Jacobs (1997) isso implica que, em sentido mais profundo, a existência do 

terapeuta está subordinada (ao menos temporariamente) a serviço do dialógico. 

Estabelecendo um diálogo textual entre autores, com base em suas obras, 

estendemos que Hycner & Jacobs (1997) respondem afirmativamente a Amatuzzi 

(1989, p.43), quando este, ao refletir sobre a possibilidade de a psicoterapia ser um 

encontro na mutualidade, questiona se “pode um tal encontro ser ainda denominado de 

psicoterapia?”. Para Hycner & Jacobs (1997, p.192), sinalizando a possibilidade efetiva 

de uma gestalt-terapia dialógica, “paciente e terapeuta podem transcender aos papéis 

prescritos socialmente e, nos momentos de encontro que tomam a ambos de surpresa, 

eles podem se encontrar verdadeiramente – e esse encontro confirma o próprio ser de 

cada um”. 

Parece-nos deveras desafiadora, e radicalmente importante, a possibilidade de 

formulação de uma psicoterapia que tome com um de seus fundamentos a atitude 

essencial de voltar-se-para-o-outro, a partir da qual nos seria possível entrar 

efetivamente em relação com o outro, com a “enorme alteridade do outro” (BUBER, 

2009, p.57), e, neste nosso voltar-se-a-ele, que nele também se produza uma resposta 

em reconhecimento de que “viver significa ser alvo da palavra dirigida”. (P.43). 

Entendemos que tal perspectiva não é unânime dentre os referencias teórico-

epistemológicos da gestalt-terapia, mas acreditamos como possível que os discursos e 

práticas em gestalt-terapia abram mão das atitudes eminentemente monológicas em que 

dobramo-nos-em-nos-mesmos ou nas certezas de nossas teorias, e nos percebamos a 

exigência ética de tomarmos as palavras e perguntas de nossos clientes como palavras 

dirigidas, que exigem uma resposta, não nos sendo possível esterilizá-las, pois 

adentraríamos inevitavelmente uma condição alérgica para com o outro. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aproximando-nos do término deste trabalho, nos propomos reafirmar alguns dos 

elementos fundamentais que nos subsidiaram em nosso objetivo de compreender a 

dimensão ética da gestalt-terapia, mais precisamente o interesse de percebermos na 

forma como nos é apresentado nos seus referenciais teórico-epistemológicos. Como já 

destacamos, o interesse na temática surge da necessidade de compreender e sistematizar 

sua dimensão ética, presente ordinariamente de maneira subliminar nas elaborações 

teóricas da abordagem gestáltica. 

Afirmamos que, em nossa pesquisa, não tínhamos a intenção de trabalhar a 

temática de modo conclusivo. Destacamos, ainda, que tal sentido se tornou ainda mais 

evidente ao longo do processo dissertativo, quando passamos a intencionar que os 

possíveis leitores deste possam encontrar mais do que meras formulações conclusivas 

sobre a dimensão ética da gestalt-terapia, mas sobretudo encontrem oportunidades de 

serem provocações. Parece-nos óbvia a importância de novos estudos que venham 

ampliar ou melhor explicitar esta temática. Tal entendimento deve-se inclusive por toda 

a complexidade do projeto epistemológico da abordagem gestáltica, que possibilita 

diversos estilos e várias possibilidades com base nas quais poderíamos compreender a 

dimensão ética da gestalt-terapia; inclusive, considerando-se outros horizontes éticos, 

diferentes dos utilizados neste ensaio. 

Buscamos tornar óbvio, ao longo do trabalho dissertativo o fato de que ele 

surgiu também pelas provocações que sofremos ao nos defrontar com os trabalhos de 

Freire (2000, 2001, 2002, 2003, 2004), entendendo nossa empreitada como um 

desdobramento destes, que, constituindo sua escuta do ético amparado no pensamento 

de Emmanuel Lévinas, investigam a dimensão ética presente nas psicologias. Ainda nos 

momentos iniciais de nossas reflexões sobre a temática, questionávamos de que forma a 

gestalt-terapia se mostra perante a exigência da alteridade radical de Lévinas. 

Utilizamo-nos também de algumas concepções formuladas por Figueiredo (2007; 2009; 

2010), principalmente as relacionadas com o entendimento que toma as abordagens 

psicológicas como dispositivos constituintes de subjetividades. 

Assim, recorrendo às nossas compreensões prévias sobre os fundamentos 

teórico-epistemológicos e nossas experiências vividas como psicoterapeuta em uma 

perspectiva gestáltica, passamos a nos interrogar de que forma nos disponibilizamos na 

relação terapêutica, e que responsabilidades e cumplicidade estabelecemos com os 
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processos que se dão no entre terapeuta/cliente. Elaborando uma problemática mais 

clara, questionamos: como se dá a dimensão ética na Gestalt-terapia a partir de seus 

referenciais teórico-metodológicos? Que ética constituímos como gestalt terapeuta, ao 

passarmos por contínuos processos na relação com nossos clientes e pelas exigências 

que estes encontros nos impõem? 

Como afirmamos, com base em nossa historicidade, partimos com o preconceito 

(GADAMER, 2008a) de que, em gestalt-terapia, encontraríamos, ao término de nossa 

pesquisa, uma ética que se lança a compreensão e acolhimento do Outro, em sua 

diferença essencial, podendo assim ser entendida como uma ética do Encontro, 

Dialógica, enraizada epistemologicamente na Filosofia dialógica de Martin Buber. Faz-

se necessário destacar a ideia de que, já ampliando nossos horizontes de sentido, ao 

longo do trabalho, fomos percebemos outras referências com suporte nas quais 

poderíamos pensar a ética gestáltica; dentre elas, a fundamentação fenomenológica, que 

nos sinaliza uma perspectiva compreensiva sobre a experiência humana; bem como pela 

perspectiva de campo e holística que rompe com um pensamento solipsista e nos remete 

a olhar para o todo, e também uma perspectiva compreensiva para aquilo que chamamos 

processos patológicos que, com base na teoria organísmica nos remete aos ajustamentos 

criativos que se dão mesmo no “patológico”. 

A partir desta ampliação de nossos horizontes de sentido, entendemos que em 

estudos futuros podemos, e talvez seja necessário, perceber a dimensão ética 

considerando este todo organizado, que forma uma configuração a qual chamamos de 

gestalt-terapia. Tal complexidade nos revela múltiplos estilos em gestalt-terapia, que 

trazem ênfases diferentes nos modos de atuar e perceber os processos experienciados 

pelos clientes que buscam a psicoterapia, o que retrata concepções, por vezes, diferentes 

ou até mesmo contraditórias, de homem e de mundo, das noções como se dão processos 

de saúde/adoecimento e a perspectiva clínica subjacente a tais noções.  

Novamente destacamos que, conscientes de tal complexidade, faz-se necessário 

o estabelecimento de um maior rigor teórico-epistemológico em nossos contínuos 

processos de formação como psicoterapeuta para que tenhamos consciência com base 

em quais concepções orientamos nosso trabalho clínico, pois este é um elemento 

produtor de subjetividade, o que traz implicações éticas para nossa práxis, bem como 

repercussões para a sociedade contemporânea, no sentido de reforçar modos de ser-no-

mundo que reconheçam nossa condição de responsabilidade por e pelo outro, ou se, de 

outro modo, são reforçadores dos modelos de subjetividade cada vez mais 
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individualizantes, o que vem a ser o oposto de uma ética radical como proposta por 

Lévinas, ou do inter-humano, como formulado por Buber. 

Evidenciamos que, ao longo do trabalho dissertativo, nos percebemos em um 

esforço de tradução, entendido por Gadamer (2008a) como o caso hermenêutico 

extremo, na medida em que estabelecemos o diálogo entre perspectivas filosóficas e 

uma abordagem psicológica. Neste esforço hermenêutico, reconhecemos a exigência de 

fidelidade com a “língua” original e a impossibilidade de suspendermos as diferenças 

fundamentais entre as línguas (o campo filosófico e o campo psicológico). Gadamer 

(2008a) já nos sinalizava que, no processo de tradução, ao querermos destacar um traço 

que achamos importante no original, era preciso assumirmos a responsabilidade dessa 

reiluminação e reconhecermos as nuanças entre as “duas línguas”. 

Desde o início do trabalho, e aqui reiteramos, percebemos a perspectiva ético-

filosófica de Emmanuel Lévinas como um campo bastante fértil para futuras 

investigações, haja vista que se trata de um pensamento filosófico ainda praticamente 

inexplorado pelos teóricos da abordagem gestáltica. Tal Filósofo estabelece como tema 

fundamental, e persiste, ao longo de todas as suas obras por nós visitadas, em uma 

convocação ética para que reconheçamos nossa responsabilidade por e pelo outro. 

Entendemos que os futuros trabalhos em gestalt-terapia que venham a dialogar com este 

pensamento ético-filosófico podem nos sinalizar uma releitura de conceitos e noções à 

luz deste novo horizonte ético, possibilitando a formulação de discursos e práticas 

gestálticas que destaquem a incoerência ética de reproduzirmos antigas formas que se 

mostrem surdas à exterioridade, e que vedem todas as aberturas e impeçam a 

experiência com a alteridade. 

Entendemos que o pensamento de Lévinas nos mobiliza a pensar uma prática 

gestáltica que destaque nossa condição ética, como o sentido profundo do homem como 

realização e destino tanto individual como social. Tal diálogo com Lévinas nos permite 

evidenciar elementos já contidos timidamente nos referencias teórico-epistemológicos 

da gestalt-terapia, que destacam a importância de reconhecermos a singularidade 

irredutível de cada homem, e que assim não promovamos a redução do Outro ao 

Mesmo, não nos permitindo qualquer tentativa de violência, posse e/ou negação de 

outrem em sua alteridade irredutível, entendendo finalmente que “o humano só se 

oferece a uma relação que não é poder”. (LÉVINAS, 2010, p. 32). 

Pensamos também que este horizonte ético nos possibilita entender que, mesmo 

que o trabalho do psicoterapeuta signifique a busca pela compreensão de outrem, esta 



111 
 

 

relação excede qualquer tentativa de compreensão totalizante. Assim, nosso trabalho 

clínico como gestalt terapeuta consistiria em uma permissão ética para que o outro se 

manifeste, sendo desde sempre respeitado em sua alteridade. Tal respeito pela alteridade 

se traduziria pelo reconhecimento de que somos afetado pelo outro, o que denotaria a 

formulação de uma prática psicoterápica em que não se busque simplesmente o 

conhecimento sobre o homem, mas sim que a partir de uma condição de abertura ao 

outro sejamos ensinado, o que nos revelaria o sentido do face-a-face: “Compreender 

uma pessoa é já falar-lhe”. (LÉVINAS, 2010, p.26). 

Tal relação terapêutica se daria pela condição de abertura e resposta ao outro, 

logo, ética; disposição à escuta desse outro de forma a poder responder a ele, ao seu 

sofrimento, sem que possamos nos fazer surdos ao seu apelo, reconhecendo o sofrer 

pelo-outro como “a mais profunda aventura da subjetividade, sua intimidade última” 

(LÉVINAS, 2010, p.126), rompendo assim com o drama característico da sociedade 

contemporânea de indiferença do homem pelo homem. Tal diálogo contribuiria com a 

elaboração de uma prática gestáltica aberta à condição de afetabilidade em mim, em 

face de outrem, avivando o sentido da responsabilidade infinita do eu para com o outro, 

me intimando a responder-lhe; resposta que já se daria como exposição de mim no 

Dizer. 

Outra compreensão a que chegamos, ao término deste estudo, é a aproximação 

entre o pensamento ético-filosófico de Lévinas e a Antropologia Filosófica de Buber. 

Por aproximação, queremos sinalizar os diversos elementos aqui descritos que nos 

revelam percepções próximas, embora não semelhantes, revelando-nos também 

aspectos significativos de distanciamento, dentre os quais destacamos a crítica que 

Lévinas estabelece à concepção buberiana de reciprocidade entre o Eu e o Outro, ou 

entre o Eu e Tu, em Buber. Destacamos, contudo, que não tínhamos por intenção 

estabelecer o diálogo/confronto entre estes dois pensamentos filosóficos, ressaltando 

que, nos momentos em que este diálogo foi timidamente estabelecido, tínhamos como 

intenção esclarecer as questões relacionadas especificamente à dimensão ética da 

gestalt-terapia. 

Entendemos que, nos fundamentos teórico-epistemológicos em gestalt-terapia, 

mesmo em toda sua diversidade, o pensamento de Martin Buber, no que diz respeito à 

relação terapêutica, exerce forte influência; contudo, acreditamos que esta filosofia 

possibilita, ainda, enormes contribuições para novas e mais profundas concepções sobre 
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o sentido de homem e de mundo e acerca dos processos de saúde/adoecimento, para que 

em tais concepções resgatemos o elemento inter-humano da existência. 

Acreditamos ser necessário assinalar a importância e atualidade do pensamento 

de Buber para a sociedade contemporânea, que, na forma como a escutamos, clama pela 

urgente revisão de suas perspectivas sobre o sentido da existência humana, o que 

demanda de nós psicoterapeutas, que estejamos atentos às exigências que esta realidade 

nos impõe. Assim, entendemos que uma gestalt-terapia inspirada pela Filosofia 

dialógica deve tomar como elemento central o que Martin Buber denomina como ética 

do inter-humano, traduzida em uma atitude de efetivo engajamento nas relações que 

estabelecemos e com o mundo que nos é confiado.  

Temos, assim, em uma gestalt-terapia inspirada no dialógico, o fundamento de 

que o sentido da existência humana é a relação, coexistência, amparados no qual 

entendemos o diálogo como a atitude existencial do face-a-face; em que o outro seja 

mais que “uma soma de qualidades, útil a um propósito realizável” (VON ZUBEN, 

2003, p.99), mesmo que este propósito seja o de um projeto terapêutico. Tomarmos o 

diálogo como atitude existencial do face-a-face nos lança na possibilidade do efetivo 

engajamento em psicoterapia, onde entendemos os eventos ocorrentes nesta relação 

como palavras que nos são dirigidas, o que nos sinaliza também nossa condição de 

afetabilidade e de responsabilidade perante o outro. Tal perspectiva abre o campo da 

psicoterapia para a condição ética de tomada de conhecimento íntimo, na qual encontra-

nos um homem, que neste evento nos “diz algo”, não nos sendo possível retratar nem 

descrevê-lo, pois se tentássemos já seria o fim do Dizer (BUBER, 2009). Tal tomada de 

conhecimento íntimo nos revela que este homem não é nosso objeto, e que na verdade o 

que importa neste momento é unicamente que nos encarreguemos deste responder, o 

que entendemos significar para o campo da psicoterapia a primazia do diálogo, com 

base no qual o sentido mais profundo da existência humana nos é revelado. 

Pretendemos neste momento sinalizar, dentre os fundamentos teórico-

epistemológicos da gestalt-terapia, os conceitos e noções que entendemos como 

norteadores da dimensão ética desta abordagem, ressaltando também algumas das 

críticas e reflexões que fomos formulanndo ao longo de nosso trabalho. Tal intenção 

decorre do entendimento de que tais referenciais orientam a atitude que o terapeuta 

desta abordagem exerce em seu trabalho de escuta do outro. 

A primeira concepção que destacamos é a perspectiva de que o trabalho na 

abordagem gestáltica é percebido como uma implicação ético-política, o que no nosso 
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entender já sinaliza alguns contornos da dimensão ética da gestalt-terapia. Outro 

elemento que acreditamos ser fundamental nas considerações de nossa pesquisa é o 

conceito de campo organismo/ambiente que nos revela a condição inter atuante e 

interdependente das concepções de homem e de mundo, que impacta inclusive na forma 

como devemos compreender clinicamente a experiência vivida de nossos clientes, nos 

permitindo compreendê-las para além dos modelos interessados eminentemente com os 

processos individuais e intrapsíquicos, geradores de subjetividades individualizadas e 

alienadas dos processos sociais, culturais e históricos. 

Destacamos positivamente as concepções de ajustamento criativo e de 

crescimento em gestalt-terapia, pois, em nosso entendimento, nos sinalizam uma atitude 

necessária de abertura a alteridade, ao diferente, à novidade. De outro modo, 

acreditamos ser necessário um nível considerado de cuidado em face de possíveis 

equívocos com relação a ideia de autorregulação organísmica, pois, na forma como por 

vezes nos é apresentada, abre-se a possibilidade para compreensões equivocadas, como 

se esta privilegiasse a condição do organismo em detrimento ao campo, na medida em 

que se preocupa eminentemente com o “processo através do qual o organismo satisfaz 

suas necessidades”. (PERLS, 1985, p.20). Preocupa-nos a possibilidade de concebermos 

a condição do organismo como anterior e privilegiada em relação ao conjunto de 

relações sociais, e tal concepção possa ser entendida como um convite ao egotismo, o 

que se aproximaria das formas contemporâneas de viver que buscam o sentido da 

existência em si mesmo. 

Merecem destaque as concepções de self processual e de polaridades presentes 

na visão de homem em gestalt-terapia. Tais proposições nos parecem reveladoras de 

uma concepção mais ampla da experiência humana, na medida em que nos possibilita 

entendê-la considerando sua complexidade e contradições, inclusive nos permitindo 

uma apreciação mais adequada dos conflitos por vezes vivenciados entre exigências 

sociais e necessidades pessoais. 

Ressaltamos a necessidade de um posicionamento crítico e de uma ruptura com 

formulações equivocadas sobre noções fundamentais para o processo terapêutico, como 

o de responsabilidade, para que não corroboremos tais afirmações, entendidas por nós 

como reforçadoras dos modelos individualizantes característicos da cultura 

contemporânea narcisista. Propomos que destaquemos nossa condição de 

responsabilidade com o outro, com o campo total, afirmando que a relação do sujeito 

com a sociedade, em gestalt-terapia, deve se basear em um compromisso deste sujeito 
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com o social, no sentido de desenvolvimento de uma vivência verdadeiramente 

comunitária. 

Pensamos também ser necessário compreender o processo de saúde/adoecimento 

desde o viés da gestalt-terapia, eminentemente com base na concepção de campo 

organismo/ambiente e não simplesmente a partir de uma perspectiva biológica das 

necessidades organísmicas, sendo também pertinente que ampliemos tais concepções 

amparados no pensamento dialógico de Martin Buber, ou mesmo outros, que nos 

possibilitem levar em consideração nestes processos nossa condição inter-humana. 

Afirmamos como fundamental a atitude compreensiva dos processos de adoecimento, 

destacando-se as críticas com relação a qualquer tentativa de estabelecer em gestalt-

terapia uma clínica de ajustamento, desde sempre uma violência para com o outro. 

Por fim, destacamos na concepção de clínica em gestalt-terapia a necessidade de 

articulação entre a metodologia de awareness e a atitude relacional, para que não 

fiquemos restrito simplesmente a uma atitude objetivante e estéril na relação com o 

outro, mas sim que tomemos as oportunidades que nos são oferecidas nos episódios de 

contato, para que reconheçamos a condição inter-humana da relação terapêutica, o que 

exigiria que, como terapeuta nos colocássemos a serviço do outro, reconhecendo-nos 

como eleito por nossos clientes, o que nos implicaria uma extrema responsabilidade 

pelo mundo que nos foi confiado. Tal perspectiva sinaliza também a formulação de uma 

prática psicoterápica em que não se busque simplesmente o conhecimento sobre o 

homem, com base em uma distância contemplativa, mas de um conhecimento com o 

outro, sobre o sentido da existência humana no engajar-se, já se constituindo como o 

resgate do elemento inter-humano da existência e afirmação do outro, da alteridade. 

Entendemos, contudo, finalmente que a gestalt-terapia na forma como nos é 

demonstrada em toda a sua complexidade, nos fundamentos teórico-epistemológicos 

desta, ainda não dá conta das exigências éticas que nos trazem os pensamentos de 

Martin Buber e, principalmente, os de Emmanuel Lévinas. Pensamos, todavia, também 

que tais exigências não são totalmente estranhas ao conjunto de crenças e valores que 

compõem a perspectiva da abordagem gestáltica; ou seja, percebemos que a gestalt-

terapia traz em seus fundamentos teórico-epistemológicos elementos que nos permitem 

conjecturar aproximações com estas exigências éticas, o que implicaria, desde já, ao 

levarmos tais concepções a sério, uma mudança radical no nosso modo de abordar a 

terapia. 
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Com base nas discussões estabelecidas e dos sentidos que nos foram revelados 

em nosso trabalho hermenêutico, entendemos ser possível e necessária a formulação de 

um novo sentido clínico e social para o processo psicoterápico, não sendo meramente 

mais uma forma de cuidado de si, mas sim que possibilite a revelação da nossa 

condição de sujeitados e responsáveis por e pelo outro, o que para o campo das 

psicoterapias significaria que não devemos procurar o humano simplesmente num 

movimento reflexivo de si sobre si próprio, na consciência de si, mas sim no movimento 

de uma resposta ao apelo da alteridade. 

Em face do caráter radical das proposições estabelecidas pelos pensamentos de 

Emmanuel Lévinas e Martin Buber, acreditamos que, ao relatar que em nossa escuta da 

dimensão ética da gestalt-terapia, esta não dá conta de tais exigências, pretendemos 

sinalizar nossa insatisfação perante a forma como alguns elementos, já descritos, nos 

são exibidos nos fundamentos teórico-epistemológicos da abordagem. Entendemos tal 

insatisfação no sentido positivo, como uma exigência pela retratação, e esperamos, 

então, que tal insatisfação nos mobilize na elaboração de nossas possibilidades no 

campo teórico e prático da clínica gestáltica, que se aproximem das exigências dos 

horizontes éticos aqui expressos, capazes de evocar e sustentar uma nova ordem 

humana. 

Compreendemos que os pensamentos de Emmanuel Lévinas e Martin Buber, 

dentre vários elementos que se aproximam, são caracterizados por sua radicalidade – a 

perspectiva de uma alteridade radical em Lévinas, e de uma dialogicidade radical em 

Buber. Tais radicalidades que nos são apresentadas, tomamos como algo positivo, no 

sentido que nos mobilize como psicoterapeuta e como teórico em nossas abordagens 

psicológicas a sair do discurso tradicional e passível às críticas destacadas ao longo de 

todo o trabalho dissertativo. Instigamo-nos e não permitimos nos conformar com o 

precário que aí está – em nosso objeto de estudo os modos dominantes de existir, 

firmados em uma condição de pessoa e sociedade individualistas e individualizantes, 

que se traduzem em relações sociais coisificadas, e a forma como os modelos 

tradicionais de psicoterapia são reforçadores destas formas de relação social. 

Entendemos que a Ética da Alteridade Radical em Lévinas, e a Ética do Inter-humano 

em Buber nos provocam na elaboração de uma gestalt-terapia que se aproxime destas 

dimensões éticas e dialógicas. 
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