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Com afeto e cuidado, 
Comissão Organizadora 

 

DAFNE THAISSA MINEGUEL ASSIS 

LÁZARO CASTRO SILVA NASCIMENTO 

LIEGE VALQUÍRIA BIANCHINI FONSECA 

MARIANA VIEIRA PAJARO 

NATASCHA BRAVO DE CONTO 

SIMONE APARECIDA SOUZA DREHER 

THAUANA SANTOS DE ARAÚJO 

YARA APARECIDA GUALDA CARNEIRO 

 

Palestrantes Convidados 

 

DR. ADRIANO FURTADO HOLANDA (UFPR) 

MA. ANGELA IZABEL SCHILLINGS (UFSC) 

DRA. CELANA CARDOSO ANDRADE (UFG) 

MA. FÁDUA HELOU (UNICEUB) 

DR. JORGE PONCIANO RIBEIRO (UNB/IGTB) 

MA. LILIAN MEYER FRAZÃO (USP) 

DRA. LUCIANE PATRÍCIA YANO (UFAC) 

MA. MARIA ALICE QUEIROZ DE BRITO (UFBA) 

DRA. MÔNICA BOTELHO ALVIM (UFRJ) 

DRA. PATRICIA VALLE DE ALBUQUERQUE LIMA (UFF) 

DR. RENATO TOCANTINS SAMPAIO (UFMG) 

MA. ROSANE LORENA GRANZOTTO (INST. GRANZOTTO) 

DRA. SELMA CIORNAI (SEDES SAPIENTIAE/IGSP) 

MA. WANDERLEA NAZARÉ BANDEIRA FERREIRA (UFMA) 
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Comissões Avaliadoras 

 

Comissão Científica 

 

ADELMA DO SOCORRO GONÇALVES PIMENTEL 

ADRIANO FURTADO HOLANDA 

ANDRÉA DOS SANTOS NASCIMENTO 

CELANA CARDOSO ANDRADE 

DANILO SUASSUNA MARTINS COSTA 

ÊNIO BRITO PINTO 

FÁBIO NOGUEIRA PEREIRA 

KAMILLY SOUZA DO VALE 

KAREN SCAVACINI 

KARINA OKAJIMA FUKUMITSU 

LAURA CRISTINA DE TOLEDO QUADROS 

LUCIANE PATRÍCIA YANO 

MARIANA COSTA BRASIL PIMENTEL 

NICOLE BACELLAR ZANETI 

NILTON JÚLIO DE FARIA 

PATRÍCIA VALLE DE ALBUQUERQUE LIMA 

ROBERTA BENTES FLORES BAYMA 

SELMA CIORNAI 

SÉRGIO LIZIAS COSTA DE OLIVEIRA ROCHA 

 

Comissão Prático-Vivencial 

 

ALDENORA DE CASTRO CORDEIRO 

FABÍOLA MANSUR POLITO GASPAR 

JULIANE CRISTINE KOERBER REIS 

MARIA ALICE QUEIROZ DE BRITO 

ROSANA ZANELLA 

SHEILA MARIA DA ROCHA ANTONY 

WANDERLEA NAZARÉ BANDEIRA FERREIRA 

YARA APARECIDA GUALDA CARNEIRO 
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Monitoria 

 

ADRIANE LUCIA PSCHERA 

ALEXANDRE SALINA DE FREITAS 

ANA CAROLINA ARIMA 

ANA ELISA REIS AMORIM 

ANA PAULA FELDMANN 

ANDRESSA ALVES F. DA SILVA 

ANNELIESE MORAES V. WIEDEMANN 

BRUNARA BATISTA DOS REIS 

BRUNO BERALDO DE CASTRO 

CAROLINE CONCEIÇÃO KOHL 

DIEGO KOVALSKI OLIVEIRA 

FABIANA DE ARAÚJO SILVA WALTER 

FELIPE PADILHA 

FERNANDA LOPES 

FRANCIS FERREIRA DE LIMA SOUZA 

FRANCISCO ROMÁRIO SILVEIRA 

GABRIELA VISNIESKI SIQUEIRA 

GABRIELY LEME GARCIA 

ISADORA CRISTINA M. DE OLIVEIRA 

JACKELINE ZANARDINE CORRÊA 

JENIFER CORTES D. GEROMINI 

LAÍS VALÉRIO GABRIEL 

LEONARDO FRANCISCO T. DE MELO 

LUÍS HENRIQUE FUCK MICHEL 

LUIZA SIONEK 

MARIA FERNANDA T.  SIQUEIRA 

MARIANA CHRISTINA G. PISMEL 

MARIANA DE FÁTIMA MIELKE 

MATHEO BERNARDINO 

NICOLE BATISTA KRACHENSKI 

RAQUEL KUNTZE 

RENAN EMILIO KINTOPP 

SORAYA CARNEIRO RICCI 

TAINÁ JACKELINE TOMASELLI 

TATIANA ROCHA NICZ 

YURI ALEXANDRE FERRETE 

 

Contemplados no Concurso de Isenções 

(Isenção de 100% no valor da inscrição) 

 

Categoria Estudante 

RENATA BORGES CRISPIM ANDRADA 

HULIE LUISE RODRIGUES DE SOUZA 

RAMON DAMIÃO DE SENA SANTOS 

FILIPE MIRANDA PEREIRA 

LARISSA DE ABREU QUEIROZ 

Categoria Profissional  

FABÍOLA MANSUR POLITO GASPAR 

ANDREZA DA SILVA CRISPIM 

AMANDA TIVO SOARES 

ANA MELISSA PORTO BARBOSA 

GÉSSYCA ADRIANO DE SOUZA 

 

#CongressistaAtitude 

MARCOS CALIXTO DUARTE 

ÉRIKA MARTINS LEÃO DA CUNHA



ANAIS DO ENGT & CBAG – V. 2 (2018) – ISSN 2526-2246

9 

Carta-Convite 

 

Em 2018, teremos o XVI Encontro Nacional de Gestalt-terapia &  

XIII Congresso Brasileiro da Abordagem Gestáltica. As vivências e os 

conhecimentos gestálticos datam sua chegada ao Brasil nos anos 1970, 

sendo historicamente vinculados à figura de Thérèse Tellegen. Nestes 

quase cinquenta anos de abordagem, crescemos, aprendemos, nos 

espalhamos e nos desenvolvemos. Hoje, somos Gestalt-terapeutas nas 

cinco regiões brasileiras e temos uma Gestalt-terapia tupiniquim! 

 

Nos dias 19, 20 e 21 de julho de 2018, a cidade de Curitiba/PR sediará 

pela primeira vez esse encontro que pretende promover nossa 

diversidade e nos unir. Com o tema "Gestalt CONsCIÊNCIA, Gestalt sem 

ensaio”, queremos integrar nossas polaridades em prol do crescimento, 

entendendo que nosso fazer científico e nossa prática vivencial nos 

convidam a compreender a Gestalt-terapia a partir de sua complexidade. 

Somos ciência e consciência. Somos vida sem ensaio! 

 

Este encontro será ainda mais especial por consolidar a ABG - Associação 

Brasileira de Gestalt-terapia e da Abordagem Gestáltica, realizando a sua 

primeira eleição para composição da diretoria em assembleia nacional – 

momento histórico para nossa organização como praticantes da Gestalt-

terapia em seus diversos campos. Esperamos você! Até 2018! 
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Logo Oficial do XVI ENGT & XIII CBAG 
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Normas para Submissão de Trabalhos 

 

 O prazo para envio de trabalhos é de 01 de novembro de 2017 a 15 de 

fevereiro de 2018. Trabalhos enviados fora do prazo não serão aceitos.  

 O resultado final com os trabalhos aceitos será divulgado entre abril e maio 

de 2018. 

 Os trabalhos poderão ser submetidos nas categorias: Mesa redonda, 

Comunicação oral, Minicurso, Roda de diálogo e Workshop. 

 As submissões serão realizadas exclusivamente pelo sistema online do XVI 

Encontro Nacional de Gestalt-terapia & XIII Congresso Brasileiro da 

Abordagem Gestáltica. 

 Todas as submissões serão feitas em formato de Resumo. 

 À Comissão Científica e à Comissão Prático-Vivencial é reservado o direito 

de efetuar a avaliação dos trabalhos visando à compatibilidade com o tema, 

valendo-se de critérios previamente definidos que incluem coerência, 

coesão e pertinência. 

 À Comissão Científica competirá as avaliações das submissões nas 

categorias Mesa Redonda, Comunicação oral e Minicurso. 

 À Comissão Prático-Vivencial competirá as avaliações das submissões nas 

categorias Roda de diálogo e Workshop. 

 Os trabalhos de comunicação oral e de minicursos serão avaliados às 

cegas, isto é, com garantia de neutralidade. Os resumos, sem identificação 

de autoria, serão submetidos à apreciação de duas/dois avaliadoras/es da 

Comissão Científica, que possuirão plena autoridade para decidir sobre sua 

aceitação ou recusa.  

 Os trabalhos de rodas de diálogo e workshop poderão ser avaliados às 

cegas ou não. Os resumos, sem identificação de autoria, serão submetidos 

à apreciação de duas/dois avaliadoras/es da Comissão Prático-Vivencial, 

juntamente com um vídeo/áudio de até 1 minuto e 30 segundos opcional. 

A Comissão Prático-Vivencial possuirá plena autoridade para decidir sobre 

sua aceitação ou recusa. 

 O trabalho poderá ter como parecer: 

 aceito; 
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 aceito com restrições (nesse caso, o/a(s) autor(a/as/es) deverá(ão) 

realizar os ajustes sugeridos pela Comissão Científica ou Comissão 

Prático-Vivencial do evento para que seja aceito); 

 rejeitado. 

 Serão considerados resumos com até 5 autoras/es, com exceção das mesas 

redondas, em que cada resumo deverá ter apenas 1 autor/a. Trabalhos que 

contêm orientador/a devem, obrigatoriamente, informar seu nome na 

autoria/coautoria. 

 Cada participante poderá submeter até 2 trabalhos no evento com autoria 

principal. A participação em trabalhos na condição de coautoria é ilimitada. 

 Somente serão avaliados os trabalhos cujo/a primeiro/a autor/a esteja com 

inscrição confirmada e paga no evento, impreterivelmente, até a data da 

submissão. No caso de mesa redonda, é preciso que todas/os as/os 

autoras/es estejam devidamente inscritas/os no ato da submissão. O 

parecer aceito com restrições/rejeitado não implicará o cancelamento da 

inscrição e devolução do respectivo valor. 

 Em hipótese alguma, o trabalho submetido poderá ser substituído ou 

modificado posteriormente à submissão – exceto nos casos em que for 

solicitado no parecer emitido pela Comissão Organizadora do evento. 

 Todo trabalho submetido deverá informar, no ato da submissão, o público -

alvo a que se destina sua discussão teórica e/ou teórico-prática: iniciante, 

intermediário ou avançado. A escolha por essas categorias deve pautar-se 

no critério do nível de aprofundamento teórico do trabalho proposto, 

conforme sugerido a seguir: 

 iniciante: indicado para quem tem interesse por discussões iniciais 

e introdutórias na Gestalt-terapia; 

 intermediário: indicado para participantes familiarizadas/os com as 

bases teóricas e epistemológicas da Gestalt-terapia; 

 avançado: indicado para Gestalt-terapeutas e participantes 

experientes na Gestalt-terapia. 

  

 Divulgação 

Os resumos aprovados serão publicados integralmente nos Anais do XVI 

Encontro Nacional de Gestalt-terapia & XIII Congresso Brasileiro da 

Abordagem Gestáltica. 
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Categorias de Submissão 

  

 Mesa Redonda 

A modalidade de mesa redonda possibilita que trabalhos de temáticas 

semelhantes possam ser conectados a fim de ampliar um debate sobre o 

tema. Os trabalhos são apresentados como comunicações orais de forma 

expositiva e dialogada. Essa categoria, assim como as comunicações orais, 

compreende pesquisas concluídas, em andamento, novas proposições 

teóricas ou exploração de conteúdo específico. 

 Tempo: cada mesa terá duração de 105 minutos. A seguir serão 

disponibilizados 15 minutos para perguntas correspondentes. É 

imprescindível a adequação da fala ao tempo estipulado. 

 Apresentação: será ministrada por cada membro da mesa com limite 

mínimo de 3 e máximo de 4 participantes. 

 No ato da submissão, os trabalhos deverão ser enviados individualmente 

como comunicação oral pelo formulário indicando (MR) no título. 

 É necessário que cada um dos trabalhos que compõem a mesa seja 

enviado em sequência, um por um, e individualmente pelo formulário com 

seus respectivos títulos informando no corpo do resumo o título da mesa. 

 É proibido mencionar o nome das/os outras/os apresentadores/as no 

corpo do texto a fim de manter a avaliação às cegas. 

 Não é permitida coautoria nessa modalidade. Cada resumo deverá ser 

apresentado por um/a único/a autor/a. 

 

 Comunicação Oral 

A modalidade de comunicação oral engloba apresentações orais livres sobre 

o tema de interesse do/a autor/a. Essa categoria compreende pesquisas 

concluídas, em andamento, novas proposições teóricas ou exploração de 

conteúdo específico. 

 Tempo: cada apresentação terá duração de 20 minutos. A seguir, serão 

disponibilizados 5 minutos para perguntas correspondentes. É 

imprescindível a adequação da fala ao tempo estipulado. 

 Apresentação: será ministrada por apenas um/a autor/a. 

 As sessões serão organizadas por proximidade dos temas e conteúdos. 
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Minicurso 

A modalidade de minicurso engloba o aprofundamento teórico em 

determinada temática, convidando as/os participantes a refletirem a partir de 

uma exposição oral em profundidade.  

 Tempo: cada minicurso terá duração de 2 (duas) horas. É imprescindível a 

adequação da apresentação ao tempo estipulado. 

 Apresentação: poderá ser ministrado por até 2 pessoas. 

 

 Rodas de Diálogo 

A modalidade de roda de diálogo engloba a exposição de temáticas de 

estudo/pesquisa do proponente no formato de interlocução com as/os 

participantes. Pretende fomentar reflexões e contribuir com o tema em 

questão por meio de exposição aberta à interação com o público.  

 Tempo: cada roda de diálogo terá duração de 2 horas. É imprescindível a 

adequação da apresentação ao tempo estipulado. 

 Apresentação: poderá ser conduzida por no máximo duas pessoas. 

 A/o proponente concorda que o número mínimo para esta atividade é de 

20 participantes. 

 A/o proponente deverá informar o número máximo de participantes para 

essa atividade no ato da submissão. 

  

 Workshop 

A modalidade de workshop engloba atividades teórico-vivenciais que 

abordam determinado conhecimento com base na demonstração/vivência de 

técnicas, experimentos, habilidades, artes e saberes. Apresenta caráter 

prático por evidenciar a aplicação de uma teoria. Essa categoria compreende 

estudos de caso, propostas para aperfeiçoamento prático, bem como 

dinâmicas que favoreçam o autoconhecimento da/o participante. 

 Tempo: atividades teórico-vivenciais terão duração de 2 (duas) horas – 

incluindo o tempo para perguntas. É imprescindível a adequação do 

workshop ao tempo estipulado. 

 Apresentação: poderá ser ministrado por até duas pessoas. 

 A/o proponente que necessitar deverá informar os materiais/recursos que 

pretende utilizar no workshop. Alguns materiais serão disponibilizados 

pela Comissão Organizadora, como papel sulfite, papel craft, lápis de cor, 

giz de cera, tinta guache, revistas, argila, tesoura e cola. Quaisquer outros 



ANAIS DO ENGT & CBAG – V. 2 (2018) – ISSN 2526-2246

15 

materiais além desses serão de responsabilidade da/o ministrante da 

atividade. 

 A/o proponente concorda que o número mínimo para esta atividade é de 

20 participantes. 

 A/o proponente deverá indicar um número máximo para esta atividade no 

ato da submissão da proposta. 

 

Formatação do Resumo: 

1. Títulos com até 14 palavras 

2. Quantidade de palavras: entre 250 e 500 palavras. 

 

Estrutura do resumo para comunicações orais e minicursos: 

1. Introdução: obrigatória para justificar o estudo; 

2. Objetivo; 

3. Metodologia; 

4. Resultados obtidos e/ou esperados: não será possível a confecção de 

tabelas e gráficos (os resultados devem estar descritos no corpo do texto); 

5. Conclusão; 

6. Palavras-chave: 3 a 5 palavras. 

  

Estrutura do resumo para rodas de diálogo e workshops: 

1. Introdução: apresentar a proposta da atividade. 

2. Objetivos; 

3. Caminhos metodológicos: como a atividade pretende ser executada; 

4. Riscos e benefícios: possíveis ganhos/benefícios e riscos para a/o(s) 

participante(s). 

5. Vídeo: será possível, opcionalmente, enviar um áudio/vídeo de até  

1 minuto e 30 segundos explicando a proposta. 

  

Critérios de avaliação e aprovação dos resumos: 

1. Adequação do título ao trabalho; 

2. Fundamentação e relevância do estudo ou da vivência; 

3. Qualidade gramatical do texto; 

4. Adequação do método aos objetivos propostos; 

5. Clareza na apresentação dos resultados e sua discussão, quando for o caso; 

6. Cumprimento das normas para elaboração dos resumos; 

7. Disponibilidade de espaço físico e tempo na programação. 



LISTA DE

TRABALHOS
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Trabalhos convidados para compor a programação  

 

Mesa de abertura: Gestalt CONsCIÊNCIA, Gestalt sem ensaio 

MA. ANGELA IZABEL SCHILLINGS, MA. FÁDUA HELOU, DRA. LUCIANE PATRÍCIA YANO, DRA. 

PATRICIA VALLE DE ALBUQUERQUE LIMA & MA. WANDERLEA NAZARÉ BANDEIRA FERREIRA  

Mesa: Gestalt-terapia Artística: Musicoterapia e Arteterapia 

DR. RENATO SAMPAIO TOCANTINS & DRA. SELMA CIORNAI 

Mesa: Epistemologia da Gestalt-terapia 

DR. ADRIANO FURTADO HOLANDA & DR. JORGE PONCIANO RIBEIRO 

Mesa: Gestalt-terapia na Universidade: Graduação e Pós-Graduação 

DRA. CELANA CARDOSO ANDRADE & DRA. MÔNICA BOTELHO ALVIM 

Fala: Escuta clínica e violência de gênero 

MA. ROSANE LORENA GRANZOTTO 

Fala: Trabalhando Traumas em Gestalt -terapia 

MA. MARIA ALICE QUEIROZ DE BRITO (LIKA QUEIROZ) 

Conferência de encerramento: O que vi, vivi e o que temos a viver na Gestalt-

terapia 

MA. LILIAN MEYER FRAZÃO 

 

Trabalhos aceitos para compor a programação 

 

6 Mesas Redondas 

28 Workshops 

32 Minicursos 

15 Rodas de Diálogo 

79 Comunicações Orais 

 

Total: 160 trabalhos  
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Mesas Redondas 

 

MR 1  Saúde Pública e Integração Ensino-Serviço-Comunidade: 

Experiências Gestálticas 

experiência no PET

MR 1.1  Gestalt-terapia e Integração Ensino-Serviço-Comunidade: uma 

-Saúde/GraduaSUS 

MR 1.2  "SUS Esperança": uma política inacabada 

MR 1.3 Fortalecendo Redes - PET - Saúde/GraduaSUS: Curso de Psicologia da 

PUC-CAMPINAS 

 

MR 2  Temas em psicoterapia gestáltica infanto juvenil  

MR 2.1  Prática clínica com adolescentes na abordagem gestáltica: o manejo, 

vivências e construções 

MR 2.2  Fundamentos da prática clínica com crianças: o lúdico como caminho 

MR 2.3 O manejo clínico com famílias na psicoterapia gestáltica infanto-

juvenil  

 

MR 3 A construção do self no processo de adolescer e os desafios da 

prática clinica 

MR 3.1 Implicações clínicas das reações parentais diante da adolescência dos 

filhos  

MR 3.2 O adolescer na Gestalt-terapia: do desamparo às possibilidades de 

ajustamento criativo  

MR 3.3 A “crise de identidade” da adolescência como fragilidade da função 

personalidade  

 

MR 4 A Gestalt-terapia de curta duração: revisões, mudanças, 

aperfeiçoamentos  

MR 4.1  O foco de valor: uma hipótese norteadora em Gestalt-terapia de 

curta duração  

MR 4.2  A relação terapêutica em Gestalt-terapia de curta duração e suas 

especificidades  

MR 4.3  Estranhamentos e preconceitos em relação à psicoterapia breve 

MR 4.4 O término do processo psicoterapêutico na terapia breve  
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MR 5  Intervenções gestálticas através de experimentos: o manejo com 

argila, caixa de areia e sonhos 

MR 5.1  A argila como recurso de expressividade na clínica gestáltica 

 

MR 6 O adolescente Sob a ótica da Gestalt -terapia 

19 

MR 5  Intervenções gestálticas através de experimentos: o manejo com 

argila, caixa de areia e sonhos 

MR 5.1  A argila como recurso de expressividade na clínica gestáltica 

MR 5.2  Intervenções clínicas em Gestalt-terapia: a caixa de areia como 

experimento  

MR 5.3 O manejo clínico com sonhos em Gestalt-terapia 

 

MR 6 O adolescente Sob a ótica da Gestalt -terapia  

MR 6.1 Ajustamentos criativos depressivos na adolescência: possibilidades 

de compreensão e intervenção   

MR 6.2 A clínica gestáltica com pais e filhos adolescentes 
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Workshops 

 

WS 1  O Clown Terapêutico: a arte lúdica do palhaço como dispositivo 

clínico no campo psicoterápico 

WS 2  Encontros Vocais: experimentando a voz na fronteira de contato 

WS 3  A arte de dialogar: uma experiência arteterapêutica  

WS 4  Gestalt-terapia e meditação: práticas que convergem  

WS 5  A clínica gestáltica: recursos pessoais para o terapeuta iniciante 

WS 6  A criança do psicoterapeuta: resgatando histórias e construindo 

novas possibilidades 

WS 7  Conte-nos uma história… A experiência paradoxal do fazer gestáltico 

WS 8  Brincando com lego: proposta de ampliação de awareness dos 

ajustamentos neuróticos em Gestalt-terapia 

WS 9  Criando brincando 

WS 10  Workshop Cuidadoras de Si 

WS 11  O Experimento da Cadeira Vazia 

WS 12  Integrando os grãos da caixa de areia e da Gestalt-terapia 

WS 13  Quando drogas não são o problema, mas são a solução 

WS 14  Resgate dos Sentidos – Em busca da Consciência de si 

WS 15  Gestalt-terapia; aprender fazendo: um retorno às raízes 

WS 16  Ser-Corpo: Contato e Ritmo 

WS 17  O órgão de Choque: um alerta para a Awareness na Polaridade 

saúde/doença 

WS 18  O conceito de mundo e de pessoa em Gestalt-terapia no balanço das 

danças circulares 

WS 19  Banho de floresta: uma imersão em si mesma/o e nossa relação com 

a natureza 

WS 20  Liberação do corpo como possibilidade de awareness 

WS 21  A gestalt aberta “e agora José” 

WS 22  Ressentimento e humilhação: o grupo cuidando do cuidador 

psicoterapeuta 

WS 23  Trabalhando as emoções e a Gestalt-terapia com adolescentes pré-

universitários 

WS 24  O Universo Asperger nos filmes: a sétima arte a serviço da totalidade 

do ser 
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WS 25  Experimentando e ampliando o potencial dos recursos do campo na 

prática clínica 

WS 26  Diálogos entrelinhas: a escrita como facilitador do contato 

WS 27  Flores que me habitam 

WS 28  Fantasia guiada e uso de fantoches como recursos terapêuticos em 

Gestalt-terapia 
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Minicursos 

 

MC 1  Consciência na formação do terapeuta sexual gestáltico 

MC 2  Clínica gestáltica – o adolescente em figura 

MC 3  Condução clínica com casais na perspectiva da Gestalt-terapia: 

identificação, desenvolvimento, e intervenção terapêutica 

MC 4  Mãe e Bebê sob o olhar da Gestalt-terapia 

MC 5  A jornada criativa do Gestalt-terapeuta: seguindo os passos de 

Afrodite 

MC 6  Interlocuções na prática terapêutica com crianças na abordagem da 

Gestalt-terapia e na psicomotricidade relacional 

MC 7  As diferentes linguagens do psicoterapeuta na clínica com crianças e 

adolescentes 

MC 8  Pré-natal psicológico para gestantes consumidoras de substâncias 

psicoativas 

MC 9  A Clínica Gestáltica com Adolescentes: o uso de experimentos 

MC 10  Gestalt-terapia e Neurociência: uma reflexão a partir do trauma 

MC 11  A caixa de areia como proposta de experimento com grupos e casais 

MC 12  Gestalt-terapia e caminhos no cuidado em saúde pública 

MC 13  Gestalt-terapia com casais: o manejo clínico 

MC 14  A ciência da felicidade e a psicologia atual: estudos e implicações para 

a Gestalt-terapia 

MC 15  Do Biológico ao Biográfico: A Gestalt-terapia com a oncologia 

MC 16  Gestalt-terapia no atendimento de crianças com Autismo: diálogos 

possíveis com as Tecnologias Assistivas 

MC 17  Introdução às Técnicas da Caixa de Areia na Clínica Gestáltica 

MC 18  O id da situação como solo comum da experiência 

MC 19  Orientação Profissional Gestáltica: uma proposta de compreensão e 

intervenção 

MC 20  Psicopatologia do Indivíduo e Psicopatologia de Campo: para uma 

diagnose estético-poiética dos contatos 

MC 21  Relação dialógica, empatia e resistência terapêutica: a utilização das 

ferramentas do palhaço pelo psicólogo 

MC 22  Trama familiar: a técnica da constelação familiar sob o olhar da 

Gestalt-terapia 

MC 23  Só a Ação Traz Alívio 

MC 24  Clínicas gestálticas – sentido ético, político e antropológico dos 

ajustamentos criativos 
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MC 25  Corpo: morada do ser ou utensílio? Considerações às noções de 

neurose e corpo 

MC 26  Elefante colorido, que cor? Um encontro com a criança e o teatro de 

animação 

MC 27  A Gestalt-terapia revelando o fenômeno da depressão na vida 

cotidiana 

MC 28  Arteterapia Gestáltica: a arte como recurso em psicoterapia 

MC 29  Egotismo e Gestalt-terapia: da conceituação do termo a formas de 

intervenções na clínica 

MC 30  O corpo e o diálogo com a criança traumatizada: o atendimento na 

abordagem gestáltica 

MC 31  Introdução à compreensão do trauma na clínica gestáltica 

MC 32  Contato interrompido: bloqueios na experimentação do orgasmo 

feminino  
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Rodas de Diálogo 

 

RD 1  O inferno e o céu de todo dia refletidos na prática do psicoterapeuta 

RD 2  Masculino ou feminino? As diferentes expressões de(o) ser 

RD 3  Refletindo sobre a relação terapêutica na Gestalt-terapia em tempos 

de “modernidade líquida” 

RD 4  Gestalt-terapia perinatal: um modelo de assistência às gestantes 

RD 5  [Trans]existências: discutindo a vivência de pessoas trans na situação 

contemporânea 

RD 6  Urgências psicológicas na atenção hospitalar materno-infantil 

RD 7  Relato de um estudo de caso: Gestalt-terapia e a esquizofrenia 

RD 8  Traumas Emocionais na Perspectiva da Gestalt-terapia 

RD 9  Uma experiência de clínica ampliada com pacientes reumáticos do 

Ceará da ONG GARCE 

RD 10  O impacto da primeira infância no desenvolvimento do ser: um caso 

clínico 

RD 11  Reflexões gestálticas sobre deficiência: de objetos inspiradores às 

experiências de humanidades 

RD 12  Desafios iniciais da trajetória profissional 

RD 13  Desafios de amar vivendo com HIV: considerações sobre os 

ajustamentos criativos possíveis 

RD 14  O encerramento do processo psicoterápico para Gestalt-terapeutas 

iniciantes: enfoque infanto-juvenil 

RD 15  Nativos digitais: o vir a ser da Tecnologia  
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Comunicações Orais 

 

1 CO4 – Formação, cuidados e identidade 

1.1 CO4 De norte a sul: o que é ser Gestalt-terapeuta no Brasil? 

1.2 CO4  Reflexões acerca da identidade do psicólogo gestaltista em 

instituições de assistência social (CRAS) 

1.3 CO4  Cuidando do cuidador e a Gestalt-terapia? Possíveis aproximações 

1.4 CO4 As contribuições da Gestalt-terapia para as angústias, os conflitos 

e enfrentamentos do psicólogo hospitalar 

 

2 CO4 – Gestalt-terapia no hospital 

2.1 CO4  Contribuições do Gestalt-terapeuta no contexto hospitalar 

2.2 CO4  Estratégias de Enfrentamento de Crianças com Câncer: 

Possibilidade de Ajustamento Criativo 

2.3 CO4  O cuidado à família no contexto hospitalar 

2.4 CO4  O Tempo Vivido no CTI 

 

3 CO4 – Universidade, adolescência e infância 

3.1 CO4  Contribuições da Gestalt-terapia em um grupo de apoio a 

estudantes universitários 

3.2 CO4  Gestalt-terapia na universidade: relato de experiência na liga 

acadêmica de Gestalt-terapia da UESPI 

3.3 CO4 Os mecanismos neuróticos na Adolescência: uma forma de se 

ajustar por meio da transgressão 

3.4 CO4  Relato de um estágio supervisionado em um centro de convivência 

para crianças e adolescentes 

 

4 CO4 – Sexualidade, gênero e Gestalt-terapia 

4.1 CO4  A saúde mental do homem negro homossexual: um olhar 

fenomenológico sobre o filme “Moonlight” 

4.2 CO4  Gestalt-terapia e grupo de acolhimento para pessoas transgêneras 

sob o olhar de seus participantes 

4.3 CO4  A clínica psicológica e situações de racismo: reflexões gestálticas 

4.4 CO4  Sexualidade, sua expressão e implicações no setting terapêutico: 

um olhar da Gestalt-terapia 
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5 CO4 – Psicopatologia, área jurídica e abordagem gestáltica 

5.1 CO4 As psicopatologias do desencontro: entre os limites do Ser Dom-e-

Dor 

5.2 CO4  Psicologia Jurídica e Abordagem Gestáltica: por uma postura 

compreensiva nas Varas de Família 

5.3 CO4  Psicose e produção desejante: interface entre o pensamento 

deleuziano e a Gestalt 

5.4 CO4  Tricotilomania: o processo psicopatológico na visão da Gestalt-

terapia 

 

6 CO4 – Virtualidade, redes sociais e transtornos alimentares 

6.1 CO4  A influência da internet em crianças e nas relações familiares um 

estudo de caso 

6.2 CO4 As redes sociais e o sentimento de tristeza: como atrair likes? 

6.3 CO4  Contribuições da Gestalt-terapia nos defluxos dos Transtornos 

Alimentares, como proposta de intervenção 

6.4 CO4  Possibilidades de manejo com clientes obesos em busca de novos 

hábitos alimentares 

 

7 CO4 – Teoria, psicoterapia e recursos terapêuticos 

7.1 CO4  A importância da Awareness e o ciclo de contato na psicoterapia de 

orientação Gestáltica 

7.2 CO4  Diálogos em rede: articulações interessantes entre Gestalt-terapia 

e Teoria ator-rede 

7.3 CO4  Gestalt-terapia: proporcionando escolhas através do 

autoconhecimento 

7.4 CO4  Relato de experiência sobre o uso de diários como recurso 

terapêutico na abordagem gestáltica 

 

8 CO4 – Social, saúde pública e acompanhamento terapêutico 

8.1 CO4  Ações na rua: experienciando o inesperado 

8.2 CO4  Grupo Terapêutico Infantil e Saúde Mental na Atenção Básica: 

Aproximações com a Gestalt-terapia 

8.3 CO4  O Gestalt-Terapeuta e as práticas de promoção de saúde no SUS: 

desafios e potencialidades 
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8.4 CO4  Reflexões acerca do AT (Acompanhante Terapêutico), Clínica 

Ampliada e Gestalt-terapia 

 

9 CO4 – Violência, casais e poliamor 

9.1 CO4  Contribuições da psicoterapia gestáltica de grupo com casais em 

situação de violência conjugal 

9.2 CO4  O casal na ótica da Gestalt-terapia 

9.3 CO4  Terapia de Casais: uma reflexão que envolve teoria e prática clínica 

9.4 CO4 Uma relação amorosa sem ciúmes? O poliamor sob a perspectiva 

da abordagem gestáltica 

 

10 CO5 – Corpo, dança e musicoterapia  

10.1 CO5  Corpo e Gestalt-terapia: significações a partir de “O cavaleiro preso 

na armadura” 

10.2 CO5  Experimentações de Si: Gestalt-terapia, Educação Somática e 

Dança como cuidado em Saúde Mental 

10.3 CO5 Gestalt-terapia e dança: uma revisão de literatura 

10.4 CO5  Interações entre musicoterapia e Gestalt-terapia auxiliando na 

autoestima do sujeito com doença de Parkinson 

10.5 CO5  Ritmo e o Corpo Vivo: uma investigação entre Gestalt-terapia, 

Musicoterapia e Merleau-Ponty 

 

11 CO3 – Luto, morte e cuidados paliativos 

11.1 CO3 Compreendendo o processo de perda e luto dentro de uma visão 

gestáltica 

11.2 CO3  O luto de mães que perderam seus filhos por suicídio: um olhar 

fenomenológico 

11.3 CO3  Reflexões sobre morte e cuidados paliativos infantis à luz da 

Gestalt-terapia 
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12 CO3 – Gestalt-terapia de curta duração, suicídio e gagueira 

12.1 CO3  A Gestalt-terapia (GT) de Curta Duração como ferramenta da 

Clínica Ampliada 

12.2 CO3  Atendimento psicológico em uma unidade de emergência 

hospitalar a pessoas que tentaram suicídio 

12.3 CO3  Intervenção psicoterapêutica em um caso de gagueira crônica sob 

o viés da Gestalt-terapia 

 

13 CO3 – Infância, sandplay e desenvolvimento 

13.1 CO3  Gestalt-terapia e ansiedade na infância 

13.2 CO3 Gestalt-terapia e Sandplay no trabalho do trauma em crianças 

13.3 CO3 O Impacto da negligência no desenvolvimento biopsicossocial da 

criança: uma reflexão gestáltica 

 

14 CO3 – Envelhecimento e Gestalt-terapia  

14.1 CO3  Análise gestáltica do envelhecimento a partir de oficinas de 

contação de histórias 

14.2 CO3  Envelhe(SER): limites e possibilidades de um grupo de atenção à 

saúde do idoso 

14.3 CO3  O envelhecimento e dialética inclusão x exclusão: uma leitura da 

Gestalt-terapia 

 

15 CO3 – Mulher em situação de violência 

15.1 CO3  Cuidado da mulher em situação de violência: reflexões a partir da 

Gestalt-terapia 

15.2 CO3  Experiência gestáltica de acolhimento a mulheres em situação de 

violência e vulnerabilidade 

15.3 CO3  Violência sexual contra a mulher: um estudo fenomenológico da 

série Big Little Lies 

 

16 CO3 – Feminino, mulher-mãe e menstruação 

16.1 CO3  A clínica gestáltica como um fazer artesanal: convocações de uma 

ciência no feminino 

16.2 CO3  Culpa e empoderamento da mulher-mãe na atualidade: 

polaridades experimentadas no puerpério 
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16.3 CO3  Menstruação: falamos sobre ela na clínica gestáltica? 

 

17 CO3 – Orientação profissional e Gestalt-terapia 

17.1 CO3  A escolha profissional em tempos de SISU: um fenômeno de 

campo? 

17.2 CO3  Orientação profissional e a possibilidade de um olhar gestáltico 

17.3 CO3  Você sabe o que quer ser quando crescer?: orientação profissional 

e Gestalt-terapia 

 

 

18.1 CO3 Acolhendo as diferenças na escola: um olhar gestáltico 

18.2 CO3  O método da Escola da Ponte sob um olhar gestáltico: uma forma 

para a Educação 

18.3 CO3  A importância do lúdico na aprendizagem escolar: uma perspectiva 

Gestalt pedagógica 

 

19 CO2 – Cuidados Paliativos e Gestalt-terapia 

19.1 CO2 A Gestalt-terapia no trabalho com pacientes em Cuidados 

Paliativos: a importância da relação dialógica 

19.2 CO2 O Ajustamento Criativo frente ao adoecimento de pacientes em 

Cuidados Paliativos 

18 CO3 – Gestalt-terapia na Escola

29 

20 CO2 – Oncologia e suicídio 

20.1 CO2  Ressignificando a vida: narrativas de pacientes oncológicos sobre 

adoecer e viver 

20.2 CO2  A aliança terapêutica no cuidado ao cliente com comportamento 

suicida 

 

21 CO5 – Saúde mental, contato, teorias afins e método fenomenológico 

21.1 CO5 A emergência em saúde mental: reflexões contemporâneas acerca 

da Gestalt-terapia 

21.2 CO5  Ciclo de contato e gestaltificação sob a perspectiva de alguns 

conceitos das ciências naturais 

21.3 CO5  Entre patos e corcundas: a vergonha nas perspectivas gestáltica e 

benjaminiana 
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21.4 CO5 Experimentando um rio de leito seco – diálogos entre a abordagem 

gestáltica e Allan Kaprow 

21.5 CO5 Vivência de Modelos Profissionais de Goiânia: um estudo 

fenomenológico existencial 

 

22 CO5 – Gestalt-terapia com crianças 

22.1 CO5  (Re)descobrindo crianças 

22.2 CO5  Caso Vittorio: desdobramentos e reflexões sobre psicodiagnósticos 

imaturos de transtorno do espectro autista 

22.3 CO5  Contribuições dos Recursos Lúdicos no Processo de Awareness da 

Criança 

22.4 CO5 Dialogar com crianças para compreender a infância: pesquisando 

com a Gestalt-terapia e Merleau-Ponty 

22.5 CO5  O diagnóstico na infância: um parecer ou uma sentença? 

 

  



RESUMOS
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MR 1  Saúde Pública e Integração Ensino-Serviço-

Comunidade: Experiências Gestálticas 
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YURI ALEXANDRE FERRETE 

YURIFERRETE@GMAIL.COM  

NILTON JÚLIO DE FARIA 

NFARIA@UOL.COM.BR  

 

Público-alvo: Intermediário 

 

MR 1.1  Gestalt-terapia e Integração Ensino-Serviço-Comunidade: uma 

experiência no PET-Saúde/GraduaSUS 

 

Resumo: O presente resumo compõe a proposta da Mesa-Redonda “Saúde 

Pública e Integração Ensino-Serviço-Comunidade: Experiências Gestálticas?” e 

tem por objetivo apresentar como a Gestalt-terapia fundamentou 

teoricamente a tutoria na condução das atividades desenvolvidas pelo Grupo 

Tutorial PET-Saúde/GraduaSUS Carlos Chagas, em Belo Horizonte (MG), 

desenvolvido por professores e alunos da Universidade Federal de Minas 

Gerais e por profissionais do Centro de Saúde Carlos Chagas, junto aos seus 

usuários, entre maio de 2016 e fevereiro de 2018. O PET-Saúde/GraduaSUS é 

um programa destinado aos cursos de graduação da área da Saúde, 

viabilizado pelos Ministérios da Saúde e da Educação, a fim de possibilitar o 

trabalho interdisciplinar na Atenção Básica e de fomentar o diálogo entre 

serviço, comunidade e ensino através de duas diretrizes principais:  

1) Repensar o currículo dos cursos da saúde para contemplarem o SUS;  

2) Promover o trabalho cooperativo entre serviço e população assistida e o 

incentivo à produção de conhecimento. O grupo tutorial foi composto por 

alunos e profissionais das áreas de Psicologia, Serviço Social e Tecnologia em 

Radiologia. Os alunos fizeram uma imersão no cenário de prática através da 

observação e registro das impressões sobre cada setor do Centro de Saúde 

(CS), levantando questões relacionadas a três eixos: 1) Atenção à saúde das 
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pessoas idosas em situação de rua; 2) Análise da grade curricular do curso de 

graduação em Psicologia, avaliando o potencial das disciplinas para formação 

de profissionais da Saúde Pública; e 3) Integração do PET-Saúde/GraduaSUS 

com as demandas do CS. Para isso, realizou-se o levantamento do perfil da 

população idosa em situação de rua, de forma a aproximar os serviços 

ofertados pelo Centro de Saúde às demandas dos usuários; fez-se uma 

análise da formação dos profissionais do curso de Psicologia da UFMG 

voltados para a área da Saúde e, em especial, para o SUS, mediante a 

aplicação e análise de questionários junto aos alunos participantes do projeto, 

da grade curricular e do projeto pedagógico em comparação com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais; e foram realizadas, principalmente, três ações: 

1) Mapeamento da PSR com sofrimento mental grave via pesquisa em 

prontuário eletrônico; 2) Sensibilização da equipe de Saúde do CS no que se 

refere às questões de gênero e diversidade sexual por meio de um espaço de 

reflexão sobre a atenção à população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais); 3) Teatro informativo para os usuários do CS, visando 

orientar e esclarecer dúvidas comuns surgidas no cotidiano. A reflexão sobre 

a experiência revela que a abordagem gestáltica, especialmente quanto à 

perspectiva de campo e ao estímulo à adoção de uma postura 

fenomenológica por parte do grupo de trabalho, valorizando-se a diversidade 

de saberes, a reflexão crítica sobre as atividades e o diálogo entre os membros 

da própria equipe e entre estes e a população assistida, contribuiu para a 

qualidade do trabalho realizado. Isso ficou evidente tanto na compreensão 

das necessidades do CS e de seus usuários, quanto no desenvolvimento de 

ações mais humanizadas e pertinentes com as reais necessidades da 

população, dentre outras situações.  

 

Palavras-chave: Saúde pública, Educação, Promoção de saúde
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MR 1.2  "SUS Esperança": uma política inacabada 

 

Resumo: Visto a importância da permanência de uma política pública de 

saúde em nosso Estado, e, junto a esta, uma constante reflexão sobre seus 

conceitos e fazeres, o presente resumo é parte da composição da proposta de 

mesa com nome "Saúde Pública e Integração Ensino-Serviço-Comunidade: 

Experiências Gestálticas", na ambição de relatar e debater a aproximação 

destes campos como via de cuidado a pessoa. Com os históricos debates nas 

décadas de 1970 e 1980 nos quais produziu-se, respectivamente, a Declaração 

de Alma-Ata e a Carta de Ottawa, múltiplos países aderiram novas 

fundamentações e condutas para a política pública de saúde. Parte desse 

arcabouço seria a aproximação da multiplicidade de campos que compõem 

os contextos de uma pessoa, almejando, assim, realizar intervenções que 

lidavam com a totalidade do outro, rompendo, também, com a hegemonia 

dos fazeres biomédicos. Para tal, constitui-se uma série de fundamentos que 

estruturavam a saúde como além de tratar a enfermidade, mas, sim, do outro, 

a datar de então, a imprescindível a ligação entre a saúde dos demais 

contextos, como educação, economia, comunidade e ademais. Não distante 

desta evolução global, o Brasil homologa, em 1988, sua Constituição Federal 

pós-ditadura militar, onde colocava como dever do Estado a efetivação do 

direito à saúde de todo cidadão brasileiro. Em 1990, efetiva-se a Lei Orgânica 

da Saúde, onde está firmado o Sistema Único de Saúde (SUS), como o 

promovedor de saúde em nosso território a nível integral, universal e 

afirmativo da equidade nos cuidados. A partir desse momento, uma série de 

estratégias foram constituídas para exercer o dever, como a descentralização 

da prática em saúde com os níveis de atenção ao usuário, a formação da rede 

entre saúde-educação-comunidade-Estado, a territoriedade, a Estratégia da 

Saúde da Família, entre outros. Apesar do aproximar da comemoração de 

trinta anos do SUS, ainda há necessidade de realizar uma constante reflexão 

do mesmo para com os tempos atuais. Entender esta política como bem-

acabada é dar a realidade como factual, perdendo a dinâmico das 

potencialidades de um tempo e seu desenvolvimento. Visto isto, compreende-

se o SUS como um "eterno esperar a realizar", sendo de altíssima importância 

revigorar conceitos antigos, mas não velhos. Assim, o presente trabalho 

almeja debater o desenvolvimento destes dos fundamentos que arcabouça a 
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política pública de saúde coletiva, suas devidas influências em práticas do 

cotidiano, como as devidas potências. 

 

Palavras-chave: Saúde pública, Educação, Promoção de saúde  
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MR 1.3 Fortalecendo Redes - PET - Saúde/GraduaSUS: Curso de Psicologia da 

PUC-CAMPINAS 

 

Resumo: A presente comunicação faz parte da proposta de Mesa Redonda 

“Saúde Pública e Integração Ensino-Serviço-Comunidade: Experiências 

Gestálticas” e tem por objetivo apresentar e discutir uma experiência do PET-

Saúde/GraduaSUS, ocorrida de maio de 2016 a abril 2018. As ações visaram, 

por meio do Programa de Educação pelo Trabalho, implementar a Integração 

Ensino-Serviço-Comunidade, além do compromisso com a proposição de 

mudanças curriculares nos cursos de graduação na área da saúde. Visando 

atender a esses propósitos, três cursos da Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas (Enfermagem, Medicina e Psicologia) foram selecionados pelo 

Ministério da Saúde para desenvolver o projeto “Contribuições da Integração 

Ensino-Serviço no Fortalecimento da Rede de Atenção com foco na Avaliação 

das Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP) nas 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)”. A Escolha das DCNTs como 

foco de atenção visou fortalecer o Plano de Ações Estratégicas para o 

Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, de 

2011 a 2022. Busca-se fortalecer a rede de cuidado envolvendo do Hospital-

Escola da PUC-Campinas com as Unidades Básicas de Saúde, além de outros 

setores da sociedade que possam contribuir para a redução das internações 

ocasionadas pelas DCNTs, passíveis de serem acompanhadas de forma a 

evitar seus agravamentos. As ações desenvolvidas pelo grupo de psicologia 

foram orientadas pelos pressupostos da Gestalt-terapia (GT), nas quais se 

articulam o princípio de integralidade do SUS e a visão holística, tanto na 

compreensão integral do processo saúde/doença, como no trabalho 

multiprofissional e multidisciplinar; além disso, promove a ampliação de 

awareness dos atores envolvidos, ou seja, uma maior apreensão das 

dimensões subjetivas do adoecer e do cuidar. O processo de construção de 

uma metodologia de trabalho que buscasse contemplar os três núcleos 

envolvidos possibilitou a integração não só deles, como também a integração 

de docentes, preceptores e estudantes e, consequentemente das instituições: 

Universidade/Hospital/Unidades Básicas de Saúde. A partir de delineamento 

de CIDs decorrentes de doenças crônicas não transmissíveis, foram 

selecionados aproximadamente 1.500 usuários internados no Hospital; deles, 
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foram selecionados 145 que pertenciam ao território das quatro Unidades 

Básicas de Saúde envolvidas. Desses, foram estudados os respectivos 

prontuários de forma a identificar o cuidado destinado a cada um deles. Uma 

vez sensibilizadas as equipes de referência, foram realizadas visitas 

domiciliares buscando integra-los nas linhas cuidado disponibilizadas pela 

UBS. No âmbito da universidade, foram realizados estudos das Diretrizes 

Curriculares Nacionais e do Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia, de 

onde foram destacadas disciplinas que diretamente discutiam as políticas 

públicas de saúde ou as que potencialmente poderiam contemplar esse 

conteúdo. Tendo como referência os eixos estruturantes do currículo, 

identificou-se que o tema só é contemplado nos anos finais da formação. 

Diante disso, foram apresentadas sugestões de incorporação de conteúdos 

em disciplinas dos anos iniciais. Por fim, foi proposta e aprovada pela 

instituição de ensino uma disciplina eletiva, de caráter multiprofissional 

denominada Clínica Ampliada no Cuidado à Saúde, que será ministrada por 

docentes de Enfermagem, Medicina e Psicologia, e aberta a todas os 

estudantes da área da saúde. 

  

Palavras-chave: PET-Saúde, Saúde pública, Redes de cuidado 
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MR 2  Temas em psicoterapia gestáltica infanto juvenil  

 

Público-alvo: Intermediário 

 

MR 2.1  Prática clínica com adolescentes na abordagem gestáltica: o manejo, 

vivências e construções 

 

ALEXANDRA BORGES DOS SANTOS SILVEIRA  

ALEBORGESPSI@YAHOO.COM.BR | HTTP://LATTES.CNPQ.BR/0887745913814245  

 

Resumo: A modalidade de transmissão deste trabalho se insere na categoria 

de mesa redonda e compõe uma apresentação intitulada: Temas em 

psicoterapia gestáltica infanto juvenil. A adolescência ainda é percebida como 

uma fase crítica, marcada por problemas e rebeldias, uma ideia que, 

infelizmente, também permeia a psicologia. Geralmente, a vivência 

adolescente é explicada apenas pelas transformações ocasionadas por 

aspectos orgânicos, como as mudanças corporais, hormonais e cognitivas. 

Tais alterações não devem ser negadas, pois em Gestalt-terapia 

compreendemos o ser humano em sua totalidade, e consideramos que a 

mudança em uma parte reconfigura o todo. Contudo, é relevante ressaltar 

que as formas como as transformações são experienciadas sempre serão 

singulares. O conceito de adolescência como uma fase transitória, difícil e 

patológica ainda circula com grande força e essa compreensão constrói o 

fazer psicoterápico de muitos profissionais. Portanto, faz-se necessário 

discutirmos sobre aspectos do manejo clínico com adolescente na abordagem 

gestáltica, que considera o sujeito de modo contextual, relacional, processual 

e singular. Este trabalho tem como objetivo discutir as especificidades da 

prática psicoterápica com adolescentes pautada na Gestalt-terapia. Ao iniciar 

o processo psicoterápico com um adolescente, é importante estar aberto a 

conhecer o sujeito que se apresenta sem acreditar que já conhece sua 

realidade e demandas apenas por saber qual a sua faixa etária. Ao enfatizar a 

vivência no aqui e agora, a adolescência não pode ser subjugada a um 

momento de transição, não parecendo ter importância por si mesma. A partir 

da Gestalt-terapia, o processo psicoterápico não será congruente se já partir 
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de uma visão que enquadra previamente o cliente como vivendo um 

momento turbulento. Na construção de uma prática coerente com a 

abordagem gestáltica, é preciso acolher a pessoa que chega ao consultório e 

deixa-la se dizer; esperar o emergir do seu modo-de-ser-no-mundo abrindo-

se para um encontro genuíno, já que, quanto mais o psicoterapeuta conseguir 

olhar para o todo do seu cliente, maior será sua presença e aproximação em 

relação a esse, facilitando uma melhor percepção e contato do próprio cliente 

consigo mesmo. Questões relacionadas ao início da psicoterapia (aspectos do 

processo como: recursos técnicos, postura do psicoterapeuta, relações com a 

escola e família, vinculação, até o momento da finalização do 

acompanhamento) devem considerar o adolescente como protagonista, 

apesar de possuirmos responsabilidades éticas e legais com o(s) adulto(s) 

responsável pelo cliente, devido à sua menoridade. Adolescentes que aceitam 

a experiência da psicoterapia embarcam em uma viagem e podem refletir 

sobre as bagagens que já possuem, os passos dados até o momento e como 

estão situados no presente, no aqui-agora. Como Gestalt-terapeutas, 

caminharemos juntos, interessados e presentes.  

 

Palavras-chave: Adolescentes, Psicoterapia, Clínica 
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MR 2.2  Fundamentos da prática clínica com crianças: o lúdico como caminho 

 

CINTIA LAVRATTI BRANDÃO  

CINTIA.LAVRATTI@HOTMAIL.COM | HTTP://LATTES.CNPQ.BR/6553614010987498  

 

Resumo: O trabalho clínico com crianças sempre foi, em minha prática 

profissional, um convite e um desafio. Por entender que a criança brinca 

melhor seus problemas e dificuldades, do que é capaz de falar sobre eles, a 

clínica infantil traz no elemento lúdico um importante e fundamental recurso 

para o acesso ao universo do pequeno cliente. Brincar é, no desenvolvimento 

infantil, uma das dimensões mais sérias de sua existência. É por meio dos 

jogos, brinquedos e brincadeiras que a criança aprende acerca do mundo que 

a rodeia, das relações com as pessoas e de si mesmo. Um clínico infantil tem 

como desafio construir uma relação psicoterapêutica onde brincar será a via 

de acesso ao cliente; onde a escolha, recusa, utilização e interação com os 

elementos lúdicos do consultório indicarão os caminhos para a expressão e a 

elaboração dos conflitos vividos por aquela criança. No atendimento infantil, 

muitas vezes, a dimensão verbal é bastante restrita, e a criança tem uma 

temporalidade própria no sentido de aderir ao trabalho clínico. Isso requer do 

psicoterapeuta aceitação e respeito à possibilidade de contato e retração 

presentes nos movimentos da criança com a cena clínica, e este aspecto tende 

a gerar ansiedade nos pais e cuidadores da criança e, por vezes, no próprio 

psicólogo. A contemporaneidade através de dispositivos legais, sociais e 

midiáticos tem assegurado direitos e status de vez e de voz às crianças, 

porém, ainda observo em minha atuação pais absolutamente inquietos com 

a psicoterapia de seus filhos, com posturas de impaciência e tentativas de 

determinação e controle acerca do que e como o trabalho deve acontecer, 

apresentando dificuldades pronunciadas em compreender que o cliente é a 

criança, e que o foco do trabalho requer o encontro do psicoterapeuta com as 

possibilidades e pontes que a criança pode oferecer em suas manifestações 

interacionais, geralmente através do brinquedo. Ademais, na clínica infantil, 

advogamos em prol de não patologizar a criança e contribuir para a 

compreensão de que o sintoma infantil traz a representação de uma 

totalidade, delimitando um contexto de disfuncionalidade que extrapola os 

limites da subjetividade da criança e reflete o sistema familiar como um todo. 
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Diante deste cenário, a criança somente será capaz de elaborar e dar novos 

significados aos seus vividos se puder transformar seu mundo em uma 

invenção de manejo e resoluções lúdicas. A modalidade de transmissão deste 

trabalho se insere na categoria de mesa redonda e compõe uma 

apresentação intitulada: Temas em psicoterapia gestáltica infanto juvenil.  

 

Palavras-chave: Clínica infantil, Lúdico, Gestalt-terapia 
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MR 2.3 O manejo clínico com famílias na psicoterapia gestáltica infanto-

juvenil  

 

SÂMIA SILVA GOMES  

SAMIASG6@GMAIL.COM | HTTP://LATTES.CNPQ.BR/1819272350361798  

 

Resumo: A clínica psicoterápica infanto-juvenil tem recebido as ressonâncias 

de crises vividas pelas famílias no que se refere aos conflitos entre os 

genitores, entre eles e os filhos, entre a família e a escola, entre o real e o 

virtual, a intimidade e a vida em rede, entre o que é evidenciado nas sessões 

e o que a família possui de suporte para operacionalizar com suas crianças ou 

adolescentes. Em supervisão clínica, temos experienciado uma desmotivação 

por parte de psicoterapeutas infanto-juvenis com a atuação junto às famílias, 

afirmando ser esta a sua maior dificuldade no acompanhamento de crianças 

e adolescentes. Objetiva-se com o presente trabalho discutir a participação da 

família na clínica gestáltica infanto-juvenil, convidando e instrumentalizando 

psicoterapeutas para um manejo junto aos familiares a fim de que estes se 

tornem mais protagonistas da psicoterapia e os resultados possam ser 

maximizados. Apresenta-se o referencial teórico da Gestalt-terapia, com a 

qual, sendo uma abordagem relacional, é coerente uma prática promotora de 

maior consciência do que ocorre nos vínculos familiares e interfere na 

expressão individual. Os conceitos de boa forma, figura/fundo, totalidade, 

campo organismo/meio, autorregulação organísmica, ajustamento criativo, 

awareness, contato e fronteiras de contato embasam o estudo. São 

compartilhadas práticas ancoradas no método fenomenológico, no qual a 

experiência presente é valorizada e através dela o cliente e sua família podem 

experimentar, no setting terapêutico, suas relações no que possuem de 

dificuldades e possibilidades. Dentro deste referencial, aponta-se a 

impossibilidade de ver os sintomas, as dores e os comportamentos das 

crianças e adolescentes como isolados do todo familiar, sendo, por vezes, 

expressão do ajustamento criativo da família. Entende-se a família como uma 

totalidade autorregulada e as relações membro a membro como 

complementares e origens importantes, não únicas, da forma de 

funcionamento de nossos pequenos e jovens. O presente estudo defende que 

a participação da família não pode ficar restrita ao fornecimento de 
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informações da história de vida de seus filhos e às sessões de orientações 

promovidas pelo psicoterapeuta. Discute sobre uma presença que para além 

destes objetivos possibilite pôr em diálogo a Gestalt individual com a Gestalt 

familiar, promovendo awareness aos pais e familiares de seus reais 

sentimentos, impasses, interrupções e, acima de tudo, recursos para lidar no 

convívio com a criança/adolescente e suas necessidades. Através de exemplos 

de casos clínicos, o trabalho conclui que processos em que a família se faz 

mais presente oportunizam o exercício de novas formas de compreensão e 

comunicação para crianças e adolescentes em psicoterapia. Através das 

sessões familiares, a psicoterapia individual transcende às projeções, 

introjeções e deflexões do olhar cristalizado do cliente que, internalizado, foi 

apresentado ao psicoterapeuta ao longo do processo. Ao psicólogo, passa a 

ser possível ter à sua frente uma representação das relações “lá de fora” e, 

assim, poder contribuir com suas percepções para uma reconfiguração dos 

campos perceptuais dos membros. A modalidade de apresentação deste 

trabalho é a categoria mesa redonda e compõem uma apresentação 

intitulada: Temas em psicoterapia gestáltica infanto-juvenil. 

 

Palavras-chave: Família, Clínica infanto-juvenil, Gestalt-terapia 
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MR 3 A construção do self no processo de adolescer e os 

desafios da prática clinica 

 

Público-alvo: Intermediário 

 

MR 3.1 Implicações clínicas das reações parentais diante da adolescência dos 

filhos  

 

LUCIANA AGUIAR 

LUAGUIAR@UOL.COM.BR  

 

Resumo: Esse trabalho é parte integrante da mesa redonda intitulada "A 

construção do self no processo de adolescer e os desafios da prática clínica" 

e objetiva discutir as principais implicações dos familiares na psicoterapia com 

adolescentes e suas possibilidades de intervenção. Em Gestalt-terapia, 

concebemos o ser humano como parte de um campo, constituindo-se através 

de suas relações, onde descortinam-se seus processos de saúde e 

adoecimento no contato que estabelece no mundo. A família, sob esse ponto 

de vista, tem especial relevância na clínica de crianças e adolescentes, uma 

vez que contribui sobremaneira para a construção e desenvolvimento de 

formas relacionais e modos de existir no mundo (saudáveis ou não), 

apresentando-se totalmente implicada nas formas habituais adoecidas que 

levam seus filhos à psicoterapia. Particularmente, na clínica com adolescentes, 

um olhar apurado para o sofrimento, expectativas e desorientação dos 

adultos diante do adolescente vem se mostrando um ponto de intervenção 

clinica fundamental. As profundas transformações em todos os âmbitos do 

ser no mundo pelas quais a outrora criança passa e que fundam uma 

dinâmica absolutamente nova em suas relações e em sua forma de se 

perceber como sujeito atingem, também, aos adultos que a cercam, tais como 

pais e professores, convidando-os a criar novas formas de compreensão, 

comunicação e troca afetiva e intelectual com o adolescente, que nem sempre 

obtém êxito. A experiência clínica nos mostra repetidamente que grande 

parte do sofrimento adolescente é oriunda da perda dos antigos referenciais 

identitários e sua dificuldade em construir outros, mais ajustados ao seu 
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momento atual. E que tal vivencia pode ser significativamente dificultada pela 

forma com que os adultos a encaram e vivenciam, Nesse ponto, o 

estranhamento e desorientação dos adultos diante desse novo (e estranho) 

ser que se apresenta e os possíveis desdobramentos dessa situação, tais 

como a negação do corpo adolescente e de sua sexualidade, excesso de 

controle sobre seus desejos e escolhas, desencorajamento da autonomia ou 

cobrança excessiva de responsabilidades, desqualificação de seus 

sentimentos, opiniões e iniciativas, bem como o aparecimento de 

comportamentos competitivos, resultado da reedição dos conflitos 

adolescentes desses mesmos adultos, são alguns exemplos da quantidade e 

complexidade de fatores que permeiam as relações entre adolescentes e 

adultos nesse momento. Diante disso, o olhar do psicoterapeuta gestáltico 

não se repousa somente no adolescente e suas demandas, mas, também e 

inevitavelmente, nos adultos com os quais ele convive, com o objetivo de 

auxiliá-los a viver o luto em relação à “infância perdida” de seus filhos, e a 

estabelecer novas formas de relação que contemplem e facilitem a 

desafiadora tarefa adolescente de redefinir sua identidade no mundo. 

Apresentaremos, através de exemplos clínicos, as situações mais frequentes 

presentes na psicoterapia de adolescentes no que diz respeito à implicação e 

participação de seus familiares, apontando possibilidades de intervenção 

junto aos mesmos, bem como de intervenções em sessões conjuntas, tendo 

como fundamentação a teoria da Gestalt-terapia, como proposta inicialmente 

por Perls, Hefferline e Godmam (1997) e, posteriormente, através dos estudos 

desenvolvidos por McConville e Wheeler (2002) e McConville (2003).  

 

Palavras-chave: Adolescentes, Família, Manejo 
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MR 3.2 O adolescer na Gestalt-terapia: do desamparo às possibilidades de 

ajustamento criativo  

 

PRISCILA ALVES 

PRISCILAROSAS71@GMAIL.COM  

  

Resumo: O estudo propõe-se a discutir a adolescência a partir da perspectiva 

dialógica e de campo, que sustentam o escopo teórico da Gestalt-terapia, na 

qual se concebe o ser existente no contexto de suas relações histórico-sócio-

culturais. Nesse sentido, adolescer é um fenômeno que precisa ser 

compreendido como uma experiência vivencial singular, sem desconsiderar 

as dinâmicas e complexas interações do ser adolescente com seu meio. As 

transformações físicas inerentes à puberdade e seus efeitos no modo como o 

adolescente se expressa e interage no mundo disparam questões e vivências 

importantes para a descoberta da inevitável relação que este ser precisará 

estabelecer com o mundo. Assim, propomo-nos a refletir sobre como, na 

atualidade, as experiências de vinculação e proximidade com o outro se 

estabelecem. Uma vez que esse é um desafio a ser experienciado pelo jovem, 

de que maneira o sentimento de desamparo, presente na passagem de uma 

relação de dependência para a conquista da autonomia, tem se revelado na 

vivência da juventude atual? A partir das diversas mudanças no espaço de vida 

dos jovens, a demanda pela independência gera, consequentemente, a 

possibilidade de ajustamentos criativos a se materializarem nas relações que 

expressam o processo de constituição de si mesmo, a saber: a família, os 

amigos, as instituições. No entanto, nesta passagem, é possível que 

ajustamentos disfuncionais se manifestem como produtos resultantes das 

complexas interações sujeito-mundo. A partir da metodologia do caso clínico, 

apresentamos reflexões sobre atendimentos com adolescentes que praticam 

o cutting e levantamos a hipótese de que as experiências de vinculação e 

proximidade com o outro na contemporaneidade, evidenciam características 

de instantaneidade, efemeridade e de ancoragem numa rede de relações 

fluida. Na medida em que o outro tem se mantido um pouco mais à distância 

e os vínculos são mais passageiros e tênues, como enfrentar as rupturas e 

ajustar-se criativamente na conquista de seu lugar como ser-no-mundo? Ao 

sofrer sua dor que se esvai na automutilação, o jovem vai buscando saídas, 
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não funcionais, para aliviar seu sofrimento. Ao entrar em contato com sua dor 

e conquistar a awareness no processo psicoterápico, a pessoa pode encontrar 

formas satisfatórias de superar suas fragilidades, fortalecendo-se para as 

aquisições que sua condição de ser-no-mundo pode lhe oferecer. Concluímos 

que o trabalho do gestalt-terapeuta no diálogo com esse jovem pode 

contribuir para favorecer o fortalecimento da interação, a partir da relação 

dialógica, e abrir possibilidades para ajustamentos criadores na sua relação 

com o mundo e o encontro consigo mesmo.  

 

Palavras-chave: Adolescência, Gestalt-terapia, Cutting, Ajustamento criativo 
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MR 3.3 A “crise de identidade” da adolescência como fragilidade da função 

personalidade  

 

MABEL PEREIRA ROMERO 

MABELPEREIRA@HOTMAIL.COM | HTTP://LATTES.CNPQ.BR/4155344973401998  

 

Resumo: Na clínica com adolescentes observamos questões relacionadas à 

perda de referências e dificuldades na construção de uma identidade. Essa 

busca pode ser vivenciada como um momento de crise, gerando sofrimento 

e sintomas. Quando a família busca psicoterapia para o adolescente, cabe ao 

profissional auxiliá-lo a se reencontrar a partir de formas mais funcionais de 

estar no mundo. O presente trabalho é parte integrante da mesa "A 

construção do Self no processo de adolescer e os desafios da clínica gestáltica" 

e tem como objetivo propor uma leitura sobre tais questões, comuns desse 

período de desenvolvimento, a partir de uma base teórica da Gestalt-terapia. 

Acreditamos que as vivências ligadas à identidade na adolescência podem ser 

compreendidas como um prejuízo na função personalidade do sistema Self. 

Neste trabalho, buscaremos desenvolver essa linha de pensamento, a partir 

de uma revisão da produção referente à teoria do Self e ao período da 

Adolescência em Gestalt-terapia. Além disso, realizaremos uma articulação 

com a prática clínica, no atendimento psicoterápico de adolescentes. Objetiva-

se contribuir para a literatura já existente, auxiliando na compreensão teórica 

e aumentando as ferramentas para os profissionais que trabalham com a 

adolescência na clínica gestáltica. A adolescência é compreendida, segundo 

McConville (2005), como um processo de reorganização do funcionamento do 

Self. Em alguns casos, pode se dar de forma caótica e não saudável, com perda 

da fluidez do processo de figura-fundo, prejuízos no senso de pertencimento 

e a vivência de si mesmo como destacado do mundo. O Self é definido como 

um sistema de contatos que se localiza na fronteira entre o organismo e seu 

meio, realizando ajustamentos criativos para atender às necessidades 

emergentes como figura (Perls, Hefferline & Goodman, 1997). Destacam-se, 

como etapas desse processo, três estruturas parciais do Self: O Id, o Ego e a 

Personalidade. A função Personalidade, foco deste trabalho, seria a 

representação mental resultante desse processo, que é assimilada pelo 

organismo, formando o nosso sistema de atitudes, pensamentos, valores e 
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identificações sociais. No contato saudável, o Self necessita dos dados que 

estão na fronteira para poder identificar-se ou alienar-se diante das 

possibilidades que se abrem. Em alguns casos, porém, há uma limitação do 

meio que impede que esses dados sejam encontrados. O sistema Self, então, 

não pode operar corretamente e o contato não se completa, impossibilitando 

que a função Personalidade se desenvolva e que o Self assuma uma 

identidade objetiva (Muller-Granzotto & Muller-Granzotto, 2009). Na 

adolescência, essa privação de dados de realidade pode ser causada pela 

perda da experiência infantil, pelas novas exigências feitas pelo meio ou pela 

existência de um ambiente pouco facilitador. Nesses casos, os adolescentes 

sofrem com a falta de reconhecimento de si mesmos, tornam-se isolados, ou 

identificam-se com grupos que não os representam de fato. Quando chegam 

à terapia, não elaboram sequer um pedido direto de ajuda, pois não sabem 

do que precisam. Cabe ao terapeuta uma coparticipação no processo de 

reconstrução de autonomia e do autorreconhecimento das próprias 

necessidades, assim como na criação de formas próprias de resgate do seu 

lugar social e sua identidade.  

 

Palavras-chave: Adolescência, Teoria do self, Psicoterapia, Função 

Personalidade, Identidade 
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MR 4 A Gestalt-terapia de curta duração: revisões, 

mudanças, aperfeiçoamentos  

 

Público-alvo: Intermediário 

 

MR 4.1  O foco de valor: uma hipótese norteadora em Gestalt-terapia de 

curta duração  

 

ÊNIO BRITO PINTO 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/5004533171970373  

 

Resumo: Tema relevante em psicoterapia breve, o conceito de foco apresenta 

uma complexidade ainda pouco discutida. Há, basicamente, duas questões: é 

mesmo necessário o estabelecimento de um foco em um processo de 

psicoterapia breve? No caso de se escolher trabalhar com um foco, como 

delimitá-lo? A primeira questão tem respostas divergentes em diversos 

autores, como, por exemplo, Knobel (1986), que diferencia terapia focal de 

terapia breve, e Vera Lemgruber (1995), para quem a técnica da psicoterapia 

breve está fundamentada na tríade atitude, planejamento e foco, além de 

Ribeiro (2009) - que fala de Gestalt-terapia individual focal de curta duração -, 

e Pinto (2013), com um capítulo inteiro dedicado ao foco. A segunda questão 

é mais controversa e é a ela que me dedicarei neste trabalho: como se 

determina um foco em psicoterapia breve? As teorizações sobre essa questão 

são inúmeras; a maioria, vagas. Fiorini (1993) aponta que coexistem 

formulações que enfatizam aspectos sintomáticos, interacionais, 

caracterológicos, da díade paciente-terapeuta, técnicos, e que é necessário 

buscar-se a possibilidade de um modelo teórico unificador quanto ao foco que 

organize os trabalhos em psicoterapia breve. Em busca dessa maneira 

unificadora de se determinar um foco em psicoterapia breve e, 

especialmente, em busca de um formato de Gestalt-terapia de curta duração 

que seja efetivo e útil terapeuticamente para os clientes, em nosso grupo, 

desenvolvemos o conceito de “foco de valor” e o temos experimentado na 

maioria dos atendimentos realizados nos últimos quatro anos, com firme 

adesão dos clientes e eficiência nitidamente visível nos processos 
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terapêuticos que vivemos, bem como nos acompanhamentos feitos depois de 

findas as psicoterapias. A ideia básica que apoia esta escolha de foco parte do 

conceito de “efeito carambola” (Lemgruber, 1995), resultado e efeito da 

generalização e/ou irradiação dos ganhos terapêuticos, ou, em linguagem 

gestáltica, a modificação do todo pela reconfiguração de suas partes a partir 

de mudanças em uma dessas partes. Esse efeito carambola será tanto melhor 

quanto melhor o foco escolhido. Se pensarmos nas quatro possibilidades de 

awareness que Polster e Polster (1979) apontam (das sensações e ações; dos 

sentimentos; dos desejos; dos valores e avaliações), muito provavelmente, a 

que apresenta um maior poder transformador em psicoterapia é a última. 

Assim, nossa hipótese é de que o foco em um valor (preceito ou princípio 

passível de guiar a ação humana e compor uma ética existencial) que está 

incongruente na vivência da pessoa, seja por estar cristalizado, por estar 

exagerado, por estar ausente ou por ser anacrônico - em outros termos, um 

valor que não está atualizado e apossado - é um excelente norteador para o 

trabalho terapêutico. Se a compreensão diagnóstica possibilita ao terapeuta 

a percepção deste valor e se isso faz sentido para o cliente, se ambos 

trabalham atentos a essa bússola, é significativa a possibilidade de sucesso na 

psicoterapia breve através da atualização deste valor e do efeito carambola 

proporcionado por essa reconfiguração, como demonstram os casos clínicos 

que apresentarei para ilustrar esta hipótese de trabalho com o foco em 

Gestalt-terapia de curta duração. 

 

Palavras-chave: Gestalt-terapia de curta duração, Psicoterapia breve, Foco, 

Axiologia 
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MR 4.2  A relação terapêutica em Gestalt-terapia de curta duração e suas 

especificidades  

 

LUCIANA XAVIER DE SOUSA MONTELEONE 

LUMONTELEONE.PSI@GMAIL.COM  

 

Resumo: Historicamente o surgimento da psicoterapia breve ocorreu através 

da proposta de psicanalistas de uma análise com tempo reduzido e uma 

postura mais ativa do terapeuta, com mais ênfase na relação terapêutica, 

compreendendo-a como uma experiência emocional “corretiva” (para nós, 

Gestalt-terapeutas, “atualizadora” [Pinto, 2009]). Na abordagem gestáltica, 

fundamentada na postura dialógica, entendemos que existimos em relação, 

exploramos o entre. Sendo assim o processo psicoterapêutico acontece na 

relação cliente-terapeuta. A relação terapêutica é ponto crucial para o 

desenvolvimento do nosso trabalho. Na Gestalt-terapia de curta duração essa 

relação apresenta algumas especificidades que merecem atenção, cuidado e 

discussão. Aliança e postura terapêutica, além do contrato, serão alguns dos 

aspectos a serem abordados. Em nosso grupo de pesquisa sobre psicoterapia 

breve, percebemos que, quanto melhor a qualidade da aliança terapêutica, ou 

seja, do contato e do contrato com os aspectos mais saudáveis do cliente, mais 

fortalecido é o vínculo, o que proporciona considerável qualidade no 

engajamento no foco, na responsabilização e no comprometimento com o 

processo. Embora a aliança terapêutica ocorra em todo tipo de terapia, na 

psicoterapia breve, ela traz uma questão importante: como construir uma 

relação terapêutica de amor, confiança e trabalho em um tempo reduzido e 

com um foco específico? Haverá um caminho teórico para esse passo? A 

postura terapêutica é fator primordial. Diante das características do processo 

breve, o terapeuta precisa redobrar sua atenção e entrega ao cliente, ser o 

mais dialógico possível, além de ser ativo na relação, buscando trazer o foco 

a ser trabalhado com o cliente, pois o foco bem definido proporcionará um 

norte mais claro e alcançável. O trabalho em psicoterapia breve requer mais 

coragem, risco e concentração do terapeuta, além de grande sensibilidade 

para não apressar o tempo do cliente. Esta tarefa é facilitada por uma 

compreensão diagnóstica bem-feita e um foco bem delineado. Segundo 

Hycner (1995), “o componente indispensável para a cura na terapia talvez seja 
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a atitude dialógica do terapeuta (presumindo-se alguma abertura por parte 

do cliente)”. Em psicoterapia breve, é necessário mais que alguma abertura do 

cliente, é preciso ajudá-lo a explorar mais a fronteira do risco. O contrato mais 

delimitado pode facilitar ao cliente o responsabilizar-se, juntamente com o 

terapeuta, pelo processo, possibilitando a ampliação de sua capacidade para 

se arriscar cuidadosa e corajosamente. Estas são algumas, mas não únicas, 

das características específicas da relação terapêutica em psicoterapia breve a 

serem aprofundadas nesta apresentação.  

 

Palavras-chave: Gestalt-terapia de curta duração, Psicoterapia breve, 

Relação terapêutica, Aliança terapêutica, Postura terapêutica 
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MR 4.3  Estranhamentos e preconceitos em relação à psicoterapia breve 

 

JOAO BURNIER 

JOAOBURNIER@GMAIL.COM  

 

Resumo: A Psicoterapia Breve, dentro da abordagem gestáltica, é algo 

relativamente recente: o livro mais antigo publicado é da década de 1990 e 

ainda há poucas publicações sobre esse tema dentro do ambiente gestáltico. 

Por não estarem familiarizados, é comum os psicoterapeutas gestaltistas 

viverem estranhamentos, duvidas e preconceitos quanto à terapia breve. 

Compomos há um bom tempo um grupo de pesquisa e trabalho sobre 

psicoterapia breve e, entre nós, no início, não foi diferente. Ao longo desses 

aproximadamente quatro anos e meio desde que começamos, passamos por 

diversos momentos que nos fizeram (e ainda fazem) questionar quais eram 

os alcances e a dinâmica da Gestalt-terapia de curta duração. O grupo está 

calcado em três pilares: leitura, discussão e a parte prática, com atendimentos 

e supervisões grupais em Gestalt-terapia de curta duração. Hoje, com mais de 

120 atendimentos realizados, percebemos que nós mesmos vivemos e 

ultrapassamos estranhamentos e preconceitos. E, como as discussões sobre 

isso foram ricas e construtivas, quero trazer para esta mesa algumas delas, 

com o intuito de clarear limites e possibilidades verdadeiros em psicoterapia 

breve. Segundo Pinto (2015), em seu texto “A psicoterapia breve na 

abordagem gestáltica: questionando preconceitos”, os preconceitos contra a 

psicoterapia breve são inúmeros, quer seja entre os psicoterapeutas, quer 

seja entre os possíveis clientes. Desses preconceitos de que trata o autor, 

destacarei alguns para esta apresentação: “é superficial”, “é um trabalho 

menor”, “apressa o tempo do cliente” e “só serve para questões especificas”, 

dentre outros. Como convite para que questionemos com mais profundidade 

sobre esse assunto, apresentarei e comentarei nessa mesa preconceitos e 

estranhamentos descobertos em nós mesmo ao longo do no nosso trabalho. 

Esses preconceitos que encontramos em nós, quero crer, não são só nossos, 

são compartilhados por muitos que ainda não se debruçaram com tempo e 

cuidado sobre este tipo de trabalho psicoterapêutico. Não é uma tarefa fácil 

se permitir experimentar um novo caminho a percorrer.  

 

Palavras-chave: Gestalt-terapia de curta duração, Psicoterapia breve, Grupo 

de estudo, Estranhamentos, Preconceitos  
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MR 4.4 O término do processo psicoterapêutico na terapia breve  

 

RAQUEL ROBERTA BERNARDES 

RAQUELROBERTA@UOL.COM.BR  

 

Resumo: Como pode ser a vivência do término do processo terapêutico em 

Gestalt-terapia de curta duração? Como é dizer adeus? Que reflexões 

podemos fazer sobre este tema? O término da terapia breve, especialmente 

porque determinado a princípio, é uma questão central. Embora pouco 

discutida, interfere na relação terapêutica, no foco e na compreensão 

diagnóstica, ou seja, é fundamental para os processos básicos de uma terapia 

breve. Enfocarei aqui possíveis vivências relativas ao fim do trabalho para o 

terapeuta e para o cliente. Iniciar um processo terapêutico sabendo a 

princípio quando irá se encerrar transforma a experiência vivida. Esta 

transformação poderá ter diversos matizes, desde a criação de uma certa 

ansiedade positiva até o preconceito de que este trabalho poderá ser pouco 

eficaz por causa disso. Uma das vivências mais comuns no término da terapia 

breve é a frustração. Nos casos bem-sucedidos, ela aparece, dentre outros 

motivos, porque a terapia termina mesmo havendo mais a ser trabalhado. 

Nos casos de trabalhos não suficientemente bem-sucedidos, a vivência da 

frustração deve provocar reflexões tanto para o terapeuta quanto para o 

cliente: houve algo que poderia ter sido feito diferente? Era mesmo o caso 

para terapia breve? Muitas vezes, a vivência da frustração na terapia bem-

sucedida é acompanhada paradoxalmente pela vivência da satisfação. Em 

psicoterapia breve, a despedida é sempre vivida como frustração e, muitas 

vezes, também como satisfação. Esses fatos nos obrigam a refletir sobre a 

importância da humildade como valor para o terapeuta que se propõe a 

trabalhar com terapia breve. Igualmente relevante é a confiança de que o fim 

não seja o fim, ou seja, de que o cliente terá melhor competência para ser seu 

próprio terapeuta depois do processo de psicoterapia breve. Dentre todas as 

experiências vividas e compartilhadas no nosso grupo de estudos e trabalhos 

em terapia breve, pudemos refletir e aprender o quanto este trabalho exige a 

esperança de que o cliente possa retomar o curso natural da sua vida com 

liberdade e confiança.  

 

Palavras-chave: Gestalt-terapia de curta duração, Psicoterapia breve, Fim da 

terapia, Frustração  
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MR 5  Intervenções gestálticas através de experimentos: o 

manejo com argila, caixa de areia e sonhos 

 

Público-alvo: Iniciante 

 

MR 5.1  A argila como recurso de expressividade na clínica gestáltica 

 

LORENA SCHALKEN DE ANDRADE 

LORENASCHALKEN@GMAIL.COM | HTTP://LATTES.CNPQ.BR/9839836881441093  

 

Resumo: Partindo de uma compreensão gestáltica, estudar outras formas de 

expressão perpassa por reconstituições de significados, na qual a pessoa 

projeta sua forma de estar no mundo de maneira espontânea e criativa. É 

possível trabalhar a integração das experiências oferecendo recursos que 

intensifiquem o contato com o mundo e com o outro, isto pode se dar por 

meio da criação de esculturas em argila e na integração das dimensões de si 

para a recuperação da conexão entre o falar e a ação. Esta intervenção 

permite uma interação tridimensional de expressão, na qual é possível dar 

vida e movimento ao corpo, colocando a pessoa que modela em contato com 

sensações físicas e experienciais. Dessa forma, objetiva-se com este trabalho 

favorecer reflexões por meio do relato de experiência clínica e de oficinas 

ministradas com este recurso fundamentadas na base epistemológica da 

Gestalt-terapia e por meio de buscas na literatura acerca do tema. O 

procedimento realizado se deu a partir de vivências de estimulação sensorial 

como reconhecimento do corpo, atenção à respiração, percepção de tensões 

e sensações, bem como manuseio e modelagem da argila no intuito de dar 

forma à experiência. Como resultados, obteve-se a ampliação da consciência 

acerca das vivências pelas pessoas atendidas e a confirmação da possibilidade 

da experiência estética para além da fala. Conclui-se que a ampliação da 

percepção para o contato com a expressividade permite o reconhecimento de 

si na relação com o mundo, nos coloca diante do trabalho psicoterapêutico 

que rompe com o modelo tradicional e considera a pessoa como agente de 

sua saúde por meias assimilações e materialização do contato com a criação.  

 

Palavras-chave: Argila, Expressividade, Gestalt-terapia  
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MR 5.2 

 

 Intervenções clínicas em Gestalt-terapia: a caixa de areia como 

experimento  

 

KEILA SANTOS 

KEILASANTOSPSI@HOTMAIL.COM 

 

Resumo: A terapia do Jogo de Areia tem sido amplamente utilizada por 

diversas abordagens psicoterapêuticas como recurso, tanto em atendimentos 

clínicos como em psicodiagnósticos de crianças e adultos. Originalmente, é 

considerada uma forma de terapia não-verbal e não-racional, onde o 

indivíduo atinge níveis profundos da mente. Nessa técnica, o cliente é 

convidado a criar cenas tridimensionais, cenários e desenhos abstratos numa 

caixa de areia, podendo também utilizar miniaturas e água (Weinrie, 1993). A 

técnica do Jogo de areia tem sido utilizada em diferentes áreas, como na 

Psicodiagnose, Psicoterapia Breve de Adultos, Psicoterapia Junguiana para 

Adultos e Adolescentes, Orientação Vocacional e Terapia de Casal, assim como 

há possibilidade de aplicação do jogo de areia em pacientes internados em 

hospitais psiquiátricos com quadros psicóticos. As técnicas ou experimentos 

em Gestalt-terapia devem ser utilizadas, conforme afirmam Polster e Polster 

(2001), na tentativa de escapar do discurso racionalizado, do falar sobre 

determinada situação ou questão da vida do cliente. Devem possibilitar a 

emergência de situações práticas da vida deste em um campo relativamente 

seguro, sendo possível a exploração aventureira de sensações, sentimentos, 

memórias antes racionalizadas, não lembradas e não sentidas. Objetiva-se 

com este trabalho favorecer reflexões acerca da importância de entrelaçar as 

bases epistemológicas e conceituais da Gestalt-terapia com a Caixa de Areia e 

apresentar o manejo clínico através deste recurso psicoterapêutico. Buscou-

se na literatura (Weinrie, 1993; Prietro et al., 1999; Polster & Polster, 2001) e 

através de cursos realizados em centros de formação as bases para a 

fundamentação dos estudos nesta temática. Conclui-se que a relevância 

prática decorre da teórica, porquanto a elaboração teórico-científica pode 

subsidiar um fazer clínico mais seguro já que a aliança teoria e prática nos 

atendimentos psicoterápicos andam de mãos dadas; podendo este trabalho 

auxiliar gestalt-terapeutas no desenvolvimento ou aprimoramento da técnica 

em suas práticas clínicas.  

 

Palavras-chave: Experimentos, Intervenções clínicas, Caixa de areia 



ANAIS DO ENGT & CBAG – V. 2 (2018) – ISSN 2526-2246

MESAS REDONDAS 

 

58 

MR 5.3 O manejo clínico com sonhos em Gestalt-terapia  

 

KAMILLY SOUZA DO VALE 

K.MILLYVALE@GMAIL.COM | HTTP://LATTES.CNPQ.BR/9384106567155237  

Resumo: O uso de experimentos nas intervenções clínicas em Gestalt-terapia 

é tradicionalmente conhecido para facilitar o manejo durante o processo 

psicoterapêutico, favorecer a ampliação da consciência do cliente e fomentar 

novas formas de atuação no campo. Cada experimento é uma oportunidade 

nova, é um evento novo não só para o cliente, como também para o 

psicoterapeuta, esclarecendo que não se resumem a um amontoado de 

técnicas a serem aplicadas por si sós; pelo contrário, os experimentos surgem 

na relação estabelecida e no momento existencial preste do encontro 

psicoterapêutico. Pode ser algo criado durante a interação ou a utilização de 

um instrumento, como um filme, um texto, um vídeo, imagens, pintura, 

colagem, argila, algum fato da vida do sujeito, os sonhos etc. O ponto 

fundamental é que a tarefa não seja previamente pensada e uma 

obrigatoriedade a ser cumprida, sendo apenas um pretexto para a realização 

da mesma e a possibilidade de entrar em contato com o novo. O importante 

é focar no que pode, em alguns momentos, impedir a realização da tarefa, ou 

seja, o modo como as pessoas a realizam, o que sentem ao realiza-las, quais 

as mobilizações que surgem no decorrer desse processo e, principalmente, 

qual aprendizado tiram da vivencia dessa situação. O objetivo deste trabalho 

é demonstrar que, através da possibilidade de favorecer a ampliação da 

consciência, o trabalho com sonhos se configura como um importante modo 

de experienciar, visto que é nossa criação mais espontânea: surge sem 

intervenção do desejo, intenção ou escolha deliberada. Sendo cada elemento 

parte, personagem, uma criação do sonhador, isto é, uma forma de projeção. 

Para a construção deste material, utilizou-se como metodologia a leitura de 

livros da literatura gestáltica (Perls, 1988, 1997; Zinker, 2007; Santos, 2004). 

Assim, a realização do experimento favorece que a pessoa se explore de 

forma ativa, conduzindo a experiência, sem julgamentos ou racionalizações, 

já que tal situação favorece o contato com o sentir. Concluo que, através das 

reflexões voltadas para a temática do trabalho com sonhos, é possível ampliar 
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e favorecer buscas na instrumentalização clínica e no manejo dos diversos 

modos de usar o sonho como experimento.  

 

Palavras-chave: Sonhos, Experimentos, Manejo clínico 
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MR 6 O adolescente Sob a ótica da Gestalt-terapia  

 

Público-alvo: Intermediário 

 

MR 6.1  Ajustamentos criativos depressivos na adolescência: possibilidades 

de compreensão e intervenção  

 

DENISE PAIXÃO 

DECPAIXAO@YAHOO.COM.BR | HTTP://LATTES.CNPQ.BR/0777951135033607  

 

Resumo: A adolescência se configura como período do desenvolvimento 

onde o processo de diferenciação da família e a busca do autossuporte 

ganham nuances importantes. Com maior independência, o adolescente 

poderá ampliar sua capacidade de contato. As questões existenciais e as 

escolhas com as quais se depara são inúmeras. Dados referentes aos 

atendimentos de pessoas com queixas depressivas são significativos. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2015, aproximadamente 350 

milhões de pessoas foram acometidas pela depressão. No Brasil, em 2016, 

15% da população total, segundo a Associação Brasileira dos Familiares, 

Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. A demanda por atendimentos 

a adolescentes apresentando queixas que nos remetem a quadros 

depressivos tem sido expressiva. Desenvolver uma compreensão diagnóstica 

do fenômeno e possíveis estratégias de intervenção se mostram valiosas 

ferramentas no seu cuidado. Esta proposta objetiva compreender a 

depressão na adolescência, a partir do olhar gestáltico sobre a 

contemporaneidade, do ciclo do contato e dos processos de saúde e doença. 

Articulando contribuições teóricas com a experiência clínica. O conceito de 

pessoa em Gestalt-terapia nos ajuda a compreender como os desafios 

presentes no campo serão significativos para o adolescente. Ser-no-mundo, 

constituído pelas relações com pessoas e com o mundo, sujeito de sua 

existência. Num olhar global para a configuração do ambiente 

contemporâneo, percebemos avanços sociais, mas, também podemos notar 

que, num contexto socioeconômico específico, estamos produzindo miséria, 

alienação, individualismo e desprezo pelas necessidades subjetivas. Aspectos 
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importantes da existência humana tornaram-se fluidos. A qualidade do 

contato estabelecido entre as necessidades dos adolescentes e as 

configurações e demandas do campo promoverá ajustamentos criativos mais 

ou menos saudáveis. Pode haver um afastamento das necessidades 

organísmicas e aproximação das necessidades criadas e induzidas. Em alguns 

momentos, a proteção do self se dá com a formação de bloqueios de contato. 

No sentido de ajuste às diversas situações de vida, os ajustamentos podem 

ser repetidos e alienados da situação presente, com sentidos subutilizados e 

awareness afetada. Sentimento de tristeza, solidão e humor deprimido, 

irritável ou instável, são sintomas presentes na depressão, com possíveis 

alterações, físicas, cognitivas, emocionais e da vontade. Na adolescência, 

podem estar relacionados a comportamentos antissociais e de risco. Vivendo 

a emoção básica como retroflexão, o adolescente investe em si uma energia 

que acredita ser desastrosa se dirigida ao mundo. As introjeções construídas 

durante o desenvolvimento alimentam suas autoavaliações negativas e as 

projeções bloqueiam suas ações saudáveis. Cada cliente é único. Como 

intervenção, não propomos um caminho ou protocolo definidos, mas sim 

mobilizar seu potencial de crescimento, a formação do vínculo terapêutico e 

o olhar da demanda de atendimento, trabalhando as introjeções e 

promovendo a expressão emocional e mobilização. Alguns adolescentes 

aprenderam a se identificar com partes negativas da sua personalidade. É 

importante promover um ambiente que possa acolher e confirmar a 

expressão de algo tão perturbador. Como nem sempre há awareness dos 

sentimentos, apoiar o reconhecimento emocional com base no corpo e 

ampliar a consciência da sua existência é importante, assim como o trabalho 

com a família.  

 

Palavras-chave: Adolescentes, Ajustamento criativo, Depressão, Saúde 
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MR 6.2 Clínica gestáltica com pais e filhos adolescentes 

 

DANIELA MAGALHÃES DA SILVA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/4418376714882717 

 

Público alvo: Intermediário 

Resumo: Mesa: O adolescente sob a ótica da Gestalt-terapia Título: A clínica 

gestáltica com pais e filhos adolescentes (MR) O processo de adolescer é um 

período repleto de grandes paradoxos. É próprio do adolescer o desejo de 

vivenciar experiências novas e estimulantes. Concomitantemente, o 

adolescente ainda não tem seu autossuporte bem desenvolvido. Nesse 

cenário rico de possibilidades e desafios, o adolescente se depara com a 

necessidade de construir sua subjetividade, muitas vezes se opondo ao outro 

e os primeiros conflitos com a família começam a ser revelados. A família, sob 

a ótica da Gestalt-terapia, é concebida como uma totalidade relacional. No 

seio das famílias existe uma interdependência dos seus membros em busca 

da satisfação de necessidades. Esse é o eixo central do conceito de 

autorregulação organísmica. Pais e filhos se relacionam por meio do amor, da 

dor, dos acordos e das discordâncias na busca de equilíbrio. A adolescência é 

representada na literatura como uma fase de transição. Essa transição é vivida 

em mão dupla, nem sempre, os caminhos convergem para os mesmos 

interesses. O gestalt-terapeuta precisa entender como essa família estabelece 

o contato, como seus membros interagem e se interrompem. Precisa 

identificar como são as fronteiras familiares. Elas se tornaram mais flexíveis 

com a chegada na adolescência? Ou permaneceram protetoras em excesso? 

Ou, ao extremo, são permissíveis demais? Com o objetivo de se ajustar e de 

ter suas necessidades atendidas, os adolescentes utilizam recursos para se 

relacionar com o outro. É o que, em Gestalt, chamamos de ajustamento 

criativo. No entanto, quando os ajustamentos são menos saudáveis, surgem 

os sintomas para denunciar que uma necessidade não foi satisfeita. Na prática 

clínica da autora, percebe-se que o distanciamento de alguns adolescentes, a 

agressividade de outros ou o envolvimento em fatores de risco, como drogas, 

DST/AIDS, violência, etc podem ser pensados como uma forma de 

ajustamento criativo. Constitui o recurso encontrado por aquele adolescente 

para elaborar, fugir ou anestesiar os conflitos emocionais, uma forma de 
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elaborar a perda da identidade infantil ou mesmo um suporte externo que lhe 

pareceu conveniente para se apresentar mais forte diante do outro. Conclui-

se que, somente por meio da relação dialógica, o adolescente será confirmado 

como pessoa e, então, terá a possibilidade de ter experiências de contatos 

mais verdadeiras e plenas. É necessário que o terapeuta tenha uma atitude 

confirmadora e seja um facilitador desse dialógico no sistema familiar. Pais e 

filhos precisam estar inteiros, envolvidos na relação, mas, ao mesmo tempo, 

ter clareza do que os diferencia. Nos atendimentos ao adolescente, o gestalt-

terapeuta precisa facilitar o contato para a construção do autossuporte. É 

fundamental que o terapeuta auxilie o adolescente na elaboração do luto pela 

identidade infantil e o ajude a reconhecer seus recursos internos para crescer. 

Os objetivos desta apresentação são expor os conflitos relacionados à 

adolescência; identificar que atravessamentos existem nessa relação, bem 

como os ajustamentos criativos realizados na busca de autorregulação 

familiar e as dificuldades inerentes a esse processo. Pretende-se também 

compartilhar experiências da clínica com adolescentes e de seus familiares, 

assim como o uso de recursos que norteiam o trabalho da autora.  

 

Palavras-chave:  Adolescente, Família, Gestalt-terapia 
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WS 1  O Clown Terapêutico: a arte lúdica do palhaço como 

dispositivo clínico no campo psicoterápico 

 

RODRIGO BASTOS 

BASTOSBASTOS70@GMAIL.COM | HTTP://LATTES.CNPQ.BR/3111774946170092  

MONTSERRAT GASULL SANGLAS  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: Este workshop visa propor e elucidar, através de vivências e 

experimentos lúdicos, como podemos utilizar as brincadeiras, provocações, 

reflexões e todo o processo recalcitrante do universo dos palhaços como 

ferramentas psicoterapêuticas, tendo como alicerce teórico a abordagem 

gestáltica inserida nos estudos, experiências e pesquisas sobre a formação da 

identidade dos Clowns. O objetivo deste trabalho é demostrar como se dá no 

campo as aproximações e similaridades do universo do Clown, aquele que cai 

ao solo, se machuca, perde, é debochado, porém, se levanta ao final do 

espetáculo para ser aplaudido (tantas de vezes de pé), com os processos 

psicoterápicos na Gestalt-terapia. Assim como nos estudos de Beisser e a 

“Teoria Paradoxal da Mudança”, na formação tradicional do estudo dos 

palhaços, os mesmos passam por anos de transformações buscando 

mudanças que os convidam para uma maior aceitação de si mesmos. São 

jogos clássicos que convidam a um estado de presença em si, no aqui e agora, 

num continuum de awareness. O clown como “meio pelo qual” traz ao menos 

três grandes vertentes de trabalho clínico: por um lado como figura geradora 

de emoções para quem o contata; por outro, utilizando a comicidade para 

acessar a dor humana proporciona a possibilidade de revisitar tais situações 

com humor e permitindo distanciamento da mesma, numa outra perspectiva, 

auxiliando na geração de novas experiências; a última vertente seria o 

trabalho profundo que o palhaço promove com um convite ao ser humano 

adulto de recriar em si um “espírito de criança”, tão importante para o 

despertar da criatividade, elemento essencial para a resolução dos 

problemas, como enfatizam Perls, Zinker e Ribeiro em diversos trabalhos. O 

clown ri de si mesmo. Partindo dos estudos lecoquianos do teatro terapêutico 

e da arte do palhaço, passando por outras vertentes da escola francesa, 
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espanhola e brasileira das metodologias de clown e Clown-Gestalt, 

articulamos uma séria de jogos lúdicos que propõem ao participante 

relacionar-se com o estado presente, sensibilizando-o para uma tomada de 

consciência de si, do espaço físico e das situações observadas e sentidas em 

sua vida, fazendo-o experienciar as várias faces de um ponto de vista, 

proporcionando gerar multipolaridades de situações mas também, de 

soluções para aquelas problemáticas que até então pareciam não existir 

solução. Utilizaremos neste workshop cinco etapas de trabalho sendo as 

quatro primeiras através de jogos lúdicos e a última utilizada para discussão 

do processo e possíveis impactos gerados. São elas: (1) Aquecimento, 

(2) Sensibilização, (3) Tomada de Consciência, (4) Processo Criativo e o 

(5) Feedback e finalização. Todas as etapas se utilizam dos aportes teóricos 

apresentados acima. Em uma análise dos feedbacks das dez últimas 

intervenções realizadas no ano de 2017 e 2018, observam-se categorias 

significativas que correspondem ao cumprimento dos objetivos. São elas: 

participantes afirmam que os exercícios possibilitaram observar antigas 

situações de outras maneiras, descobrindo que é possível ousar, ir além do 

óbvio e criar saídas criativas para a solução de problemas através das 

brincadeiras.  

  

  Palavras-chave: Palhaço, Dispositivo clínico, Psicoterapia
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WS 2  Encontros Vocais: experimentando a voz na 

fronteira de contato 

 

ELISE HAAS DE ABREU 

ELISEHAAS@GMAIL.COM | HTTP://LATTES.CNPQ.BR/0042942694679451  

LUIZA GUTZ  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: Um dos fundamentos da Gestalt-terapia é a ampliação das nossas 

potencialidades criativo-existenciais por meio da awareness e do contato. As 

relações eu-eu e eu-mundo são desafiadoras e, ao mesmo tempo, 

oportunidades para identificarmos necessidades, limites, e potenciais de vida 

de um modo mais integrado e fluido na dinâmica de self configurada pela 

indissociável relação organismo-meio. Toda e qualquer possibilidade de 

assimilação e crescimento ocorre a partir da coexistência dessas polaridades 

da fronteira de contato. Em razão disso, o convite à ampliação de awareness 

e ao contato é, potencialmente, um espaço-tempo para experiências criativas 

que podem favorecer reconfigurações do sistema self. A voz é um dos 

aspectos vitais do organismo e as interações que estabelecemos com as 

“vozes do mundo” são a essência que possibilita contatos e trocas também 

vitais ao sistema organismo-meio. Polster e Polster (2001) colocam que a voz, 

junto com a linguagem, é um dos aspectos da função de contato “falar” e que, 

além de sua função expressiva, ela tem direção e temporalidade. A voz - para 

além da fala - é uma força de identidade e também de modulação entre nosso 

mundo íntimo - de necessidades, afetos, desejos, intenções - e o meio em suas 

potencialidades de satisfação e frustração dessas necessidades. Aspectos da 

voz em seu conteúdo e forma podem ser experimentados com vistas à 

ampliação da awareness, por meio, principalmente, das fronteiras de eu, 

corpo, expressão e exposição (Polster & Polster, 2001). A integração das 

funções de contato “falar” e “ouvir”, focalizadas na figura “voz”, é uma das 

interessantes formas de vivenciar aspectos criativos do contatar. A oficina 

propõe esse convite a experimentar as fronteiras de contato por meio da voz 

em um contexto vivencial de grupo. Objetivos: promover espaço e tempo para 

experimentar a voz como meio facilitador da ampliação de awareness e 
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possibilitador de contato; estimular vivencialmente as funções de contato do 

“falar-ouvir” focados no aspecto “voz”, sem negligenciar o aspecto “linguagem” 

como fundo dessa experiência potencialmente criativa. Caminhos 

metodológicos: será desenvolvido um caminho de propostas vivenciais que 

permitem aos participantes experienciar, gradativamente, a escuta e a 

expressão da voz na sua individualidade, até o diálogo e encontro de vozes 

com o outro e o meio de forma mais ampla. Exemplos das propostas 

(adaptáveis ao contexto e energia do grupo): caminhada do silêncio, 

expressão das emoções por meio de sons sem palavras, diálogo sem palavras, 

narrativa da escuta sem palavras, obra sonora coletiva ou improvisação 

sonora coletiva. Riscos: ampliação de awareness de questões pessoais que 

não serão trabalhadas individualmente podem gerar frustração; pessoas mais 

tímidas podem sentir algum desconforto, mas não haverá exposição 

constrangedora de nenhum participante. Benefícios: para terapeutas, a 

escuta da sua voz e da voz do outro pode beneficiar a ampliação de awareness 

a partir do trabalho de campo nas fronteiras do eu, do corpo, de expressão e 

exposição, por meio das funções de contato ligadas à voz. 

  

  Palavras-chave: Voz, Corpo, Fronteira de contato
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WS 3  A arte de dialogar: uma experiência arteterapêutica  

 

ELENROSE DE PAULA PAESANTE 

ELINHAPAES@YAHOO.COM.BR | HTTP://LATTES.CNPQ.BR/1708176902934216  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: A arte como objeto de expressão é uma ferramenta facilitadora no 

processo do dar-se-conta. Como uma linguagem universal, ela se materializa 

em cada fonte de expressão, seja artística ou terapêutica, funcionando a favor 

da vida quando possibilita o acesso ao potencial criativo. O caminho da arte 

nos abre para novas formas de compreender a si e ao outro, para a 

possibilidade de criar e recriar, de transformar. E é na arteterapia que ocorre 

o desvelamento do mundo interior, onde é possível refletir e ressignificar o 

que foi criado, trazendo à consciência o que estava imerso, desta forma, 

contribuindo para que mudanças significativas possam ocorrer. O objetivo 

deste trabalho é fazer com que cada participante possa experienciar o diálogo 

por meio da arte, instrumento que transportará o ser de uma pessoa para a 

outra. Dialogar é encontrar, é encontrar o outro por meio da palavra. Diálogo 

é entrega, é respeito às diferenças, é o caminho e o segredo para um bom 

relacionamento. No diálogo, as palavras levam o ser dos interlocutores. Na 

arte, cada um expressa o seu ser, de acordo com o que sente e pensa naquele 

momento, no aqui e agora da experiência. Por ser o experimento um 

excelente instrumento de trabalho em Gestalt-terapia, além de ser um 

método de facilitação e de ampliação da consciência, o convite é para uma 

experiência vivencial, onde cada um será o seu próprio experimento vivo de 

uma experiência de corpo e alma, combinando diferentes níveis de contato e 

integração dos sentidos. Nesta experiência, o verbal será eliminado, e o 

diálogo acontecerá por meio das formas, cores e movimentos, uma linguagem 

universal. E assim como a palavra pode unir ou não, provocar encontros e 

desencontros, a arte também terá esta função. Como caminho metodológico, 

utilizaremos os estágios de desenvolvimento do processo criativo de Zinker 

(2007). Iniciaremos com o aquecimento, meio pelo qual cada participante será 

convidado a tocar a si mesmo, a partir dos canais sensoriais, integrando 

sentimentos e sensações; na etapa seguinte, ocorrerá o envolvimento na 
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atividade, que será a expressão criativa de imagens internas por meio de uma 

experiência artística, a qual produzirá o diálogo. E para finalizar, cada 

participante poderá ressignificar todo o processo vivenciado, partilhando a 

experiência e avaliando a dimensão do significado simbólico da totalidade da 

experiência vivida. Pelo seu caráter dialógico, Arte e Gestalt dialogam. A 

Gestalt é uma arte, uma permissão para ser exuberante e criativo; a Arte é 

uma gestalt que nos convida a experimentar todas as mais belas 

possibilidades de contato. E é neste diálogo que se encontra o instrumento de 

facilitação do sujeito com ele mesmo e a conexão com seu universo interior. 

Tendo a arte como viés de um processo enriquecedor, os participantes terão 

a oportunidade de dialogarem e de encontrarem, um ao outro, por meio desta 

encantadora experiência.  

 

Palavras-chave: Arte, Diálogo, Experimento, Ressignificar  
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WS 4  Gestalt-terapia e meditação: práticas que 

convergem  

 

BRUNA IMPROTA DE OLIVEIRA MENDONÇA 

IMPROTA.BRUNA@GMAIL.COM | HTTP://LATTES.CNPQ.BR/7787523659193318  

MARCIA LISBOA FERNANDES  

 

Público-alvo: Iniciante

Resumo: São muitos os possíveis encontros entre a meditação e a Gestalt-

terapia. Desse modo, este Workshop tem como proposta vivenciar práticas 

meditativas baseadas no continuum de awareness e pressupostos teóricos 

da gestalt- terapia, como o zen budismo e discutir teoricamente sobre as 

possibilidades meditativas na prática do gestalt-terapeuta. Objetivos: realizar 

uma prática de meditação guiada pelos pressupostos gestálticos, com 

posterior discussão teórica e realização de rodas de conversa sobre os 

efeitos da vivência nos participantes. Iniciaremos a prática com três 

exercícios de meditação baseados no continuum de awareness e no zen 

budismo. As práticas serão guiadas e supervisionadas pelas facilitadoras e 

seguirão uma ordem de progressão, iniciando com a técnica mais simples de 

auto percepção até uma técnica mais complexa de zazen (dentro dos limites 

de cada um). Será disponibilizado material de arte, tal como papel, lápis e giz 

de cera, para que, após o término dos exercícios de meditação, os 

participantes possam expressar, através de cores e imagens, o que foi 

vivenciado na atividade, de modo a favorecer o processo de elaboração 

psíquica das sensações e conteúdos emergentes deste contexto. Após a 

prática, apresentaremos teoricamente as técnicas empreendidas e estudos 

já realizados sobre seus possíveis efeitos, bem como discutiremos suas 

possíveis utilizações na prática do gestalt-terapeuta. Por fim, realizaremos 

uma roda de conversa sobre o que foi vivenciado por cada um. Benefícios e 

possíveis riscos: apesar de envolver riscos de mobilização, por se tratar de 

uma prática de autoconhecimento, acreditamos na relevância deste trabalho 

pela possibilidade de incrementar a prática do gestalt-terapeuta e por tratar-

se de mais um recurso para ampliação da awareness, facilitando a 

presentificação na vida e na rotina laboral.

Palavras-chave: Gestalt-terapia, Meditação, Awareness
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WS 5  A clínica gestáltica: recursos pessoais para o 

terapeuta iniciante 

 

ALINE DEL RASO 

ALINEDELRASO@YAHOO.COM.BR | HTTP://LATTES.CNPQ.BR/2856518796030422  

BRUNA IMPROTA DE OLIVEIRA MENDONÇA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/7787523659193318  

 

Público-alvo: Iniciante 

Resumo: O início da formação de um terapeuta envolve muitas inseguranças 

e incertezas, o que torna essencial uma formação consolidada em teórica e 

prática. Pensando na delicadeza e complexidade dessa situação, 

apresentamos a proposta desse grupo temático cujo processo circundará em 

torno dos principais medos, angustias e entraves do terapeuta iniciante, 

apresentando-lhes diferentes ferramentas gestálticas, como as corporais, 

meditativas, cognitivas, técnicas de respiração e continuum de awareness, 

que possam auxiliá-los a compreender e vivenciar o início da prática clínica, 

convidando-os a experimentar permanecerem no aqui e agora e a se 

colocarem abertos para o encontro dialógico em psicoterapia. Pretendemos 

possibilitar o contato dos mesmos com o aporte teórico e a prática 

supervisionada das ferramentas e discutir sobre as percepções e vivências de 

cada um, para integração do que será vivenciado. Os benefícios deste trabalho 

consistem em partilhar em grupo os entraves que muitos vivenciam, conhecer 

e experimentar recursos que auxiliam a segurança, a presentificação, o 

relaxamento e a abertura para o encontro e aprender possíveis técnicas para 

utilizar consigo mesmo e com seus clientes. Os riscos, por outro lado, giram 

em torno da possibilidade de mobilização de algum participante, riscos que 

serão minimizados pela formação prática e teórica das facilitadoras. 

  

Palavras-chave: Ferramentas gestálticas, Psicoterapia, Terapeuta Iniciante
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WS 6  A criança do psicoterapeuta: resgatando histórias e 

construindo novas possibilidades 

 

LUCIANA AGUIAR 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/1745521027259606  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: Miller (1997) destaca o quanto nossas experiências infantis, 

particularmente quando se apresentam na forma de situações inacabadas, 

ocupam um lugar bastante significativo em nosso campo vivencial, 

influenciando sobremaneira a escolha por trabalhar como psicoterapeutas e 

a condução e manejo do processo terapêutico. O desenvolvimento pessoal do 

psicoterapeuta é condição básica para que ele possa relacionar-se 

terapeuticamente e instituir uma clínica que trabalhe no sentido da abertura 

para o inédito e permita a manifestação da espontaneidade criadora do 

cliente e não esteja a serviço da reedição neurótica de sua história. Para isso, 

é fundamental que o psicoterapeuta não apenas rememore cognitiva e 

verbalmente o que se passou na infância, mas reexperiencie a emoção desses 

eventos no presente. O caráter lúdico do experimento torna-se um facilitador 

para o afrouxamento da inibição deliberada e a emergência dos excitamentos 

bloqueados e impedidos de desdobramento e resolução junto aos dados da 

situação presente. Ao propormos experiências lúdicas aos participantes, 

criaremos a possibilidade não só da emergência e identificação de formas 

habituais reprimidas, como a eventual descoberta de possíveis caminhos 

criativos para o fluxo do excitamento. Assim, a relevância desse trabalho 

resume-se em possibilitar a recuperação da maneira como a criança 

experiência o mundo e promover a chance de identificarmos aquilo que 

sorrateiramente nos impede de fazê-lo; é libertar não a biografia, os fatos, os 

acontecimentos - esses imutáveis -, mas, o processo espontâneo, através do 

reconhecimento da forma como nos bloqueamos e nos impedimos no livre 

curso do excitamento em nossas vidas. O objetivo geral do workshop é de 

propiciar a emergência desde um fundo habitual, de formas neuróticas ou 

criadoras, a partir da sensibilização proporcionada pela apresentação de 

dados evocadores de experiências infantis. A proposta será desdobrada 



ANAIS DO ENGT & CBAG – V. 2 (2018) – ISSN 2526-2246

WORKSHOPS 

 

73 

obedecendo os seguintes objetivos específicos: 1. Sensibilizar os participantes 

no que se refere à história de sua infância. 2. Possibilitar a evocação de cenas 

infantis, com suas respectivas emoções associadas. 3. Promover a 

identificação de formas habituais infantis, neuróticas ou criadoras, que se 

mantêm como fundo na atual situação de vida do participante. 4. Abrir a 

possibilidade de uma nova forma de satisfação para os excitamentos 

reprimidos na situação presente. 5. Propiciar a reflexão acerca da implicação 

da existência e permanência de tais formas em seu cotidiano de 

psicoterapeuta. Roteiro: 1. Apresentação da proposta e estabelecimento de 

limites de trabalho 2. Exploração livre do ambiente e posterior contato com 

os demais participantes ao som de fundo musical infantil. 3. Divisão em 

subgrupos de aproximadamente 6 pessoas. Distribuição de fichas com nomes 

de sentimentos para cada subgrupo com a instrução de que experimentem 

expressa-los através do corpo, em 3 rodadas. 3. Ainda no subgrupo, cada 

integrante sorteará uma ficha de sentimento e tentará identificar uma 

situação infantil onde vivenciou de forma intensa o sentimento em questão. 

Cada integrante compartilhará sua situação com os demais participantes do 

subgrupo. O subgrupo escolherá uma situação para dramatizar. 4. Cada 

subgrupo encenará diante do grupo maior a situação escolhida. 5. Reflexão e 

troca entre os participantes. 

  

Palavras-chave: Infância; Experimentação; Ajustamento criador
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WS 7  Conte-nos uma história… A experiência paradoxal 

do fazer gestáltico 

 

SANDRA MARIA MOREIRA DE MENEZES 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/9244298531853393  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: Este workshop parte da premissa gestáltica sustentada por diversos 

teóricos de que a relação psicoterapêutica na clínica é um evento de campo, 

em que se configura um sistema self único com os clientes e a cada sessão 

com o mesmo cliente, tendo como característica fundante a espontaneidade 

daqueles que estão envolvidos neste contato (Perls, Hefferline & Goodman, 

1951; Müller-Granzontto & Müller-Granzontto, 2007; Cardella, 2015). Nesse 

sentido, é inegável que, para o exercício de uma clínica gestáltica, estejam 

copresentes no psicoterapeuta certa intimidade teórico-técnica e uma 

qualidade de presença personalíssima e intransferível de seu ser, de modo 

que a escuta-intervenção esteja eticamente compromissada com o fenômeno 

que emerge no atendimento psicológico, ajudando a que o cliente teça seus 

próprios sentidos as suas experiências. Entretanto, como dito inicialmente, a 

marca dessa relação é a espontaneidade dos envolvidos, o que envolve uma 

experiência clínica paradoxal para o psicoterapeuta, considerando que deverá 

transitar pela sutil trilha da competência técnica e de sua humanidade, entre 

a escuta fenomenológica do discurso do cliente e a atenção àquilo que lhe 

afetou a partir desse discurso, gerando intervenções que favoreçam a 

awareness daquele. Esta é uma prática árdua que requer do profissional 

autocuidado no sentido de garantir para si um lugar de escuta para esses 

atravessamentos que, em certa medida, também dizem respeito à sua 

singularidade e vicissitudes (Yalom, 2007). Assim, o objetivo deste workshop é 

criar ocasião segura para a emersão desses vividos nos participantes, na 

qualidade de clínicos gestálticos. Metodologicamente, será proposta uma 

fantasia dirigida relacionada ao objetivo do workshop; os participantes serão 

convidados a contar uma breve história clínica na qual esteja expressa a sua 

subjetividade como psicoterapeuta, sua humanidade, vicissitudes e afetos 

emergidos ao longo de sua carreira ou de um atendimento específico; será 
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feita a escuta fenomenológica daqueles que, voluntariamente, contarem sua 

história de modo que seja possível chegar a uma síntese da experiência 

narrada, a um sentido singular do vivido em que o clínico possa se enxergar 

nessa síntese, a qual pode ser um afeto, uma lembrança, uma fantasia, uma 

sensação; a cada um dos que contarem sua história, será feito o convite para 

que escolha, dentre os membros do grupo, pessoas para representar a 

síntese alcançada; far-se-á a escuta dos desdobramentos dessa experiência 

junto ao autor da história; o mesmo será feito com quantos voluntários for 

possível num limite de 90 minutos; o trabalho será finalizado nos 30 minutos 

restantes com a escuta das reverberações das experiências vividas em cada 

uma das pessoas do grupo. Considerando que a proposta de trabalho é 

eminentemente vivencial, possibilidades de mobilização emocional são 

inevitáveis e nisto não incorrem riscos, considerando que a proponente é 

gestalt-terapeuta experiente em trabalho clínico na modalidade de 

workshops; como benefícios, esta proposta vivencial potencializará a 

experiência do clínico gestáltico na sua dimensão fundamental que é sua 

humanidade, corroborando a premissa de que seu principal instrumento de 

trabalho é ele mesmo que este fazer se dá em um contexto paradoxalmente 

existencial. 

 

  Palavras-chave: Clínica, Psicoterapeuta, Paradoxo
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WS 8  Brincando com lego: proposta de ampliação de 

awareness dos ajustamentos neuróticos em 

Gestalt-terapia 

 

FABÍOLA MANSUR POLITO GASPAR 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/0546135913232822  

LUIZA GUTZ 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/7565913427703564  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: Em Gestalt-terapia, falamos dos ajustamentos funcionais/criativos e 

ajustamentos disfuncionais/neuróticos. Através de experimentos, terapeuta e 

cliente (seja em um trabalho individual ou grupal), podem ser parceiros na 

ressignificação das formas como os vínculos são estabelecidos. Isso contribui 

para que o cliente possa clarear a maneira como interage, como constrói suas 

relações, observando quando se interrompe (ajusta-se disfuncionalmente) e 

quando há fluidez. Objetivos: facilitar a ampliação de awareness através do 

brinquedo de peças de encaixe Lego, tendo em vista o reconhecimento de que 

o lúdico pode contribuir imensamente como uma ferramenta terapêutica. 

Assim, esse workshop visa propiciar um momento de abertura para a 

percepção dessas formas de ajustamento no campo, promovendo a 

possibilidade de uma vivência criativa. Caminhos metodológicos: a partir das 

peças de encaixe Lego espalhadas no chão, os participantes serão convidados 

a construir uma forma que represente como cada um se percebe no mundo. 

Desse experimento, propõe-se uma investigação de si mesmo, do que essa 

experiência mostra do funcionamento individual de evitação de contato, 

através de interrupções que trazem um padrão de respostas estereotipadas 

(ajustamento disfuncional) e como buscam respostas inovadoras e modos 

criativos de agir (ajustamento criativo). Um ou dois participantes (considerar 

a demanda de tempo) serão convidados a trabalhar, de maneira expositiva no 

grupo, seus funcionamentos, recebendo subsídios por parte das terapeutas 

para buscar novos modos criativos de agir. Riscos: pode acontecer de um 

participante entrar em um processo de angústia diante da ampliação de 

awareness, assim como sentir-se frustrado por não atingir a ampliação 
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pretendida. Benefícios: com a awareness, abre-se um leque de novas 

possibilidades de ser e estar no mundo, restaurando a relação consigo e com 

o outro. 

  

Palavras-chave: Contato, Awareness, Ajustamento criativo
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WS 9  Criando brincando 

 

FELIPE FONSECA 

LUCIANA DE MEDEIROS AGUIAR 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/1745521027259606  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: Compreendendo que a existência humana vai além da simples 

sobrevivência e da repetição de padrões introjetados, mas é realizada em ato 

criador, onde estamos em permanente desenvolvimento como uma obra de 

arte em andamento (Zinker, 2007); e sendo a Gestalt-terapia uma abordagem 

que valoriza a criatividade como meio para o continuo processo de 

autorregulação organísmica (Lima, 2009), a proposta do workshop está em 

explorar essa capacidade criadora e criativa pelo próprio profissional 

psicólogo a partir da linguagem primeira da criança: o brincar. Esta linguagem 

é presente nas ações diárias dos infantes como forma de experimentar, de 

conhecer e se reconhecer. A criança, ao brincar, vai além das fronteiras, das 

regras, dos dispositivos de controle, desafiando a lógica e experienciando o 

novo em suas criações (Aguiar, 2005). A Gestalt-terapia enfatiza o papel 

criador de todo indivíduo. Independentemente de sua idade, o 

desenvolvimento é permanente. Então, ao focarmos na criança, a mesma é 

ativa em seu próprio crescimento. “Este papel está presente em inúmeras 

ações da criança no mundo, mas pode ser ilustrado particularmente através 

do brincar” (Aguiar, 2005, p. 65). Afinal, como pontuado por Rhyne (2000), 

“Crianças saudáveis são naturalmente gestaltistas, vivem no presente; dão 

completa atenção ao que estão fazendo; fazem o que querem fazer; confiam 

nos dados de sua própria experiência […]” (p. 37). Assim, o workshop tem 

como objetivo promover um espaço criativo a partir dessa ludicidade, 

pensado não apenas para psicólogos infantis, mas para todos os psicólogos 

que balizam seu trabalho na experiência criativa. O convite está no ousar, no 

romper limites, explorando uma gama de possibilidades permitidas na 

brincadeira. Pelo ato do brincar, abre-se um terreno experimental, um 

laboratório de manifestações singulares. Podemos vivenciar o ridículo, o 

fracasso, o erro, e isto, simplesmente, não ser um problema. Nas palavras de 
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Winnicott (1975), “[…] é no brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, 

criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral […]” 

(p. 80). Com isso, enfocando a linguagem lúdica como meio de expressão e 

ação desta criatividade, pela compreensão da Gestalt-terapia, busca-se 

evidenciar a potência transformadora que o brincar tem em si, capaz de 

expandir no próprio psicólogo formas mais criativas de estar em seu próprio 

trabalho. Trazer o mundo espontâneo infantil de exploração de novas 

construções menos rígidas e estereotipadas, tão comuns, descritas por Perls 

(1977), na sociedade neurótica. Esse workshop é fruto de um trabalho de 

oficinas já realizadas para psicólogos e não psicólogos, pela experimentação 

e exploração direta do brincar, suas singulares criações e desdobramentos. 

Palavras-chave: Brincar, Criatividade, Lúdico
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WS 10  Workshop Cuidadoras de Si 

 

REGINA FELIX TOMAZ SYSAK 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/0067346535201358  

CINTIA NUNES BARBOSA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/6387306306613219  

 
Público-alvo: Iniciante 

Resumo: Em grande parte da história da humanidade, prevaleceu a visão de 

que os homens eram superiores e as mulheres precisavam de proteção 

devido às suas limitações como “seres inferiores” que eram. O direito ao voto 

no Brasil, por exemplo, só foi obtido em 1932 e, apesar dos avanços obtidos 

desde essa época, considerando em pleno século XXI, uma pseudo igualdade 

de gêneros, os salários entre homens e mulheres continuam sendo 

diferentes. Em determinados lugares do mundo, essa mentalidade ainda 

prevalece e os valores femininos são completamente ignorados e esquecidos. 

Em conjunto com essa necessidade cada vez mais forte de valorização das 

mulheres, do feminino, o livro “A ciranda das mulheres sábias”, de Clarissa 

Pinkola Estés, vem neste trabalho como ferramenta para vivenciar a proposta 

de resgate do que engloba o feminino. Através da linguagem metafórica que 

se assemelha às antigas histórias contadas de mães para filhas, o livro 

menciona a generosidade, a ternura, a profundidade, a sabedoria, os sonhos 

que, por vezes, ficam adormecidos, a força frente às adversidades e como 

encontrá-la. O trabalho se adapta a mulheres de qualquer faixa etária. 

Desenvolvido a partir de passagens do livro que são vivenciadas no “aqui e 

agora”, conceitos básicos e fundamentais da Gestalt-terapia, como contato, 

fronteiras de contato e awareness são utilizados como estratégia de enfoque; 

o trabalho terapêutico estará centrado no que as mulheres trarão a partir do  

contato com essas passagens. O workshop inicia com a proposta de 

acolhimento das mulheres, com um abraço individual, demonstrando 

cuidado, pedindo foco para a respiração, fornecendo um ambiente seguro, 

contrário do que pode parecer fora daquele local, para que, com 

tranquilidade, as mulheres se sintam com suas almas “a salvo”. 

Posteriormente, as participantes serão levadas a pensar nas dificuldades que 
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encontraram até ali para realizar seus desejos, alcançar seus objetivos, 

qualquer impeditivo que elas tenham encontrado pelo caminho, seja por 

idade ou envelhecimento, tristeza, falta de coragem. As participantes serão 

convidadas a experimentar inicialmente danças leves, criadas por si mesmas, 

individuais, concomitante com pequenos círculos em volta de si, de forma 

leve, pensando sobre as dificuldades acima. Em seguida, serão sugeridas 

danças mais agitadas, em grupo, com a inserção de palmas, de giros mais 

rápidos e outras expressões nas quais elas estejam à vontade para sentir e 

expressar, como bater o pé, por exemplo. No final, é aberto o debate sobre 

como a força, alegria e vigor, surgem através das cirandas formadas, 

independentemente da idade, mesmo com tristezas, decepções e invalidez 

percebidas anteriormente. Concluiremos que a vida é feita do que estamos 

preenchendo nesse momento e não somente do que estamos vivendo. 

Daremos um abraço individualmente e nos despediremos com a benção: Viva 

plenamente! “Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também 

vivem” (p. 26). Acreditamos que a proposta esteja conectada com a temática 

do congresso, especialmente com a possibilidade de diálogo da abordagem 

gestáltica em temas atuais em conjunto com a arte.  

Palavras-chave: Mulheres, Cuidado, Poder feminino
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WS 11  O Experimento da Cadeira Vazia 

 

TERESA AMORIM 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/3630769826703774  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: O objetivo deste workshop é apresentar de forma teórica e vivencial 

o experimento da Cadeira Vazia como uma forma de expressão e recurso 

terapêutico na prática clínica gestáltica. É importante ressaltar que, como 

outros experimentos, é um recurso utilizado na Gestalt-terapia para lidar com 

os bloqueios de contato e situações inacabadas. Com uma metodologia 

específica, os experimentos enfatizam a descoberta de si mesmo, através da 

awareness vivida pelo cliente. Pretende-se aqui explorar de forma teórica-

vivencial o experimento da Cadeira Vazia como uma forma de intervenção na 

tentativa de evidenciar os bloqueios de contato e ampliação da awareness do 

cliente. O experimento da Cadeira Vazia desenvolve-se dentro de método 

específico de sair do processo “falar sobre” para o “falar com”, e como ressalta 

Polster e Polster (2001), vale lembrar que os experimentos são sempre uma 

tentativa de sair do “beco sem saída”, evitando assim verbalizações, 

explicações e interpretações. Considero importante abordar e demonstrar o 

experimento da Cadeira Vazia como um processo de representação de gestalt 

incompleta. Podemos afirmar que a condução dos experimentos é um 

empreendimento cooperativo (Zinker, 2007), além disso, uma poderosa 

ferramenta utilizada para sinalizar as interrupções de contato no aqui e agora, 

e vale ressaltar que, na Gestalt-terapia, o terapeuta é seu próprio instrumento 

de trabalho (Polster & Polster, 2001) e o sujeito é que “põe a mão na massa” 

(Zinker, 2007). Explorando o cenário dialógico e fenomenológico, o 

experimento da Cadeira Vazia desenvolve-se dentro de uma perspectiva de 

integração dos aspectos introjetados do cliente. Como afirma Perls (2002), é 

preciso digerir e assimilar as introjeções que foram engolidas por inteiro. Para 

Yontef (1993), “A fenomenologia trabalha entrando experiencialmente na 

situação e permitindo que a awareness sensorial descubra o que é 

óbvio/dado”. Nossa tarefa é, a cada momento, de forma dialógica, pedir ao 

cliente para que preste atenção ao seu corpo, a sua experiência no aqui e 
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agora, utilizando uma metodologia descritiva do que é e como é. O processo 

de condução do experimento segue procedimentos relativamente seguros, 

onde o facilitador estará atento aos possíveis fenômenos e/ou sinais 

psicopatológicos. No workshop proposto, queremos explorar possibilidades 

do trabalho com a Cadeira Vazia, buscando de forma breve um vínculo para 

esta demonstração. Além disso, o experimento partirá de uma base do 

trabalho em que ficaremos atentos a todo processo de gradação que o 

trabalho exige, suas resistências e encerramento do experimento. Num 

primeiro momento, iremos percorrer todo o caminho do embasamento 

teórico. Seguindo a condução do experimento, o facilitador irá propor ao 

grupo uma demonstração do experimento, com todo cuidado e sigilo que o 

mesmo requer. Dada a demonstração, o facilitador fará as considerações 

finais, trazendo os elementos fundamentais da vivência estabelecida. Nossa 

expedição implicará desenvolver alguns conceitos como contato, bloqueios de 

contato, gestalten incompletas, autorregulação e awareness para uma maior 

compreensão na construção e condução do experimento específico. Por fim, 

o facilitador compreende que o processo vivido tem como proposta fechar 

uma situação inacabada. Fazer Gestalt-terapia é uma arte e o terapeuta, um 

artista que conduz seu cliente ao encontro de si mesmo. Os gestalt-terapeutas 

promovem o discurso do fenômeno presente no aqui e agora, e defendem o 

processo da awareness como uma integração do ser em sua totalidade. A 

proposta da Gestalt-terapia não é apenas uma reflexão filosófica do ser e sua 

relação com o mundo, mas uma postura filosófica do homem e seu modo 

específico de estar no mundo, na tentativa de experimentar e experienciar o 

mundo, e nele tornar-se responsável. O presente trabalho adquire relevância 

na medida em que pretende analisar as bases do experimento da Cadeira 

Vazia buscando investigar a postura terapêutica no manejo do mesmo. 

 

Palavras-chave: Técnica, Experimento, Cadeira vazia, Awareness  
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WS 12  Integrando os grãos da caixa de areia e da Gestalt-

terapia 

 

KEILA ANDRÉA ARAÚJO COSTA DOS SANTOS 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/9961576868156067 

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: A criação oficial da técnica denominada Jogo de areia (Sandplay) ou 

caixa de areia como é mais conhecida na comunidade gestáltica é atribuída a 

médica e psicanalista britânica Margaret Lowenfeld (1935). Cerca de 21 anos 

depois, Dora M. Kalff desenvolveu o método de terapia do jogo de areia, tendo 

como base a teoria analítica. Conforme concebido originalmente por Kalff, o 

jogo de areia refere-se a uma forma de terapia não-verbal, não-interventiva e 

de longa duração, onde o indivíduo atinge níveis profundos da mente. 

Portanto, nessa terapia, o cliente é convidado a criar cenas tridimensionais, 

cenários e desenhos abstratos numa caixa com dimensões de 72 x 50 x 

7,5 cm, contendo areia. Para a composição das cenas, a pessoa também pode 

utilizar miniaturas de figuras humanas nas diferentes fases da vida, animais 

domésticos, selvagens, meios de transportes, instituições sociais e religiosas, 

dentre outros, através dos quais seja possível recriação da vida cotidiana no 

mundo. Observa-se que a técnica da caixa de areia tem se propagado nos 

atendimentos clínicos gestálticos de crianças e adultos, porém, o seu uso 

descontextualizado das bases teóricas e filosóficas dessa abordagem pode 

caracterizá-la como uma simples técnica, não como um experimento. O 

experimento na clínica gestáltica é uma forma de ir para além do discurso 

formal, trata-se de um mergulho vivencial, experiencial nas águas profundas 

do desconhecido e do inusitado, daquilo que ainda não foi racionalizado e 

significado. Apesar do aumento da utilização do experimento do jogo de areia 

na psicoterapia gestáltica, são parcas as produções que contextualizem essa 

técnica à luz do referencial teórico da Gestalt-terapia, ou ainda, que 

apresentem os resultados da sua utilização no campo clínico. Ante esse 

contexto, o principal objetivo desse workshop é integrar os grãos da caixa de 

areia com os grãos da epistemologia gestáltica, buscando a) caracterizar os 

aspectos históricos da caixa de areia; b) definir a base epistemológica e 
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conceitos centrais da Gestalt-terapia; c) identificar os experimentos na clínica 

gestáltica; d) entrelaçar a base epistemológica da Gestalt-terapia com a caixa 

de areia. A metodologia a ser utilizada será teórico-prático, inicialmente com 

a descrição teórica da técnica caixa de areia, da epistemologia gestáltica 

seguida de utilização prática desse experimento entre os participantes do 

minicurso, para uma melhor apreensão do que foi explanado. Espera-se que, 

ao final do minicurso, os participantes possam (re)conhecer a técnica da caixa 

de areia a partir do referencial teórico da Gestalt-terapia, facilitar a utilização 

desse experimento nos atendimentos clínicos em Gestalt-terapia, ampliar a 

plataforma teórica acerca do experimento da caixa de areia na clínica 

gestáltica. Por fim, vale ressaltar que esse workshop foi elaborado a partir do 

meu trabalho de conclusão de curso de especialização em Gestalt-terapia no 

Centro de Capacitação em Gestalt-terapia (CCGT), em Belém do Pará, e da 

minha experiência profissional nos atendimentos clínicos de jovens, adultos e 

idosos em Macapá, Amapá. 

  

Palavras-chave: Caixa de areia, Gestalt-terapia, Experimentos, Epistemologia



ANAIS DO ENGT & CBAG – V. 2 (2018) – ISSN 2526-2246

WORKSHOPS 

 

86 

WS 13  Quando drogas não são o problema, mas são a 

solução 

 

HERMANN SCHRECK MALGOR 

NORMA MARTINEZ GERNER 

 

Público-alvo: Iniciante 

Resumo: Trata de Vínculo e Atitude Gestáltica no acompanhamento de 

pessoas que usam drogas. O uso de drogas está presente em todas as 

culturas humanas; citando Oriol Romaní, elas fariam parte dos 

comportamentos de atenção humana. Em nosso país, o Uruguai, a Lei de 

Regulação do Mercado de Cannabis abriu uma importante discussão e 

acessou a visões e entendimentos que nos permitem ver a toxicodependência 

de uma forma mais Gestáltica. Para poder acompanhar pessoas viciadas e 

usuários problemáticos de drogas, desde o Gestalt, é necessário rever nossos 

preconceitos e desaprender muito do caminho que alguns de nós podemos 

ter percorrido. Reconhecer o direito do outro de consumir qualquer 

substância, mesmo que esse comportamento esteja lhe causando danos; 

poder aceitar sua decisão e acompanhá-lo na procura do significado que o 

uso de drogas tem em sua vida; ter um olhar amoroso e sistémico com as 

famílias que pedem ajuda; convida-los a descentralizar o problema “da 

substância” e poder ver como eles são todos parte desta rede complexa, na 

qual o consumidor é o “sintoma”. Descobrindo que ninguém usa drogas para 

se machucar, mas, para se “curar”, mesmo que, nessa tentativa, ele sofra 

danos. Reconhecer que as pessoas se tornam viciadas como forma de 

sustentar sua vida em uma realidade que, sem esse vínculo aditivo, seria 

intolerável. Nós compartilharemos esses olhares e experiências de 

acompanhamento terapêutico Gestáltico aos toxicodependentes, levados 

avante no Uruguai e na Espanha.  

Palavras-chave: Drogas, Vínculo aditivo, Vínculo e Gestalt Attitude
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WS 14  Resgate dos Sentidos – Em busca da Consciência de 

si 

 

CINTIA NUNES BARBOSA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/6387306306613219  

REGINA FELIX TOMAZ SYSAK 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/0067346535201358  

 

Público-alvo: Iniciante 

Resumo: A dicotomia mente e corpo, a valorização do intelecto em 

detrimento da sabedoria corporal são assuntos abordados por diversos 

autores, dentre eles, Ken Dychtwald, que aborda lindamente, no livro 

“Corpomente” (1950), a diferença entre estar consciente de si (to be aware) e 

de estar consciente. Esse e outros autores, como João Francisco Duarte Jr., 

serviram de inspiração ao longo de anos para construção do tema deste 

workshop. Acreditamos que, desde a infância, vamos sendo tolhidos e 

afastados cada vez mais dos nossos sentidos. É comum escutarmos 

repreensões ao tocarmos algo, ou olharmos de forma insistente para alguém, 

por exemplo. Vamos, assim, até a idade adulta, nos afastando da maneira 

mais rica e genuína de perceber o mundo à nossa volta. E, mais do que isso, 

de nos percebermos (to be aware). Nossos órgãos dos sentidos vão sendo 

adormecidos, ou utilizados de forma parcial. Quando resgatamos nossos 

sentidos, nos apropriamos novamente da genuinidade desta forma de 

perceber o mundo e damos um dos primeiros passos para a consciência de 

si. Tomando como base um dos legados fundamentais da Gestalt-terapia, 

entendemos que a atenção plena envolvendo nossos sentidos serve como 

âncora para nos mantermos no aqui e agora. Dessa forma, este workshop 

propõe que voltemos a atenção e vivenciemos plenamente experiências que 

envolvam todos os cinco sentidos, e assim, consigamos exercitar o propósito 

de estar no momento presente. Para isso, são utilizadas técnicas de 

relaxamento visando facilitar o contato com o próprio corpo; experimentos 

envolvendo visão, tato, olfato e paladar e autoexpressão através da música 

(trabalhando o sentido da audição e consciência corporal). Em um segundo 

momento, são sugeridos exercícios para serem realizados no dia a dia, 
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voltados para a proposta de utilizar os sentidos para permanecer no aqui e 

agora, buscando a consciência de si. E, no momento final, é pedido que 

dividam suas experiências sobre um dos experimentos realizados, para 

fechamento e avaliação do processo. Consideramos que esse trabalho está 

totalmente conectado como o tema deste congresso e avaliamos como sendo 

de grande contribuição, especialmente às pessoas que estão iniciando o 

contato com a Gestalt-terapia, pois serão abordados fundamentos como o 

poder do agora e awareness, de uma forma simples e vivencial. 

  

Palavras-chave: Consciência, Sentidos, Agora



ANAIS DO ENGT & CBAG – V. 2 (2018) – ISSN 2526-2246

WORKSHOPS 

 

89 

WS 15  Gestalt-terapia; aprender fazendo: um retorno às 

raízes 

 

TERESINHA MELLO DA SILVEIRA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/8221977775919752 

MÁRCIA MELLO DA SILVEIRA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/6002404188590201  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: A proposta deste workshop envolve dois eixos: as teorias de campo 

e o conceito de contato. Seguindo os ensinamentos de Perls e Goodman, 

pretendemos desenvolver um trabalho que, através do aprender-fazendo, 

desenvolva as habilidades dos participantes para uma leitura de campo no 

trabalho terapêutico, principalmente nos trabalhos com grupo. Nosso foco, 

desta maneira, é no que brota de relações construtivas na inter-ação pessoa 

e ambiente. No livro “O self desdobrado”, Robine nos instiga a ampliarmos a 

noção de campo, visto que o próprio Perls informa que ainda haveria de fazer 

uma teoria de campo para a Gestalt-terapia. Nesta direção, autores atuais 

trazem contribuições que mostram o quanto tudo depende de tudo. Os 

diálogos com a física quântica, com as teorias dos sistemas, com as propostas 

da ecologia ampliam o nosso olhar para o campo, permitindo que floresçam 

as sementinhas deixadas pelos criadores da abordagem gestáltica. A crença 

no poder do grupo fez Perls pensar em vida em comunidade e considerar 

menos a terapia individual. Não vou tão longe, mas, no decorrer do tempo, 

afiamos nossas habilidades para atender pessoas no âmbito individual em 

detrimento dos grupos. Vejo, contudo, com muita alegria, a preocupação de 

muitos companheiros na atualidade com o social. Nas pegadas de Goodman, 

fazem uma releitura da Gestalt que favorece o ser-compreender-fazer- 

acontecer da filosofia gestáltica, não mais apenas para o consultório, mas para 

além dos seus muros, com as clínicas ampliadas, as atuações com famílias, 

instituições e nas mais variadas comunidades, oferecendo mais 

oportunidades a partir de uma visão de campo em constante movimento. O 

mundo atual, embora aterrorizado pelo medo, pouco faz para mudar. Não 

existe união, estamos desencorajados e impotentes, cada um cuidando de si. 



ANAIS DO ENGT & CBAG – V. 2 (2018) – ISSN 2526-2246

WORKSHOPS 

 

90 

No entanto, se não desenvolvermos a cooperação, o fazer juntos, nosso 

futuro será de mais dor ainda. Lembro Perls quando afirma: “Nós não existe, 

mas é composto de Eu e Tu. É uma fronteira sempre móvel onde duas pessoas 

se encontram. E quando há encontro então eu me transformo e você se 

transforma”. Continuaríamos dizendo; o mundo inteiro se transforma. O 

desafio maior da Gestalt-terapia na contemporaneidade é fomentar a vida 

amorosa em grupo. Amor a nós mesmos, aos outros e ao nosso ambiente. 

Como autoras deste trabalho, estamos empenhadas em grupos que façam 

juntos, que sintam a importância do conjunto, que redescubram a 

importância do cuidar e do cuidar-se. Que aprendam com as diferenças, que 

descubram que se há uma arma para lutar contra o medo e a depressão, esta 

arma está na capacidade afetiva e efetiva do grupo. Mais ainda, que cuidemos 

do nosso habitat – a terra, como ela tentou cuidar de nós. Fomos feitos para 

evoluir, crescer, e não para a depredação. Fomos feitos para sermos 

melhores, e não para destruir, se omitir, paralisar. Dessa forma, através dos 

instrumentos oferecidos pela Gestalt-terapia, pretendemos que os 

participantes ampliem sua consciência sobre o viver-fazer no campo grupal 

tão necessária ao mundo atual, através de exercícios vivenciais com posterior 

fechamento teórico. 

  

Palavras-chave: Campo, Contato, Grupo, Contemporaneidade
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WS 16  Ser-Corpo: Contato e Ritmo 

 

CARLA DO EIRADO SILVA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/4899554625146888 

BÁRBARA PENTEADO CABRAL 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/3125903970490200  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: No presente workshop, motivado por nossas pesquisas de 

mestrado, propomos uma prática teórico-vivencial em torno do corpo e do 

ritmo, com uma interlocução entre a Gestalt-terapia, o Método Angel Vianna 

de Conscientização do Movimento e Jogos Corporais, a Musicoterapia e a 

fenomenologia Merleau-Ponty. Inspirados na noção de corporeidade para 

Merleau-Ponty e de uma clínica transdisciplinar que envolva a abordagem 

gestáltica, desenvolvemos um diálogo com áreas artísticas, como a música e 

a dança contemporânea. O Método Angel Viana é uma prática que surge no 

contexto da dança contemporânea brasileira que visa trabalhar a consciência 

corporal e a dimensão artística do corpo para ampliar o contato do corpo, 

como origem da existência e produção de vida. A musicoterapia utiliza-se do 

campo sonoro e de manifestações sonoro-musicais do sujeito num processo 

de facilitar o fluxo na produção de subjetividade. Entendendo a existência 

como um processo constante de criação, ressignificação e transformação dos 

fenômenos experienciados, os objetivos do workshop são: trabalhar os 

corpos dos participantes como campo organismo-ambiente, compreender a 

dimensão corporal da existência, presentificar e discutir, através das 

vivências, as noções de fronteira de contato e de awareness. Como caminhos 

metodológicos, pretendemos fazer uma prática de 1 hora e 20 minutos de 

duração, com os restantes 40 minutos para discussão entre os participantes. 

Começaremos com uma etapa de relaxamento, conscientização corporal no 

chão, conduzindo cada participante a perceber seu corpo, aqui e agora; se 

atentando para as partes que se encontram enrijecidas, para as partes que 

estão mais relaxadas, e voltar a respiração para o presente. Então entramos 

em um aquecimento vocal voltado para conscientização e amplitude da 

respiração, trabalhando os três níveis de respiração: nível baixo, nível médio 
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e nível alto: uma bexiga será oferecida para cada participante nessa etapa. Na 

próxima etapa, o grupo será dividido em duplas: uma pessoa vai ter a 

experiência de expressar sons vocais, como o instrumento da voz; e a outra 

pessoa será o maestro que vai conduzir com os movimentos dos seus braços 

essas expressões de sons vocais do parceiro, os gestos dos braços convida o 

parceiro a ativar a fronteira de contato. Há troca de papeis. Na última etapa 

mantém as duplas. Se na etapa anterior o maestro regia apenas com os 

braços, nesta última etapa aquele que ficar como maestro vai se utilizar de 

sons vocais para mobilizar o corpo do parceiro, que por sua vez passará a 

expressar com movimentos corporais a afetação que sentir a partir da 

condução do parceiro. Troca os papéis. A vivência será encerrada em uma 

grande roda, para que escutemos os participantes com o que acabaram de 

vivenciar singularmente e pretendemos abrir para uma discussão coletiva o 

aparecimento das noções gestálticas, tanto de awareness quanto de fronteira 

de contato, em cada fala. Entendemos que trabalhar a dimensão corporal e 

artística do sujeito contribui para uma dimensão estética da Gestalt-terapia e 

para ampliação da presença e da awareness e uma maior capacidade de 

contatar o ambiente de um ponto de vista experiencial e transformador. 

Palavras-chave: Musicoterapia, Fronteira de contato, Ritmo, Música
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WS 17  O órgão de Choque: um alerta para a Awareness na 

Polaridade saúde/doença 

 

SILVIA IVANCKO 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/1865461758272914  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: Enquanto Perls, nos anos 1960, exercitava o livre expressar, sentir e 

agir num período histórico onde o Ser Humano conquistava a liberdade; hoje, 

lutamos para preservar nosso ego, maculado pela força da massificação e da 

mídia que representa interesses outros que não o bem-estar individual e 

coletivo. Fazemos parte, respeitamos regras, leis e, muitas vezes, nos 

perdemos de nós mesmos em detrimento da “maioria”. O preço que pagamos 

reflete-se em distúrbios alimentares, aumento da violência, doenças 

psicossomáticas, insatisfação, depressão, ansiedade, vazio, insaciedade, 

stress, num mundo competitivo que exige cada vez mais em quantidade e 

oferece cada vez menos em qualidade. O presente trabalho tem como 

objetivo aproximar as pessoas do contato consigo, fazendo parte do mundo 

contemporâneo, sem que se perca a verdadeira essência. O que fazer com 

nossa autorregulação, como saciar nossas necessidades, numa sociedade que 

nos cobra resultados, perfeição, rapidez, eficiência, mesmo que isso possa 

custar nossa hora de sono, um fast food ao invés de uma refeição, um fim de 

semana trabalhando, abrir mão do convívio familiar, da “sagrada” hora do 

banheiro… Enfim, temos que nos adaptar, mas, quanto podemos ceder sem 

nos prejudicar? Onde fica o Eu que sente, pensa e quer? A doença, como foco 

deste estudo, viria como uma manifestação das nossas insatisfações tanto 

pessoais quanto de nossas relações com o mundo, uma expressão do 

sofrimento ou um ajustamento criativo. Muitas vezes, é a melhor forma que 

temos para enfrentar ou não uma situação da qual não estamos preparados 

ou temos dificuldade. Portanto, a doença não é um “mal”, mas, de certa forma, 

nos protege de outras situações ou expressa insatisfações temporárias. Por 

isso, é tão comum que, ao se suprimir o sintoma através de medicação ou 

cirurgia, outra doença se manifeste e substitua a função da doença anterior, 

porque, afinal precisamos desta “proteção”. Para compreendermos as 
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mensagens enviadas pelas nossas dores/doenças, nos utilizamos da técnica 

da cadeira vazia, tão usada pelo nosso mestre. Assim, colocaremos o órgão 

em questão na cadeira à frente, revelando o diálogo entre as partes, incluindo 

a troca de papéis, até que se decifre fenomenologicamente a mensagem 

oculta na dor. Riscos e benefícios: ao explicitarmos o motivo intrínseco dessa 

dor, ao torná-la figura forte e explícita, temos mais instrumentos para cuidar 

da nossa saúde, estabelecendo limites; tornando-nos aware das nossas 

necessidades e assim mantendo a nossa homeostase. Caso algum 

participante sinta-se desconfortável após o experimento, será oferecido um 

suporte individual, já que risco de desconforto pode ocorrer em qualquer 

experiência vivida. 

  

Palavras-chave: Awareness, Saúde, Doença
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WS 18  O conceito de mundo e de pessoa em Gestalt-

terapia no balanço das danças circulares 

 

KEILA ANDRÉA ARAÚJO COSTA DOS SANTOS 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/9961576868156067 

RAMON DAMIÃO DE SENA SANTOS 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/0672898557191736  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: A Gestalt-terapia (GT) é uma abordagem psicoterapêutica que surgiu 

na década de 1950, por meio de seu principal expoente, o alemão Fritz Perls. 

A genealogia da GT tem como sustentação teorias de base e filosóficas, tais 

como a Psicologia da Gestalt, a teoria de campo, o humanismo, o 

existencialismo e a fenomenologia, respectivamente. A GT considera o 

homem um ser singular em constante relação com o meio. Segundo Ribeiro 

(2011, p. 76), “o conceito de pessoa, nasce e decorre do conceito de mundo, 

porquanto primeiro o mundo existe, depois a pessoa. A compreensão do que 

é mundo permite à pessoa se perceber em um espaço cósmico e, a partir daí, 

ela se localiza no mundo como um ser ético e de ação”. Essa concepção de 

mundo e de pessoa, dentro da terapia gestáltica, possibilita ao homem o 

desenvolvimento dos processos de individuação e pertencimento, ou seja, de 

ser e viver, de experienciar a sua subjetividade e intersubjetividade, sua 

corporeidade e intercorporeidade. As danças circulares fazem parte de um 

movimento cultural que também surgiu entre as décadas 50-60, quando seu 

idealizador, o coreógrafo e bailarino alemão Bernard Wosein, se dedicou a 

estudar e a propagar as danças tradicionais dos povos, com uma proposta de 

promover a integração entre as diferentes culturas. As danças circulares, 

através da Portaria nº 849/17 do Ministério da Saúde, foi incluída juntamente 

com outras práticas à Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares, em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de 

Saúde (SUS). As danças circulares são conduzidas por um ou mais 

focalizadores, que são os facilitadores das danças e das reflexões. As danças 

circulares, enquanto proposta integrativa e terapêutica, apresenta-se como 

um recurso que possibilita experimentação do sentir no aqui e agora. A 
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proposta para esse workshop surgiu por acreditarmos na possibilidade de 

interlocução entre a Gestalt-terapia e as danças circulares, reconhecendo, em 

ambas, cada qual a seu modo, uma ferramenta a serviço do homem em sua 

constante busca de significação e ressignificação de sua existência, para a 

percepção de sua singularidade na relação com o mundo. Assim, o objetivo 

geral deste workshop é dialogar e experienciar acerca do conceito de Mundo 

e de Pessoa em Gestalt-terapia, através das danças circulares. Para isso, 

faremos uso das produções da literatura gestáltica de Ribeiro (2007, 2009, 

2011) dentre outros, que viabilizem essa experimentação. Assim, buscaremos 

entrelaçar fragmentos de textos da GT com as danças circulares tradicionais 

ou contemporâneas de focalizadores brasileiros e estrangeiros. Durante o 

workshop, esses textos serão lidos pelos participantes da roda, seguida de 

uma breve reflexão. Em seguida, os focalizadores apresentarão uma dança 

circular tradicional ou contemporânea, demonstrando os movimentos para 

os dançantes. Para a finalização do workshop, será solicitado aos dançantes 

da roda para que expressem, por meio de palavras-chave, como estão se 

sentindo e o que estão levando como bagagem do experimento. Deste modo, 

como benefício, esperamos proporcionar espaço de reflexão sobre aspectos 

teóricos da GT e experimentação da corporeidade no processo de se fazer e 

se refazer sentido de si mesmo e no mundo. Verificamos como possíveis 

riscos para os participantes dores ou lesões musculares ante do não cuidado 

e o reconhecimento dos limites do corpo. 

 

  Palavras-chave: Epistemologia, Gestalt-terapia, Danças Circulares
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WS 19  Banho de floresta: uma imersão em si mesma/o e 

nossa relação com a natureza 

 

KARINA BRUSCHI ALMEIDA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/0470601494621303 

MARINEIDE PEREIRA DA COSTA BASTOS 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/3232307093123080  

TAMARA LIS GAMA CAMPOS 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/3748447070955030  

FÁBIO NOGUEIRA PEREIRA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/2001060342142069  

 

Público-alvo: Iniciante 

Resumo: Adentrar uma floresta proporciona ao indivíduo estímulos que 

levam a uma desconexão com o ritmo habitual, do contato com awareness 

empobrecida, e o convida para um contato presentificado com o entorno, 

oferecendo a oportunidade de intensificar a experiência do/no campo. 

Pesquisas recentes têm discutido a relação da natureza com o funcionamento 

do organismo humano das práticas de Shinrin-yoku ou banho de floresta. 

Alguns autores também têm ressaltado a possibilidade da Ecopsicoterapia, ou 

seja, a experimentação e a vivência da natureza como um processo de cura. A 

relação com a natureza é por si só experimento que nos remete à relação que 

o organismo estabelece com o ambiente e como esta relação deve ser 

dialógica e sustentável. Tal prática pode e deve ser retomada na psicoterapia 

tanto pela sua simplicidade e sutileza como pela sua potência. Neste sentido, 

desenvolvemos uma vivência que busca recriar um espaço que remeta a uma 

floresta e seus elementos (sons de água, folhas molhadas, folhas secas, 

pequenas pedras, cheiros, entre outros). O experimento foi realizado 

previamente com estudantes universitários em evento científico de um centro 

universitário, com avaliação positiva pelos participantes. O workshop tem 

como objetivo fomentar a retomada do contato com a natureza e ampliação 

da awareness do contato estabelecido. Caminhos metodológicos: os 

participantes deixarão seus celulares desligados ou em modo silencioso em 

uma caixa antes de entrar na sala. Colocaremos uma venda em seus olhos 
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logo à entrada e pediremos que retirem seus calçados. Os participantes serão 

auxiliados a explorar o ambiente a fim de contatarem os estímulos oferecidos 

com os sentidos. Após alguns minutos de caminhada monitorada, 

indicaremos que se acomodem de maneira que acharem mais confortáveis, 

em colchonetes/almofadas por alguns instantes, refletindo sobre a vivência. 

Em seguida, convidamos a exporem seus sentimentos e emoções surgidos 

durante a primeira parte da atividade. Disponibilizaremos argila, lápis, papel 

e giz para que possam expressar o que sentem e pensam. Num terceiro 

momento, abrimos para uma roda de conversa, na qual cada participante terá 

a oportunidade de assimilar a vivência e coconstruir novos sentidos com os 

demais. Riscos e benefícios: buscamos proporcionar um momento de 

relaxamento, resgatando o contato consigo, com a natureza e com as 

emoções que esse ambiente traz. Ressaltamos que, devido à venda nos olhos 

e ao ambiente desconhecido, não recomendamos a atividade para 

participantes que possam se sentir desconfortáveis com tais procedimentos. 

Dessa forma, os interessados serão avisados no resumo da atividade 

veiculado pela organização e antes de entrarem na sala sobre a metodologia 

usada. 

 

  Palavras-chave: Banho de floresta, Ecopsicologia, Meio ambiente
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WS 20  Liberação do corpo como possibilidade de 

awareness 

 

MUNYCK AGUIAR BORGES 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/5931158550411152  

VINÍCIUS MENDONÇA LIMA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/7836967460548120  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: Ao longo da vida, criamos formas de interferir em nosso 

funcionamento natural que nos distanciam da expressão do que acontece 

conosco. A Gestalt-terapia é uma abordagem que busca liberar o potencial 

humano. Este potencial estende-se além da cognição: engloba toda 

experiência corporal. Assim, estar em contato profundo com o próprio corpo 

significa causar menos interferência e ser capaz de seguir o fluxo da própria 

experiência. Propomos um workshop no qual, através do contato com o 

próprio corpo, seja possível experimentar seu processo natural de 

funcionamento e, assim, ampliar a compreensão acerca da forma como cada 

pessoa imprime suas experiências relacionais no seu corpo. Pretendemos que 

seja possível, através da sensibilização, perceber que estar aware dessas 

informações poderá fornecer acesso ao que já está expresso e disponível, 

porém, sem a devida atenção. Nossa proposta buscará sensibilizar a troca de 

experiências para que a oportunidade de compartilhar possa gerar uma 

ampliação de sentido e assim, a percepção de que o corpo se manifesta 

espontaneamente, só precisamos estar atentos para tomarmos consciência 

do que já se encontra disponível agui-e-agora. A vivência iniciará com a 

lembrança de que neste trabalho cada um terá liberdade de expressar-se com 

segurança dentro das possibilidades de tempo, espaço e contexto, portanto, 

a confidencialidade é um aspecto imprescindível. Também falaremos dos 

riscos da vivência e do direito de qualquer participante interromper seu 

trabalho a qualquer momento. Em seguida, haverá uma apresentação sucinta 

de todos os presentes, expressando suas expectativas e aproximações com o 

tema proposto. Após, em duplas, com o auxílio do parceiro, os participantes 

contornarão com hidrocor seus corpos em papel madeira. Em sequência, 
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guiaremos uma sensibilização que visará um contato profundo com a 

experiência corporal naquele momento. Findada a sensibilização, os 

participantes serão convidados a criarem uma representação plástica que 

simbolize sua vivência durante o processo usando como base a folha de papel 

madeira com seu contorno. Em sequência, os participantes buscarão um 

parceiro cujo trabalho lhe tenha mobilizado de alguma maneira e, em duplas, 

compartilharão mutuamente a experiência vivida no trabalho até o momento. 

Por fim, todos em roda compartilharão, caso se sintam confortáveis e na 

medida de suas possibilidades, seu processo durante a vivência. Acreditamos 

que, durante a execução da proposta, os participantes se submeterão ao risco 

de não se disponibilizarem e isso poderá limitar e/ou impossibilitar o acesso 

às demandas de seus corpos. Assim, poderão não chegar ao contato com o 

que se fizer necessário, subsídio básico para o desenrolar da atividade. No 

entanto, também correrá o risco de se mobilizarem excessivamente dentro 

do contexto e do tempo, precisando levar a experiência para suas 

psicoterapias individuais. Haverá ainda riscos de dores corporais ao término 

do trabalho, caso haja a retomada do fluxo de energia de uma parte do corpo 

que estivesse demasiadamente alienada. Os ganhos, por sua vez, seriam a 

possibilidade de ampliarem seus níveis de consciência com o que está 

acontecendo no aqui-e-agora e conseguirem compreender como isso 

interfere no funcionamento dos seus corpos, uma vez que ele é a expressão 

de quem somos.  

Palavras-chave: Corpo, Awareness, Gestalt-terapia
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WS 21  A gestalt aberta “e agora José” 

 

VANESSA CARLA RODINI GARCIA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/8435178943194334 

ADRIANA COLUCINI BETE 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/9162352034221497  

CAMILLA TARALLO GALAFASSI 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/3547136618532743  

 

Público-alvo: Iniciante 

Resumo: Este workshop foi pensado a partir do projeto “A Gestalt Aberta”, do 

Centro de Estudos SATORIGT, como um espaço de encontro, que objetiva a 

ampliação de awareness por meio do contato com temas contemporâneos 

em um movimento reflexivo e vivencial, no qual se busca trazer como figura a 

realidade que se manifesta no momento presente, focando nas incertezas 

colocadas pelas condições sociais e econômicas que estamos vivendo. Para a 

Gestalterapia, o homem é um ser de campo, ou seja, em relação ao mundo, 

numa relação de interdependência caracterizada por uma transformação 

contínua, assim a atenção ao entre é fundamental, pois consideramos os 

sintomas e os sofrimentos como manifestações do campo, e ocorrem sempre 

na fronteira eu-outro. É na fronteira de contato que o self se constitui; desta 

forma, a proposta objetiva, ainda, a presentificação das dimensões subjetivas 

decorrentes dessa relação homem-mundo, quais sejam: como tem nos 

tocado no presente, como sentimos esse momento em nossas vidas e como 

isso afeta nosso cotidiano. Assim, a proposta presente é reunir um grupo, que 

a partir de “José”, personagem do poema E agora José? de Carlos Drummond 

de Andrade, poderão presentificar suas experiências como sujeitos inseridos 

no contexto atual. Como recurso mobilizador, utilizaremos o áudio do 

YouTube do poema citado acima, com narração de Paulo Autran, e como 

recurso facilitador, a cadeira vazia, com o assento reservado com o nome José, 

para que cada participante seja convidado a sentar em nome de José e narrar 

suas experiências a partir do vídeo e também experiências cotidianas 

relacionadas ao tema. No decorrer das experiências narradas, os demais 

participantes serão encorajados a criarem uma interlocução com os 



ANAIS DO ENGT & CBAG – V. 2 (2018) – ISSN 2526-2246

WORKSHOPS 

 

102 

ocupantes da cadeira vazia, a medida em que se identificam e diferenciam-se 

deles. O workshop está centrado na transcendência da esfera individual para 

as dimensões do coletivo. E nessa orientação dialógica, estabelecemos um 

diálogo centrado no presente, numa posição de abertura em contato com o 

outro, para o que acontece no entre, no inter-humano. Sendo assim, há a 

possibilidade de novas totalidades significativas surgirem, nas quais foram 

criadas por contato aware. No entanto, podemos enfrentar riscos diante da 

experiência, como a falta de identificação com o tema ou atividade proposta 

e também dificuldade em se expor.  

Palavras-chave: Awareness, Fronteira de contato, Relação Homem-Mundo
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WS 22  Ressentimento e humilhação: o grupo cuidando do 

cuidador psicoterapeuta 

 

MARIA APARECIDA BARRETO 

LILIANA B. MARCHETTI 

ROBERTO PERES VERAS 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/2789817447601028  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: O trabalho do psicoterapeuta tem como prerrogativa ser útil para 

as pessoas que o procuram solicitando ajuda. Este workshop tem como 

objetivo promover e refletir formas alternativas de “estar com o outro”, para 

que o profissional possa desenvolver a capacidade de ter encontros profícuos. 

Assim, o psicoterapeuta precisa estar preparado para os desafios práticos de 

um mundo em constante transformação. O terapeuta deverá perceber 

diferentes formas de convivência, mas experimentando e explorando suas 

limitações poderá descobrir as “dificuldades do outro”, e “compreender o 

outro na sua humanidade”. Então, poder acolher o outro em sua alteridade, 

nas suas vicissitudes é fundamental. A relação terapêutica é central, na 

Gestalt-terapia, o terapeuta não é um mero observador da singularidade das 

pessoas com quem trabalha. Ele precisará na sua trajetória resgatar suas 

dores, feridas, não permissões e construir suas novas possibilidades aqui 

agora no presente de maneira consciente, sem ensaio, de lidar com emoções 

fortes. Seu corpo é a morada destas emoções, então é preciso torná-lo 

conhecido, acolhido. Sabendo como sente esse corpo, como o corpo se move 

no mundo, como se sente existindo nesse corpo, é possível lidar com 

sentimentos fortes de vergonha, inadequação, ressentimento e humilhação 

que consomem as pessoas e as relação. Pretendemos neste workshop auxiliar 

os terapeutas a desconstruírem coisas antigas, arraigadas sobre estas 

emoções limitantes. Como faremos: através de recursos intermediários, tais 

como, a visualização, a introspecção, a propriocepção e a atenção plena 

aproveitaremos a experiência em grupo para acessar emoções fortes e buscar 

formas de manuseá-las para torna-la criativa, integrando os aspectos 

dissociados da personalidade. Ao final compartilharão com o grupo as 
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experiências possibilitadas pelo experimento. Concluindo, a realidade 

contemporânea exige cada vez mais dos profissionais o conhecimento, 

desenvolvimento e a manipulação de técnicas, que lhes permitam realizar um 

trabalho preventivo e resolutivo, portanto a necessidade que esse profissional 

tenha auto suporte para poder estar aberto ao outro e realizar da melhor 

forma possível o seu trabalho. Equipamentos: sala para acomodar 30 pessoas 

(número par de pessoas), em cadeiras soltas, som e música.  

Palavras-chave: Autossuporte, Ressentimento, Cuidando do terapeuta, 

Experimento, Grupo
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WS 23  Trabalhando as emoções e a Gestalt-terapia com 

adolescentes pré-universitários 

 

ALEXANDRA BORGES DOS SANTOS SILVEIRA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/0887745913814245  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: Trabalhar as emoções de alunos pré-universitários se faz 

necessário, pois muitos estudantes adolescentes vivenciam o ensino médio 

como um momento muito específico em sua trajetória, principalmente 

durante o último ano, em que se submetem aos exames para admissão nas 

universidades. Para parte da sociedade, a entrada na universidade significa 

um desafio a ser alcançado e o vestibular caracteriza-se como um ritual de 

passagem, a entrada para o mundo adulto. Para muitos estudantes, é um 

período marcado por muita ansiedade e negatividade, sentem-se 

desmotivados devido à crença será um período de caracterizado por estresse, 

cobranças e angustias. A possibilidade da não aprovação é percebida como 

um fracasso, atingindo a autoestima, e o “ter que passar” transforma-se no 

objetivo principal para alguns adolescentes. Este workshop não apresentará 

riscos aos seus participantes e trará como benefícios, através de um momento 

vivencial e experimentos, possibilidades de facilitação de trabalhos com 

jovens pré-universitários, tanto em grupo como individual, construindo um 

tempo e espaço dedicados a reflexões e para que as emoções vivenciadas por 

esses estudantes possam ser experimentadas, sentidas, percebidas e 

ressignificadas. Enquanto gestalt-terapeuta, acredito na importância de 

acolher estes jovens em um período de novidades e pressões, olhar para eles 

como totalidade e não apenas para seus resultados, ajudá-los a encarar seus 

sentimentos, não somente negá-los ou fugir. Acredito que cada 

psicoterapeuta irá construir as situações experienciais que fizerem sentido 

para si e para seus clientes, contudo, este workshop tem como objetivo o 

compartilhar de algumas possibilidades de trabalho, ferramentas e ideias de 

recursos que tenho utilizado em minha prática. Além de questionamentos que 

nos ajudem a refletir sobre o papel do “vestibular” em nossa sociedade e o 

que ele acarreta em relação à saúde mental, desenvolveremos atividades 
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corporais para aquecimento e auto percepção, trabalharemos com 

visualização criativa sobre preparação para um desafio como o vestibular e 

posteriormente com a produção de imagens objetivando a integração da 

experiência. Lançaremos reflexões que viabilizem a compreensão do 

momento vivido, envolvendo os aspectos: sensório, motor e cognitivo, em 

busca do contato pleno, que possibilita mudança. Enquanto psicoterapeutas, 

a experimentação de momentos que favoreçam nosso autoconhecimento é 

imprescindível para o trabalho com clientes pré-universitário que nos buscam, 

assim, podemos facilitar o autossuporte, a conscientização do modo de 

funcionamento frente ao vestibular, o dar-se conta de seus sentimentos e 

sensações, percebendo seu corpo e seus comportamentos, diante do 

enfrentamento de seu objetivo. Acreditando nas potencialidades do fazer 

gestáltico e na importância de um olhar cuidadoso diante da vivência de 

adolescentes frente aos exames vestibulares, buscarei partilhar reflexões, 

recursos e práticas, com o desejo que originem novas experiências, 

emergindo outros desafios.  

Palavras-chave: Emoções, Gestalt-terapia, Adolescentes, Vestibular
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WS 24  O Universo Asperger nos filmes: a sétima arte a 

serviço da totalidade do ser 

 

PATRÍCIA SIMONE DE ARAUJO SANTOS 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/9595105190442381  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: O cinema tem sido usado como ferramenta o processo terapêutico 

em diferentes situações. Segundo Bergman, “[...] nenhuma arte perpassa a 

nossa consciência da forma que um filme faz; vai diretamente até nossos 

sentimentos, atingindo a profundidade dos quartos escuros de nossa alma”. 

Além de seu uso terapêutico, os filmes podem informar sobre diferentes 

configurações, favorecendo ao portador ou ao profissional, melhor 

compreensão sobre o mundo do cliente. “Mary & Max” e “Adam”, entre outros 

filmes, foram utilizados durante o processo terapêutico, de mais de um 

cliente, não só para auxiliar no psicodiagnóstico, mas principalmente para 

melhor compreensão das diferenças, o que pode favorecer a integração de 

partes alienadas. “Estar com” o cliente, questionando sobre sua percepção de 

mundo a cada momento, trocando informações, partilhando diferentes 

perspectivas, enriqueceu o trabalho, afetando e ampliando a potencialidade 

dos envolvidos no processo, terapeuta e cliente. O Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM 5) substituiu o “Transtorno de 

Asperger” (TA) pelo “Transtorno do Espectro Autista” (TEA), grau leve. Os 

portadores da síndrome continuam preferindo a classificação “Transtorno de 

Asperger” ou “Aspie”. Entretanto, alguns chegam à idade adulta sem terem 

sido diagnosticados, o que pode ser uma questão. Muitas vezes, eles entram 

no consultório com queixas de Depressão, Ansiedade ou Transtorno 

Obsessivo Compulsivo (TOC). Geralmente, são encaminhados por psiquiatras 

e/ou diagnosticados com Fobia Social, Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) ou diferentes quadros de Ansiedade. Apesar de serem 

capazes de dissimular suas carências buscando métodos alternativos, seus 

problemas continuam existindo, causando sofrimento e dor, principalmente, 

pela dificuldade de compreenderem a si próprios e ao seu entorno. 

Compreender as diferenças peculiares de funcionamento no mundo perpassa 
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pelo diagnóstico, que favorece a aceitação de sua forma de ser e amplia suas 

potencialidades. No caso do portador do “Transtorno de Asperger”, o 

diagnóstico revela uma forma de funcionamento diferente, não uma doença. 

A partir da identificação, as fronteiras do cliente podem ser ampliadas, 

favorecendo a integração de partes, antes alienadas. O manejo clínico de 

clientes “Aspie” é difícil, requer do terapeuta conhecimento e habilidade para 

lidar com sua “forma” de ser. Para o terapeuta, conhecer o diagnóstico e suas 

particularidades pode favorecer a empatia, possibilitar novas ferramentas 

terapêuticas, ampliar o campo e facilitar o contato. Considerando as 

crescentes demandas dos quadros de “Transtorno do Espectro Autista” em 

adultos não diagnosticados, o presente trabalho tem como objetivo não só 

ampliar o conhecimento dos participantes, mas, principalmente, oferecer 

filmes e vídeos como possíveis recursos no processo terapêutico. A proposta 

envolve a apresentação de cenas de vídeos e filmes, que destacam diferentes 

perspectivas e experiências dos portadores do transtorno do Espectro Autista. 

Em seguida, os participantes serão convidados a trocar experiências e 

impressões sobre o tema. Conceitos como “ajustamento criativo”, 

“awareness”, “Fronteira de Contato”, “Teoria de Campo”, entre outros, serão 

apontados durante a experiência. Ao final, teremos a oportunidade de ligar 

informações relevantes sobre o quadro e os conceitos da Abordagem 

Gestáltica, visando ampliar o conhecimento e as ferramentas de trabalho dos 

participantes. 

 

  Palavras-chave: Asperger no cinema, Transtorno do Espectro Altista, Gestalt-

terapia e filmes, Cinematerapia
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WS 25  Experimentando e ampliando o potencial dos 

recursos do campo na prática clínica 

 

HUGO ELÍDIO RODRIGUES 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/9883047520026071 

MARIA DAS GRAÇAS GOUVÊA NECO DA SILVA 

HTTP://BUSCATEXTUAL.CNPQ.BR/BUSCATEXTUAL/VISUALIZACV.DO?ID=K4414063J2  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: Este trabalho tem como proposta uma atividade que visa 

sensibilizar os Gestalt-terapeutas sobre a percepção de campo e sua 

importância. Objetivos: Explorar e ampliar a capacidade dos Gestalt-

terapeutas na obtenção de dados relevantes aos processos terapêuticos de 

seus clientes, a partir de sua sensibilidade ao que emerge do campo vivencial. 

Visando apurar a sensibilidade intuitiva, não-reflexiva ou não-dedutiva, que 

lida mais profundamente de forma fenomenológica com o que se “mostra, a 

partir de si mesmo, de diversos modos, cada vez segundo o modo-de-acesso 

a ele” (Heidegger, M. 2012. Ser e Tempo, Tradução Fausto Castillho, p. 103. 

Campinas, SP: Ed. Unicamp). Neste caso, o fenômeno, é o outro ser humano, 

que se apresenta e se disponibiliza à proposta deste workshop. Caminhos 

metodológicos: Um dos fundamentos reconhecidos da abordagem gestáltica, 

é a concepção de campo como contexto onde e quando emerge o sentido do 

vivido trabalhado pelo cliente. Kurt Lewin sempre foi o nome de referência em 

relação a esta teoria, e, embora o próprio Perls tenha dito que “só leu alguns 

artigos” (1979. Escarafunchando Fritz, p. 81. São Paulo, SP: Summus), assegura 

que é importante uma concepção teórica para compreendermos o que é 

“campo”. Perls então começa uma tarefa que não termina, de criar uma 

concepção mais elaborada para o que ele chamou de “conceito de campo 

unificado” (1981. A Abordagem Gestáltica, p. 30. Rio de Janeiro, RJ: Zahar). 

Yontef também nos esclarece sobre a importância de um aprofundamento 

teórico e uma aproximação maior da Teoria de Campo de Kurt Lewin, com a 

metodologia da abordagem gestáltica (1998. Processo, Diálogo e Awareness, 

cap. 5. São Paulo, SP: Summus). Logo, uma concepção de campo é 

reconhecidamente uma necessidade para a prática da clínica gestáltica. Este 
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workshop visa acrescentar à concepção lewiniana de campo a informação das 

percepções inerentes ao clima, à atmosfera, que sempre e necessariamente 

surge no encontro humano, pautada por aquilo que o filósofo Martin 

Heidegger denominou de “estado-de-ânimo” (2012, acima citado). Etapas do 

trabalho: Sensibilização sobre a qualidade da presença de cada participante 

através de um trabalho de respiração; estímulo ao contato interpessoal com 

uma orientação dos coordenadores para estimular e explorar mais 

profundamente este contato com o outro; esta etapa de contato gerará uma 

comunicação de cada pessoa para outra, baseada somente em suas 

percepções imediatas. Ao final, será feita uma rodada para relatos de como 

foi a experiência, incluindo e compartilhando a própria experiência dos 

coordenadores. Riscos e Benefícios: Este trabalho apresenta somente o risco, 

inerente a todo trabalho vivencial, de cada um entrar em contato com seus 

próprios limites de exposição e decidir o quanto terá interesse em arriscar 

uma participação mais profunda. Com isso, o benefício é proporcional ao 

investimento de cada um, podendo obter um melhor resultado para si, na 

medida em que se aprofundar.  

Palavras-chave: Sensibilização, Teoria de campo, Vivência , Estado-de-ânimo, 

Clima
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WS 26  Diálogos entrelinhas: a escrita como facilitador do 

contato 

 

Elise Haas de Abreu 

http://lattes.cnpq.br/0042942694679451 

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: Introdução: Vivenciar as possibilidades criativas normalmente está 

associado a ideais de talento, técnica, vocação e outras habilidades restritas a 

pessoas chamadas “artistas”. Em Gestalt-terapia, ajustar-se criativamente é, 

em fundamento, viver o campo complexo e dinâmico das relações organismo-

meio num fluxo contínuo de conservação-crescimento-conservação… e assim 

sucessivamente. A escrita, nesse sentido, pode ser um condutor dialógico de 

integração dos mundos indissociáveis que configuram a fronteira de contato: 

organismo e meio. A possibilidade de experienciar o diálogo por meio da 

escrita é desafiadora quando pensamos o dialógico da relação Eu-Tu (Buber). 

Sob esse viés, o caminho de escrever soa como um farsante à primeira vista, 

um intermediário pouco qualificado a dar consistência e presença genuína 

aos encontros. No entanto, embora a vivência do encontro remeta ao 

idealizado face-a-face, há possibilidade de diálogo pela escrita ou por outras 

vias criativas nas quais o ato criador ora se torna meio para um encontro 

organismo-meio, ora se configura com um encontro em si – entre criador e 

criatura. Nesse sentido, o mundo íntimo e o mundo concreto sobre os quais 

nos debruçamos e a partir dos quais podemos escrever constitui-se um fundo 

autêntico para a emergência de figuras com perspectiva de boa forma, desde 

que estejamos disponíveis a aceitar e lidar com o que emerge. A oficina 

propõe experimentação de escrita dialógica e criativa, onde se intenciona 

facilitar o fluxo de awareness e as possibilidades de contato. Objetivos: Propor 

experimentação escrita individual e grupal, com suporte em recursos 

criativos, poéticos e dialógicos, para que os participantes possam vivenciar 

possibilidades de ajustamento criativo-expressivo. Além disso, estimular 

terapeutas no uso da escrita criativa em seu processo profissional. Caminhos 

metodológicos: Será proposto um caminho vivencial que favoreça a escrita 

criativa, ancorado em ambientações gradativas para propiciar o fluxo de 
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assimilação-crescimento, tais quais: tempo para desligar de controle egotista 

e acessar o fundo disponível (aquecimento e fluxo livre de escrita), 

reconhecimento de valores introjetados (leitura e reescrita criativa), 

delineamento de figura e virada criativa (projeção como meio de novas 

perspectivas), leituras cruzadas e processo de reescrita (retroflexão criativa), 

entrega ao processo e compartilhamento (leitura grupal, jogos de criação 

coletiva). Riscos: Ampliação de awareness de questões pessoais que não serão 

trabalhadas terapeuticamente de forma individual podem gerar angústia ou 

frustração. Não serão focalizadas técnicas, nem avaliações de qualidade 

literária da escrita, logo, quem participar com essa expectativa não será 

contemplado nesse aspecto. Benefícios: Para terapeutas, o recurso da escrita 

pode ser um facilitador da awareness em sua prática profissional, tanto para 

ampliar a awareness do terapeuta, quanto como recurso de encontro e 

diálogo com o público atendido em processos gestálticos individuais ou 

grupais.  

Palavras-chave: Escrita criativa, Awareness, Contato
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WS 27  Flores que me habitam 

 

ANGELA IZABEL SCHILLINGS 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/8522140710384724  

LILIAN MEYER FRAZÃO 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/3544887590363179  

 

Público-alvo: Iniciante 

Resumo: Na nossa trajetória como Gestalt-terapeutas, sabemos que os 

recursos que precisamos dispor para desenvolver nosso trabalho passa pelo 

conhecimento e aperfeiçoamento teórico/técnico profissional e, 

principalmente, pela nossa forma sensível de estarmos em contato na relação 

com o outro. Embora todos necessitem de uma sustentação comum que faz 

parte das bases que sustentam nossa abordagem, cada terapeuta possui seu 

estilo pessoal, que torna artesanal a construção da sua postura e de suas 

formas de intervenção nas atividades que desenvolve. Para dar “vida” a esta 

artesanalidade, a awareness de si mesmo se torna imprescindível para que os 

recursos pessoais estejam disponíveis no desenvolvimento do encontro e no 

vínculo que estabelecemos com nossos clientes. A awareness se produz 

através da experiência daquilo que nos toca e nos direciona para a abertura 

de novas possibilidades, preenchendo de novidade o referencial que já 

possuímos e nos proporcionando a formação de novas figuras com 

consistência e plasticidade. A partir disto, o objetivo deste workshop é o de 

propiciar aos participantes uma maior percepção de si mesmo, através de 

uma fantasia dirigida utilizando fotografias de alguns objetos, e com isto, 

buscaremos disponibilizar a vivência de um processo de identificação e 

reconexão com as características e recursos pessoais das formas sensíveis de 

cada um/a. Acreditamos que este trabalho desenvolvido e compartilhado em 

grupo poderá dar maior contorno e consistência à awareness singular das 

possibilidades dos integrantes do workshop. Não perspectivamos quaisquer 

riscos com este trabalho, já que cada pessoa se disponibilizará na medida das 

suas possibilidades e de seus limites, porém, as facilitadoras Lilian Frazão e 

Angela Schillings estarão disponíveis para eventuais intervenções que se 

fizerem necessárias. 

 

Palavras-chave: Gestalt-terapeuta, Awareness de si, Possibilidades  
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WS 28 Fantasia guiada e uso de fantoches como recursos 

terapêuticos em Gestalt-terapia 

 

YARA APARECIDA CARNEIRO GUALDA 

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: A prática clínica tem demonstrado que a “Fantasia Guiada”, bem 

como outros recursos projetivos, como o uso de “Representação de 

Fantoches”, são potentes ferramentas para a revelação do mundo não 

consciente do indivíduo. Existem muitos casos em que as pessoas chegam 

para a psicoterapia sentindo-se confusas e sem conseguirem identificar suas 

necessidades autênticas ou nomear as suas emoções. Contam para o 

terapeuta as histórias que estão repetindo para si mesmas há muito tempo e, 

nestes casos, constata-se que falar, refletir ou até mesmo compreender as 

causas que dão origem ao sofrimento não ameniza seu desacordo e seu 

desconforto interno. Os pacientes comumente se apegam às narrativas que 

constroem, marcadas por distorções que elaboram sobre os fatos vividos 

principalmente em sua infância ou em situações traumáticas. Normalmente, 

buscam manter a idealização de sua família, de seus cuidadores ou de seus 

parceiros. Em situações como essas, tais elaborações precisam ser 

questionadas para que possam ser reelaboradas, abrindo possibilidade para 

recursos que poderão satisfazer suas necessidades autênticas. Fazer esse 

trabalho através de uma argumentação lógica geralmente acaba esbarrando 

em resistências do nosso intelecto. O objetivo deste workshop é demonstrar 

na prática, por meio de voluntário(s), como o uso da “Fantasia Guiada” ou 

“Representação de Fantoches” se apresentam como alternativas potentes 

para trazer à tona emoções reprimidas, percepções visuais, auditivas, 

olfativas, sensações não autorizadas. As técnicas projetivas possibilitam ao 

paciente realizar um encontro com seus medos, com a sua raiva, a sua 

tristeza, suas interrupções, suas negações e suas polaridades. Servem 

também de apoio para encontrar estabilidade interna, consolo, ou seja, gerar 

experiências opostas às vivências traumáticas. Adicionalmente, por meio da 

resolução de conflitos através da metáfora em fantasia, o paciente cria uma 

nova estrutura de referência ou experiência com a qual consegue aquilo que 
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anteriormente lhe era impossível, gerando para si maior autoapoio. A 

metodologia utilizada será teórico-vivencial, pontuando parte da 

fundamentação, porém dando maior enfoque à sua prática. Como processo, 

pretende-se introduzir brevemente as bases teóricas desse recurso bem 

como desenvolver um trabalho vivencial com o grupo, na modalidade “hot 

seat”.  

Palavras-chave: Fantoches, Recursos terapêuticos, Fantasia guiada, 

Inconsciente, Emoções
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MC 1  Consciência na formação do terapeuta sexual 

gestáltico 

 

MARIA CELISA MEIRELLES BARBALHO 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/0301491200784740  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: O terapeuta sexual, independentemente da idade que tenha, 

carrega consigo os tabus e preconceitos que vêm da sociedade. A vivência da 

sexualidade através das fases da vida requer que nos adaptemos às 

transformações próprias do viver. Desejos e fantasias devem evoluir para 

representar a figura ou necessidade do momento. Construída segundo nossa 

personalidade e experiências de vida, a sexualidade é permeada pela 

liberdade ou pelas proibições transmitidas pela educação e cultura. 

Terapeutas e clientes, somos todos produtos dos processos sociais. É fácil 

imaginar o que pode acontecer quando, por exemplo, um terapeuta mais 

conservador tem diante de si um casal de clientes que esteja experimentando 

as diversidades da vida sexual. Se, através de sua formação, ele não estiver 

devidamente preparado para tal, inevitavelmente, discriminará e reprovará a 

liberdade sexual dos clientes. Observa-se, muitas vezes, que alguns 

terapeutas recebem clientes com dificuldades sexuais e passam informações 

técnicas do que devem fazer, baseados em teorias de compêndios sobre 

sexualidade. Outras vezes, priorizam o aspecto puramente emocional dos 

relacionamentos amorosos, negligenciando a importância da sexualidade 

como fonte de demonstração de afeto, amor, cuidado a si e ao parceiro. 

Sendo ele seu próprio instrumento de trabalho, o terapeuta que se dispõe a 

cuidar da sexualidade dos outros, supostamente, deve ter mais desenvolvida 

a sua própria. Caso contrário, incorre-se no risco de passar dupla informação 

aos clientes: o que é falado e o que é praticado. Os clientes têm dificuldade de 

abordar seus conflitos e quando têm acesso a profissionais da área da saúde, 

estes, com raras exceções, não dispõem de recursos internos para tal tarefa. 

Esta proposta visa refletir e ampliar a compreensão dos terapeutas sobre 

preconceitos, tabus e crenças quanto à vivência da sexualidade, no sentido de 

ampliar seu autoconhecimento sexual e a gama de clientes que eles se 
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dispõem a atender. Fundamenta-se em revisão bibliográfica sobre o papel do 

terapeuta na Gestalt-terapia e experiências próprias com clientes individuais 

e casais em clínica particular. O exercício da sexualidade depende mais da 

atitude interna do que da faixa etária de quem a vivencia. Muitas vezes, não 

validamos nossos desejos. Em geral, somos nós que nos discriminamos ou 

temos medo do julgamento alheio. O terapeuta gestáltico poderá ajudar seus 

clientes a ter consciência e aceitar com naturalidade seus desejos e 

necessidades afetivo-sexuais, no intuito de facilitar a busca de maior 

satisfação, plenitude e felicidade. Estes poderão criar formas mais flexíveis, 

criativas e ajustadas de relacionamento sexual e amoroso. Segundo Cardella 

(2017, p. 109), “[…] dificilmente levamos nossos clientes além do ponto em que 

chegamos”. Só poderemos nos tornar companhias confiáveis e amorosas à 

medida que empreendemos nossa própria viagem e vivemos a experiência da 

abertura em nossas próprias vidas. É nossa responsabilidade colocar em 

marcha nosso processo de crescimento, o que implica contínuo trabalho 

pessoal.  

Palavras-chave: Sexualidade, Formação, Terapia sexual
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MC 2  Clínica gestáltica – o adolescente em figura 

 

ROSANA ZANELLA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/1440845577887453  

 

Público-alvo: Iniciante 

Resumo: Este minicurso pretende abordar o atendimento de adolescentes na 

clínica gestáltica tanto no consultório particular quanto na clínica ampliada. O 

objetivo será instrumentalizar o gestalt-terapeuta tanto nos atendimentos 

individuais quanto nos atendimentos em grupo. O período da adolescência 

passa por transformações significativas no âmbito corporal, familiar e social. 

O jovem reconfigura seu estar no mundo, alterando sua autoimagem e sua 

visão de mundo. Portanto, é necessário ao Gestalt-terapeuta que compreenda 

os sistemas aos quais o adolescente pertence, tais como família, escola, lazer, 

amigos, internet, grupos, imagem corporal e músicas, entre outros. Além 

disso, é importante que o gestalt-terapeuta se familiarize com os transtornos 

da atualidade para que possa compreender os sintomas trazidos pelo 

adolescente. Atendê-los constitui um desafio para o psicoterapeuta, que 

precisa se reorganizar e ter “ferramentas” adequadas para seus 

atendimentos. Neste minicurso, vamos enfatizar alguns temas para facilitar e 

instrumentalizar o gestalt-terapeuta em seus atendimentos com 

adolescentes. São eles: Caracterizando a adolescência, Recebendo o 

adolescente na clínica, O contrato terapêutico com o adolescente, As sessões 

com os pais, As sessões familiares, Intervenções e o método fenomenológico, 

Características do gestalt-terapeuta de adolescentes, Recursos e técnicas 

utilizados nos atendimentos, Adolescentes em situação de risco. Este 

minicurso terá um caráter teórico e vivencial. 

 

  Palavras-chave: Adolescente, Gestalt-terapia, Clínica gestáltica
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MC 3  Condução clínica com casais na perspectiva da 

Gestalt-terapia: identificação, desenvolvimento, e 

intervenção terapêutica 

 

CELIA CRISTINA DE ALBUQUERQUE BANDEIRA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/3103394645778255  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: O embasamento fenomenológico da Gestalt-terapia permite uma 

visão do Homem em integração com o mundo e a possibilidade de encontros 

genuínos entre eles. Uma das formas de encontro e relacionamento se 

configura na conjugalidade, e quando a habilidade para o crescimento desse 

relacionamento fica travada, impedindo o encontro genuíno, o casal pode 

buscar ajuda através da terapia. Os principais objetivos do processo 

terapêutico em Gestalt-terapia dizem respeito a levar o sujeito à ampliação de 

awareness por meio de suas vivências. O processo terapêutico com casais 

busca reestabelecer a capacidade do casal de identificar, discriminar, 

selecionar e integrar o que é nutritivo e refugar o que lhe é tóxico neste 

relacionamento; isto é, amplia a habilidade do casal de reconhecer inúmeras 

possibilidades e de fazer escolhas de forma mais consciente. “O que um casal 

precisa fazer para corrigir seu processo? Precisa conversar sobre o que está 

acontecendo, sobre seus pensamentos, sentimentos e experiências. […] Como 

terapeutas, passamos pelo mesmo processo com nossos clientes. 

Observamos o casal, ainda sem saber o que nos importará, o que nos 

interessará, ou o que será importante” (Zinker, 2001). Este minicurso busca 

lançar uma forma diferenciada de olhar para os relacionamentos de 

conjugalidade. Compreender quando as necessidades individuais afetam o 

todo, e como esse todo se reconfigura para se ajustar a essa nova realidade e 

em que momento esse todo e essas partes não se ajustam mais e o impasse 

desse relacionamento chegou no seu limite e, sozinhos, não conseguem mais. 

O casal percebe que precisa de ajuda, pois a energia disponibilizada para a 

realização fica contida ou paralisada. Assim, é fundamental procurar um 

profissional qualificado para amparar seu processo terapêutico. Como 

profissionais, estamos sempre buscando mais conhecimentos para poder 
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intervir adequadamente. O minicurso tem como objetivo estimular e 

contribuir tanto para o processo de diagnóstico, quanto para o de psicoterapia 

nos relacionamentos íntimos de casal. Envolve atividades práticas e exposição 

teórica, numa sequência de atividades onde os participantes possam ter um 

olhar sobre a sua atuação profissional; assim como discussão com colegas 

sobre as atividades realizadas. Resultados esperados são maior 

conhecimento teórico prático; instrumentalizar para o embasamento de sua 

prática; estimular sua reflexão crítica sobre terapia de casal; trocas 

profissionais com outros colegas. Conclusão: O presente trabalho tem como 

foco principal trazer o profissional para uma reflexão de sua prática e dos 

conceitos da Gestalt-terapia no atendimento de casais. 

  

Palavras-chave: Identificação, Desenvolvimento, Intervenção terapêutica



ANAIS DO ENGT & CBAG – V. 2 (2018) – ISSN 2526-2246

MINICURSOS 

 

121 

MC 4  Mãe e Bebê sob o olhar da Gestalt-terapia 

 

ANA TREVISAN 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/0280170075666280  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: A relação da mãe e seu bebê, considerada a semente de todo o 

processo de abertura para o contato da criança com o mundo, sustenta a base 

da formação da singularidade e, por isto, é de extrema relevância 

disponibilizar atenção e cuidado especial a ela. O presente estudo, portanto, 

pretende apresentar uma compreensão desta relação primária desde a 

gestação até as fases iniciais de desenvolvimento infantil, a partir de alguns 

dos principais conceitos da Gestalt-terapia – campo, contato e confluência em 

sua forma saudável. Pretende-se refletir sobre a atuação do gestalt-terapeuta, 

apresentando possibilidades de intervenções que favoreçam a prevenção e 

promoção de saúde da criança, da mãe e, por consequência, da família. 

Fundamentalmente, a mãe será aquela que dará os primeiros significados às 

mensagens da criança, a fim de satisfazê-la. A maneira como fará isso 

influenciará a forma como aquela criança irá se ajustar no mundo. Quanto 

mais a mãe puder exercer a função de maternagem, ou seja, se dedicar ao 

bebê nesta fase inicial, atendendo à criança nas suas necessidades 

espontâneas e dependentes, mais preparados estarão ambos para a próxima 

etapa, que é exatamente onde se inicia a diminuição da dependência e o 

desenvolvimento da autonomia. Vale ressaltar que outras pessoas podem 

exercer esta função na relação com a criança. Sob o olhar da Gestalt-terapia, 

não é possível padronizar a educação de uma criança, pois, partimos da 

realidade de cada pessoa, do contexto de cada família, e ainda, isto é variável 

em cada momento do desenvolvimento. No entanto, temos como supor que, 

assim como existem graduações no desenvolvimento orgânico, podem existir 

também graduações no desenvolvimento psicológico, bem como na 

capacidade de assimilar a frustração, necessária para o desenvolvimento 

saudável. Na medida em que o terapeuta pode ser um instrumento de apoio, 

a frustração pode ser pensada, experimentada e vivenciada na relação 

terapêutica, assim como outros temas que possam aparecer como relevantes 
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neste período, de acordo com cada contexto. Além de fornecer informações 

e orientações, o gestalt-terapeuta pode trabalhar para facilitar que a mãe se 

dê conta dela mesma e de seus sentimentos, que reflita sobre a relação com 

seu bebê e sua família, visando à saúde.  

Palavras-chave: Mãe, Bebê, Desenvolvimento, Saúde
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MC 5  A jornada criativa do Gestalt-terapeuta: seguindo os 

passos de Afrodite 

 

DAFNE ANDREA VÁSQUEZ SUIT 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/1730314425099770  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: A importância do processo criativo tem sido abordada pelos mais 

diversos autores da literatura gestáltica, considerando-o como inerente ao ser 

humano. O conceito de ajustamento criativo encontra-se presente nos 

infinitos ciclos de contato que constituem a existência e diz respeito à 

premissa de que as pessoas escolhem e constroem os seus modos de existir 

buscando a satisfação das suas necessidades. Os ingredientes com os quais 

se conta para o enfrentamento das vicissitudes diárias, e para a construção 

constante do que se é, têm limites, que tornam obrigatório acessar o potencial 

criativo, adotando-se a melhor forma possível diante do campo configurado 

naquele aqui-agora. Os objetivos de um processo terapêutico gestáltico, 

dizem respeito ao estímulo do que se denomina Awareness, para que a 

pessoa em terapia possa ampliar a percepção que detêm sobre si mesma e 

sobre o campo em que se encontra. Frequentemente, o cliente chega sem ter 

a percepção do potencial criativo com o qual conta para a construção do seu 

dia a dia. Sua percepção a respeito de si encontra-se empobrecida, tendo 

deixado de lado polaridades consideradas pouco apropriadas, e que detêm 

ricas fontes de recursos, de ferramentas imprescindíveis para tornar-se o que 

ele de fato é. Diante dessa concepção de ser humano que a Gestalt-terapia 

constrói, não existe caminho para a construção de um Gestalt-terapeuta em 

que se deixe de lado a criatividade: ser um Gestalt-terapeuta implica em 

acessar a própria criatividade constantemente, dando lugar ao que se 

denomina como um verdadeiro “catalisar” do processo criativo desse cliente. 

Trata-se de um processo em que tanto o cliente como o terapeuta se 

transformam a cada encontro, dando lugar ao desenvolvimento de uma 

relação terapêutica dialógica, permeada pela amorosidade. Diante dessas 

premissas, é possível enriquecer o olhar relativo à construção de um Gestalt-

terapeuta mediante a linguagem simbólica que descreve a deusa grega 
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Afrodite. Deusa do amor, sua presença se encontra em todo processo criativo, 

mesmo que este seja realizado de maneira solitária. Trata-se de um amor 

incondicional, em que o outro é valorizado pelo que ele é em sua totalidade: 

sob o olhar de Afrodite, há um estímulo para a experimentação, para a 

abertura diante do novo e da recriação constante. A ausência de julgamento 

do outro e a valorização de sua individualidade, seja ela qual for, são 

características da Afrodite eternamente apaixonada, que o Gestalt-terapeuta 

acessa constantemente. No decorrer dos atendimentos diários e diante das 

inúmeras faces do humano, a plasticidade de Afrodite permite que cada 

cliente se sinta confirmado em sua individualidade, florescendo o exercício da 

arte terapêutica, livre de julgamentos. Sendo assim, o objetivo principal deste 

minicurso será de abordar a criatividade, presente na construção do Gestalt-

terapeuta, na relação terapêutica e nos experimentos. Para isto, será realizada 

uma exposição resumida da literatura gestáltica a respeito do assunto, 

enriquecendo-a com o simbolismo presente na mitologia grega. Pretende-se 

incentivar reflexões a respeito da temática, assim como a aquisição de novos 

conhecimentos, contribuindo para a formação profissional dos participantes. 

 

  Palavras-chave: Relação terapêutica, Criatividade, Simbolismo, Experimento
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MC 6  Interlocuções na prática terapêutica com crianças 

na abordagem da Gestalt-terapia e na 

psicomotricidade relacional 

 

Andreza da Silva Crispim 

http://lattes.cnpq.br/0620926902334136  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: A psicomotricidade relacional busca promover a afirmação da 

identidade e o reconhecimento de si como sujeito ativo e desejante. Possibilita 

um espaço de legitimação dos desejos onde se valoriza a espontaneidade e 

se estimula a autonomia. Através do brincar, cria-se um ambiente de prazer e 

de liberação das tensões que permite às crianças ressignificarem situações 

traumáticas e encontrarem novas formas de relação. Na Psicomotricidade 

Relacional, privilegia-se a relação e a comunicação não verbal e se utiliza o 

trabalho lúdico e corporal com a proposta de colocar ambos os corpos, o do 

psicomotricista relacional e o da criança, em contato para buscar uma sintonia 

que permita o diálogo tônico, a elaboração de conflitos emocionais e facilite 

processos de aprendizagens sobre si e o outro. A Gestalt-terapia procura 

estimular o autossuporte a partir do desenvolvimento do potencial do 

indivíduo, aumentando-se a tolerância à frustração, estimulando a 

autorregulação organísmica e minimizando a representação de falsos papéis. 

A abordagem gestáltica considera o sujeito como um todo integrado 

corpo/mente e foca o seu trabalho no aqui e agora com a proposta de 

experimentos que ampliem a consciência. A partir de revisão bibliográfica, 

pretende-se apontar possíveis interlocuções entre as teorias da 

Psicomotricidade Relacional e a Gestalt-terapia na prática terapêutica do 

atendimento infantil e contribuir com o repertório de intervenção do 

profissional da Gestalt-terapia, ao se familiarizar com a perspectiva corporal e 

simbólica do trabalho da Psicomotricidade Relacional. A relevância do 

trabalho se dá na discussão por parte dos profissionais da importância do 

corpo no atendimento infantil e na ampliação da visão sobre o lúdico e o 

brincar. Na clínica infantil a presença do contato corporal exige do profissional 

disponibilidade e manejo da relação diferentes em comparação com a clínica 
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do adulto. No estudo da Psicomotricidade Relacional o terapeuta infantil 

aprenderá a importância do corpo no desenvolvimento humano, formas de 

comunicação não verbais para entrar em contato com a criança, objetos 

lúdicos que possibilitam jogos não estruturados e sua simbologia, possíveis 

decodificações de comportamentos infantis na sessão e compreender como 

os tabus e fantasmas corporais do adulto podem interferir no processo da 

criança. 

  

Palavras-chave: Psicomotricidade Relacional, Criança, Lúdico, Gestalt-

terapia, Corpo
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MC 7  As diferentes linguagens do psicoterapeuta na 

clínica com crianças e adolescentes 

 

MABEL PEREIRA ROMERO 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/4155344973401998  

LUCIANA AGUIAR 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/1745521027259606 

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: Na abordagem gestáltica, a relação terapêutica é reconhecida como 

o principal fio condutor do processo de tratamento, estabelecida a partir de 

uma boa comunicação e de um bom vínculo. O presente trabalho traz uma 

discussão sobre como as diversas possibilidades de expressão dos clientes, 

que se encontram articuladas com as diferentes fases de desenvolvimento 

(infância, adolescência e vida adulta), podem exigir do terapeuta a adequação 

a formas de linguagem mais facilitadoras para seu trabalho. Realizaremos tal 

reflexão a partir de uma articulação teórica entre a produção bibliográfica 

sobre o tema em Gestalt-terapia e nossa prática clínica, e acreditamos que tal 

discussão poderá contribuir para uma maior instrumentalização dos 

psicoterapeutas da abordagem. Na sessão com um adulto, ainda que seus 

bloqueios de contato dificultem a expressão de suas necessidades de forma 

clara e o terapeuta deva estar atento ao que surge no corpo e nos gestos, é 

através da linguagem verbal que o trabalho se constitui na maior parte do 

tempo. Na clínica com crianças, porém, essa forma de intervenção não tem o 

mesmo efeito. As crianças não possuem as ferramentas necessárias para se 

expressarem verbalmente de forma satisfatória e, quando o profissional tenta 

“conversar”, reproduz-se uma forma de relação já conhecida e pouco 

produtiva. Nela, um adulto pergunta e fala coisas, muitas vezes relacionadas 

aos sintomas, e a criança se vê com poucas ferramentas para compreender e 

justificar o que acontece com ela. A linguagem lúdica é uma via privilegiada de 

acesso às formas habituais da criança se relacionar com o mundo. Deve, 

portanto, ser utilizada como ferramenta, não só para a observação 

diagnóstica, mas também nas intervenções clínicas, ampliando as 

possibilidades e construindo formas mais facilitadoras dessa criança estar no 
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mundo (Aguiar, 2005). Já os adolescentes, muitas vezes não se utilizam mais 

da linguagem lúdica, mas, ainda não conseguem se expressar verbalmente 

como um adulto. As tentativas de “brincar”, “propor um jogo” ou “conversar” 

com o cliente sobre as queixas trazidas pela família podem resultar em um 

adolescente monossilábico, distante ou pouco disponível para falar de suas 

questões pessoais. Por outro lado, há uma íntima relação entre o adolescente 

e suas áreas de interesse (músicas, séries, jogos, seus pares etc.) e é a partir 

desse conteúdo que ele pode abrir seu “mundo” (Oaklander, 2006). Quando 

fala sobre aquilo que gosta para um terapeuta genuinamente interessado, 

não está apenas preenchendo o tempo da sessão, mas está expressando sua 

forma de pensar e estar no mundo a partir dessa linguagem projetiva. Cabe 

ao terapeuta auxiliá-lo a perceber como aquilo que ele conta o mobiliza, diz 

respeito a suas necessidades, formas funcionais e disfuncionais. Concluímos 

que adultos, crianças e adolescentes privilegiam diferentes formas de 

expressão de suas necessidades e padrões. Na prática clínica, é fundamental 

reconhecer as possibilidades de cada cliente e partir de onde ele está, 

buscando formas mais facilitadoras de interação e intervenção. Manter-se 

preso a uma linguagem que é confortável apenas para o psicoterapeuta pode 

ocasionar grandes dificuldades para o estabelecimento do vínculo e, 

consequentemente, para todo o trabalho terapêutico.  

Palavras-chave: Psicoterapia, Lúdico, Infância, Adolescência, Relação 

terapêutica
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MC 8  Pré-natal psicológico para gestantes consumidoras 

de substâncias psicoativas 

 

DARLIANE DANTAS DE OLIVEIRA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/9731861882434170  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: O abuso de substâncias psicoativas na gestação é considerado uma 

situação de alto risco e estudos sobre esse tema são escassos, apesar de 

alguns autores apontarem o período gestacional como uma janela para 

sensibilização sobre o cuidado. Essa situação é permeada de preconceitos e 

desafios devido a dificuldades para: relato espontâneo de uso, suporte 

familiar e acolhimento da equipe de saúde. Na perspectiva da redução de 

riscos e danos, se busca respeitar o direito de escolhas para reinventar modos 

de vida através da construção de um projeto terapêutico singular com a 

pessoa que faz uso de substâncias psicoativas, lícitas ou ilícitas. O 

acompanhamento e a compreensão das vivências durante o período 

gravídico-puerperal se tornam complexos devido ao cuidado ampliado 

necessário para garantir saúde e qualidade de vida para a tríade mãe-feto-

família, prevendo suporte do núcleo familiar antes e depois do parto. O 

objetivo desta atividade é fazer um relato de experiência reflexivo, a partir de 

vivências de cuidado na maternidade, as quais provocaram a necessidade de 

implantação do Pré-Natal Psicológico voltado para gestantes de alto risco em 

uma maternidade pública. As ações foram propostas utilizando a Gestalt-

terapia como abordagem teórica e primado ético da singularidade. Serão 

apresentados alguns casos acolhidos durante a internação da gestante ou do 

recém-nascido na maternidade para apontarmos uma análise do processo de 

mudança das mulheres à luz dos conceitos de ajustamento criativo e 

autorregulação organísmica. A atenção preventiva no ambulatório de Pré-

Natal Psicológico, implantado após o acolhimento de casos na atenção 

hospitalar, ofereceu terapia de curta-duração ou plantão psicológico 

individual e familiar. Conclui-se importante propor uma maior articulação nas 

três esferas governamentais entre os gestores e os profissionais da Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS) e a Rede Cegonha para promover um cuidado que 
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garanta humanização no atendimento à saúde mental durante a gestação, em 

especial, os casos de abuso de substâncias psicoativas. Os participantes 

poderão compreender que essa particularidade da atenção na Rede Cegonha 

é coerente com a construção de autonomia e análise do campo proposta pela 

Gestalt-terapia, pois requer elaboração com a gestante de planos de 

acompanhamento pela rede intersetorial avaliando aspectos biopsicossociais 

e contemplando notificação que considere modos de uso das substâncias 

psicoativas. 

  

Palavras-chave: Gravidez, Substâncias psicoativas, Pré-Natal Psicológico, 

Rede Cegonha, Redução de danos
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MC 9  A Clínica Gestáltica com Adolescentes: o uso de 

experimentos 

 

DEYSEANE MARIA ARAÚJO LIMA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/3511476313812920 

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: O gestalt-terapeuta é um ser criativo no setting terapêutico que 

facilita a recriação de experiências e de situações inacabadas com o cliente, 

pois possibilita situações de aprendizagem a partir do uso dos experimentos. 

O experimento é um convite do terapeuta para o cliente vivenciar situações 

inacabadas no aqui-e-agora. Ao invés de usar as palavras, o cliente tem a 

oportunidade de agir. Apresenta-se como uma outra forma de se expressar e 

promove a disponibilidade para arriscar em um ambiente seguro e acolhedor 

(Zinker, 2007). Na clínica gestáltica com adolescentes, percebemos a 

necessidade de usar experimentos para facilitar a awareness do cliente, 

perceber a sua forma de funcionamento no momento atual, a 

ampliação/delimitação das fronteiras de contato, a integração de polaridades, 

a explorar suas resistências, a criação de novas possibilidades de atuar com o 

mundo, compreender as situações inacabadas e tem a possibilidade de 

ressignificá-las. É fundamental que o psicoterapeuta possa conhecer e se 

apropriar das técnicas para conduzir um trabalho ético com adolescentes, 

como, por exemplo, a cadeira vazia, o movimento corporal, a amplificação, a 

fantasia dirigida, o self-box, as metáforas. Além disto, pode ser a edição de um 

sonho, transformar as perguntas em afirmações, fazer colocações específicas 

ao invés de generalizações pelo cliente. Podemos também pensar na escuta 

atenta e na intervenção verbal do psicoterapeuta. O objetivo do minicurso é 

de apresentar o uso de experimentos na atuação do gestalt-terapeuta com 

adolescentes, promovendo uma articulação entre teoria e prática, com a 

apresentação da base teórica do tema e a explanação de casos clínicos. Neste 

sentido, percebemos que os psicólogos clínicos necessitam realizar estudos e 

pesquisas que promovam a divulgação dos trabalhos realizados no âmbito 

profissional, trazendo, assim, novos conhecimentos sobre a prática clínica. Há 

a necessidade do desenvolvimento de pesquisas e troca de experiências 
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acerca da clínica com adolescentes. A metodologia empregada no minicurso 

será a aula expositiva dialogada com a exposição de slides e a presença de um 

momento vivencial sobre a prática clínica com adolescentes. Os 

equipamentos necessários serão o datashow e o notebook. Os recursos 

expressivos necessários são folhas de ofício, lápis de cor e giz de cera. O 

funcionamento do minicurso será da seguinte forma: haverá a discussão 

sobre a constituição das adolescências para a abordagem, a explanação das 

especificidades da clínica gestáltica com adolescentes e o uso de 

experimentos na Gestalt-terapia com adolescentes. Além disto, haverá um 

momento vivencial com o grupo sobre.

 

  

Palavras-chave: Adolescências, Getalt-terapia, Psicoterapia, Experimentos
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MC 10  Gestalt-terapia e Neurociência: uma reflexão a 

partir do trauma 

 

YARA APARECIDA GUALDA CARNEIRO 

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: O trauma é um evento psíquico que tem sido apontado por vários 

neurocientistas como fonte de transtornos, como Transtornos de Estresse 

Pós-Traumático, de Pânico, Generalizado de Ansiedade, Transtorno 

Borderline e outros quadros “psiquiátricos”, tratados principalmente por 

terapia medicamentosa. O objetivo deste minicurso é mostrar como a Gestalt-

terapia, através de sua prática, é uma alternativa potente no manejo do 

trauma baseada nos achados da Neurociência. Para construção teórica, optei 

por fazer uma breve apresentação histórica da Teoria do Trauma e do modelo 

MacLean do funcionamento cerebral. O trauma, inicialmente, foi tratado por 

Charcot e Freud. Este elaborou a partir daí a Teoria da Sedução , que se 

fundamentava na ideia de que a etiologia da histeria (os sintomas relatados 

como histeria nessa época eram os descritos nos quadros citados acima) 

estava vinculada a um trauma sexual. Tendo sua proposição rejeitada, Freud 

abre mão da Teoria da Sedução e do trauma e propõe a Teoria das Pulsões 

baseada na suposta vida fantasiosa das crianças. A partir de 1970, a discussão 

sobre trauma é retomada por outros estudiosos, dentre eles Peter Levine. 

Alice Miller, distanciando-se da psicanálise, também viu no Trauma da Infância 

a origem da psicopatologia. MacLean postula um modelo que prevê o cérebro 

em três partes interligadas: cérebros reptiliano, límbico e cortical. Um evento 

traumático ativa predominantemente os cérebros reptiliano e límbico, que 

têm a linguagem das sensações, das emoções, da lógica associativa, diferente 

do cérebro pensante, que possui uma linguagem estruturada logicamente. 

Perls tinha como objetivo em sua prática desarticular o discurso lógico do 

sujeito e isso vem de encontro às descobertas da neurociência, que entende 

que a linguagem lógica não é a mais adequada para a decodificação do 

trauma. O trauma precisa ser decifrado para ser então resolvido. A linguagem 

própria para este trabalho é a que tem a estrutura da linguagem dos sonhos, 

das fantasias, das metáforas e dos mitos. Mais do que a busca da verdade, é 
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uma linguagem que permite a expressão do que não foi dito e do que não foi 

chorado. É a possibilidade do lamento, de se fazer aqui e agora o que não 

pôde ser feito lá e então. Falando na primeira pessoa e no tempo presente, 

buscando a representação como recurso para falar do que nos aconteceu, 

não há como contar-se histórias, senão vivê-las outra vez. Dessa forma, abre-

se a memória emocional, evitando-se o “sobreísmo” os “deverísmo”, as 

“manipulações” e, como consequência, promove-se a integração, contrária à 

dissociação, tão própria dos estados traumáticos. A Gestalt-terapia mostra-se 

como uma prática de excelência em relação às psicoterapias mais cognitivas, 

uma vez que essas terapias apresentam limitações por serem 

predominantemente verbais. Introduzir noções da neurofisiologia do trauma 

tem como objetivo, por um lado, oferecer a iniciação ao conhecimento de 

mais uma perspectiva do funcionamento cerebral e, por outro, facilitar o 

diálogo com áreas afins (neurologistas, psiquiatras), oferecendo-lhes, a partir 

da Neurociência, argumentos convincentes para a recomendação da Gestalt-

terapia. 

 

  Palavras-chave: Neurociência, Trauma, Psicopatologia, Gestalt-terapia, 

Cérebro
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MC 11  A caixa de areia como proposta de experimento 

com grupos e casais 

 

CINTIA LAVRATTI BRANDÃO 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/6553614010987498 

MARIA ALICE QUEIROZ DE BRITO  

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/6971371402679721  

 

Público-alvo: Avançado 

Resumo: O objetivo deste trabalho é introduzir a Caixa de Areia como 

proposta de experimento que gestalt-terapeutas possam utilizar na prática 

clínica com grupos e casais. As autoras fazem uma leitura gestáltica dos 

elementos utilizados no Jogo de Areia, discutindo aspectos técnicos do seu 

manejo e as especificidades de sua aplicação no contexto grupal e de casal. 

Criado na Suíça pela analista junguiana Dora Kalff, e desenvolvido pela 

pediatra inglesa Margareth Lowenfeld, a caixa de areia é um recurso 

terapêutico onde os clientes criam cenas em uma caixa rasa, cheia até a 

metade, com areia, utilizando água, miniaturas e materiais diversos, 

reproduzindo de forma real ou simbólica seu momento existencial. Na cena 

construída, cada elemento é uma gestalt em si, um aspecto do cliente que está 

ali manifesto e, por sua vez, uma parte do todo maior que é a cena. Embora a 

caixa de areia que adotamos tenha uma dimensão que possibilita ser 

apreendida como figura pelo campo visual do cliente, quando trabalhamos 

com grupos, o tamanho da caixa varia a depender do número de pessoas, de 

forma que cada um, assim como grupo, possam ter sua fronteira assegurada. 

No campo, o que deve ser figura para o grupo é a caixa de areia e as 

miniaturas, enquanto o terapeuta, ficando a uma pequena distância, possa 

dar sustentação ao grupo com sua presença confirmadora. A utilização da 

caixa de areia com casais acontece com o convite para que estes possam, em 

conjunto, montar uma cena na caixa e escolher, dentre as miniaturas, 

elementos simbólicos para a construção de uma cena que traga a 

representação atual da relação; seus conflitos, impasses, dificuldades e 

desejos. Cada parte da cena montada representa um aspecto da realidade 

vivida por aquelas pessoas e a configuração da cena apresenta uma 
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compreensão bastante significativa do todo que é a relação no momento da 

construção. O componente não verbal que permeia a escolha das miniaturas, 

permite, de forma irreflexiva, adentrar em aspectos de intensa mobilização 

existencial com a emergência segura dos limites psicoterapêuticos. Ao 

trabalhar fenomenologicamente com essas dimensões que emergem da 

cena, encontramos grande possibilidade de entendimentos, ressignificações 

e ações em prol de resoluções importantes que estavam pouco claras, não 

ditas e fora do campo da consciência. Na condução clínica do experimento, o 

processo se dá sozinho na relação do cliente com a caixa de areia e as 

miniaturas. O que importa é como aqueles objetos e a areia estão organizados 

em uma totalidade significativa para cada membro do grupo ou do casal, e o 

que cada coisa e a cena em si representa para quem a construiu e para os 

demais. Por ser uma proposta de experimento que utiliza um recurso 

concreto, tridimensional, e uma linguagem imagética, a caixa de areia é uma 

ferramenta muito poderosa, onde a cena dialoga com a pessoa inteira. Neste 

diálogo, há o confronto com aspectos evitados, facilitando a awareness das 

situações inacabadas e promovendo integração de polaridades. A categoria 

escolhida para a apresentação deste trabalho é um minicurso.  

Palavras-chave: Caixa de areia, Gestalt-terapia, Grupo, Casais
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MC 12  Gestalt-terapia e caminhos no cuidado em saúde 

pública 

 

VERÔNICA DE SOUZA PINHEIRO 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/1980837580036938 

DARLIANE DANTAS DE OLIVEIRA  

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/9731861882434170  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: O Sistema Único de Saúde possui como parâmetros de cuidado a 

territorialização, a inclusão social, a participação do usuário e a 

intersetorialidade. A implementação da política nacional de saúde, 

configurada pelo Sistema Único de Saúde, vem apontando para a necessidade 

de atuarmos na perspectiva de rede e considerarmos os problemas de saúde 

numa perspectiva sócio-histórica. Observamos a importância de lidar de 

forma reflexiva quanto à necessidade de relatar sintomas e estabelecer 

diagnósticos, acolher o indivíduo e o grupo na perspectiva da clínica ampliada, 

compartilhar o cuidado com a pessoa através da elaboração de projetos 

terapêuticos singulares e promover a intersetorialidade na construção de 

linhas de cuidado integral. A partir do relato de experiência como psicólogas 

na atenção especializada ambulatorial e hospitalar da rede pública municipal 

de saúde, nos propomos a refletir sobre os desafios do trabalho em saúde 

nos diversos níveis de atenção, utilizando a Gestalt-terapia como referencial 

para a compreensão ampliada do processo saúde-doença e a construção 

compartilhada de alternativas de atuação. Desse exercício, evidenciam-se as 

potencialidades da Abordagem Gestáltica como referencial teórico 

metodológico, seja pela postura fenomenológica, seja pelo posicionamento 

advindo de nossas bases existencialistas, pela adoção do campo organismo-

ambiente como unidade indissociável em nossa aproximação às demandas, 

pelas noções de autorregulação organísmica e de saúde como condição para 

os ajustamentos criativos, ou ainda por nossas estratégias de intervenção, 

fundamentadas na corresponsabilidade e na ênfase no aqui-e-agora das 

vivências em curso. Atuar utilizando como referência a abordagem gestáltica 

permite incluir os sistemas sociais e familiares como condicionantes 
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fundamentais do processo, possibilitando práticas para um saber-fazer 

autêntico, criativo, crítico e contextualizado. Diante do exposto, ressalta-se a 

potencial riqueza da Abordagem Gestáltica como fundamento do trabalho em 

saúde, não apenas para nós, psicólogos, mas como um referencial possível no 

diálogo entre os diferentes atores envolvidos no desafio de uma compreensão 

ampliada do processo saúde-doença e na construção compartilhada de 

projetos que propiciem a melhoria das condições de saúde em uma 

perspectiva ampla, incluindo o incremento da autonomia e do compromisso 

de cada um dos envolvidos com os desdobramentos de seus atos e escolhas 

cotidianos. 

  

Palavras-chave: Cuidado em saúde, Abordagem gestáltica, Clínica ampliada, 

Atenção integral à saúde
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MC 13  Gestalt-terapia com casais: o manejo clínico 

 

DEYSEANE MARIA ARAÚJO LIMA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/3511476313812920 

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: O minicurso se justifica pela necessidade de discutirmos sobre a 

prática do psicoterapeuta de casal e as suas especificidades na Gestalt-

terapia. O objetivo é explorar a atuação do gestalt-terapeuta com casais, 

retratando assim o estabelecimento da relação terapêutica, o contrato 

terapêutico (a participação, a duração, a frequência, o pagamento, o sigilo), a 

demanda (sexualidade, comunicação, filhos), os experimentos e a finalização 

do processo terapêutico. Dessa maneira, abordaremos sobre o 

funcionamento da psicoterapia de casal com o viés da abordagem gestáltica, 

apresentando os limites e as possibilidades desta prática clínica. A 

metodologia empregada no minicurso será a aula expositiva dialogada, com 

a exposição de slides. Os equipamentos necessários serão o datashow e o 

notebook. A apresentação será da seguinte forma; 1) Gestalt-terapia com 

casais: principais conceitos; 2) Funcionamento da Clínica gestáltica com casais; 

3) A Atuação do gestalt-terapeuta com casais: o uso dos experimentos. O 

resultado esperado é que os estudantes e os profissionais da área possam ter 

um aprofundamento teórico sobre o tema, possam amenizar dúvidas sobre o 

assunto e também entrar em contato com novas estratégias de atuação com 

casais, aprimorando assim o seu trabalho na clínica. Concluímos enfatizando 

a relevância de estudos e pesquisas para aprimorar a prática clínica da 

psicoterapia de casais com o enfoque na Gestalt-terapia. 

 

  Palavras-chave: Gestalt-terapia, Psicoterapia de casal, Manejo clínico, 

Experimentos
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MC 14  A ciência da felicidade e a psicologia atual: estudos 

e implicações para a Gestalt-terapia 

 

LUCIANE PATRÍCIA YANO 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/2279684942206021 

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: Ser feliz é provavelmente um dos maiores desafios humanos e 

representa um conceito complexo e subjetivo. A temática da felicidade, 

considerando-a como bem-estar, ocupa um lugar de destaque na psicologia 

atual. Conceitos como gratidão, sentido de vida e Mindfulness nunca foram 

tão estudados e divulgados como o são agora, por meio de uma linha de 

pesquisa chamada de Ciência da Felicidade. Este minicurso foi construído a 

partir de pesquisas teóricas sobre o tema, tais como, artigos científicos e 

livros, bem como por meio de uma vivência prática realizada no Center of 

Happiness and Health da Universidade de Harvard pela autora. Um aspecto 

interessante é que alguns dos dados apresentados por estes estudos 

apresentam achados que a abordagem Gestáltica discute há anos. Nesse 

sentido, este minicurso, de caráter teórico e vivencial, visa apresentar os 

estudos sobre a ciência da felicidade, discorrendo sobre alguns de seus 

achados (Mindfulness, Flow, neuroplasticidade, áreas da vida e seu papel na 

felicidade), as bases biológicas e psicossociais da felicidade, como bem-estar, 

a diferenciação entre felicidade autêntica e felicidade condicionada, as 

hipóteses, os principais autores, os manifestos da comunidade humanista em 

relação à ciência da felicidade na American Psychological Association (APA) e 

os encaminhamentos do viés científico sobre a felicidade e de seus elementos 

constituintes. E ainda, estabelecer uma correlação entre esses achados com 

alguns conceitos do corpo teórico da abordagem gestáltica e que possibilitam 

um diálogo entre a ciência da felicidade e a Gestalt-terapia, especialmente, na 

aproximação dos conceitos sobre Awareness, autossuporte, aqui agora, 

satisfação (etapa do ciclo do contato), autenticidade e deflexão consciente. 

  

Palavras-chave: Felicidade, Ciência da Felicidade, Gestalt-terapia
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MC 15  Do Biológico ao Biográfico: A Gestalt-terapia com a 

oncologia 

 

FELÍCIO DUARTE DE SOUZA 

HTTP://HTTP//LATTES.CNPQ.BR/1730489092954629  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: O que tem a ver a Gestalt-terapia com o sujeito acometido de câncer 

é o assunto deste trabalho, que, depois de algum tempo, com as informações 

adquiridas, pertinentes e necessária, compreende que o processo existencial 

permeia a relação saúde-doença como o processo de vida e morte. Por mais 

que o humano seja biológico, com sua formação estrutural, é também 

biográfico, com sua formação conceitual, que podemos entender como 

histórico e história contada pela linguagem traduzida em palavras que se 

encontram no tempo e pelo tempo num processo relacional do indivíduo com 

o coletivo, criando e recriando a realidade. Esse é o ser humano, um 

fenômeno biopsiquicossocioculturaespiritual constituído pela Gestalt-terapia 

como um ser holístico. Um ser unificado, uma só unidade. Com base na 

estrutura dos preceitos da Gestalt-terapia, a Psico-oncologia soma esforços 

para compreender o sujeito diagnosticado com câncer. Nos mais de 120 tipos 

de câncer, este trabalho objetiva apresentar a relação entre cérebro, intestino, 

linguagem e câncer, bem como como a relação do sujeito especialista com o 

sujeito patológico nas suas expectativas, frustrações e satisfações, 

respectivamente. Acreditando que tudo tem um início, aqui aparece a 

contribuição da professora Lygia da Veiga Pereira da Universidade de São 

Paulo, ofertando, numa linguagem, simples a ideia de que a genética não é 

fator único para adoecer, mas o caminho para compreender que “saímos dos 

cromossomos para como somos”. Neste trabalho, ainda, nos deparamos com 

a importação das palavras da Física Quântica na aplicabilidade de 

compreender e descrever a sutileza da vida como uma tendência de 

probabilidades, desafiando a realidade da causalidade em que insistimos 

viver. Esse é um processo de transição de aprender, desaprender e 

reaprender num gesto de humildade. Objetivo: Através da revisão e produção 

da literatura científica, apresentar meios para a aplicabilidade na assistência 
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à pessoa com câncer. Metodologia: A metodologia utilizada foi a descritiva, 

retrospectiva, através da revisão integrativa de publicações encontradas em 

periódicos e livros, com a análise de um determinado material que 

abrangesse o assunto que se pretendeu estudar. 

  

Palavras-chave: Gestalt, Linguagem, Câncer, Intestino
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MC 16  Gestalt-terapia no atendimento de crianças com 

Autismo: diálogos possíveis com as Tecnologias 

Assistivas 

 

PRISCILA PIRES ALVES 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/1937124857662760  

TAINÁ MANI ALMEIDA 

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: O autismo é um transtorno que se caracteriza fundamentalmente 

por distúrbios na área do desenvolvimento, afetando, muitas vezes, a 

capacidade de comunicação do indivíduo, de estabelecer relacionamentos e 

de responder apropriadamente ao ambiente. Após a publicação do DSM-V, o 

autismo passa a agregar, junto da síndrome de Asperger e do transtorno 

global do desenvolvimento sem outra especificação, a classificação de 

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Isolamento social, ausência de 

contato visual, pouca expressão verbal, dificuldades para compreensão de 

metáforas e analogias, ecolalia, estereotipia, são algumas, dentre outras 

características, que podem se revelar como componentes do espectro. Tais 

configurações produzem efeitos no modo como o sujeito com autismo se 

conecta com o mundo, bem como produz suas interações, tendo em vista as 

particularidades advindas do transtorno. O objetivo da realização do presente 

minicurso é estabelecer a compreensão das possíveis formas de entrar em 

contato com a criança com TEA, entendendo como a relação Eu-Tu se 

estabelece de variadas formas no setting terapêutico. A abertura para 

diferentes formas de se relacionar é necessária no contato com a pessoa com 

TEA. Novas formas de existir estão ali presentes, e é necessário que o 

profissional envolvido com esses sujeitos se coloque à disposição de 

desenvolver novas habilidades comunicativas que possibilitem essa interação, 

assim sendo, a partir da perspectiva dialógica e do manejo clínico em Gestalt-

terapia, visa-se apresentar possibilidades para que o terapeuta esteja apto e 

disposto ao autêntico encontro Eu-Tu. É preciso, sempre, que o terapeuta 

esteja disponível a se encontrar de diversas formas, onde a subjetividade de 

seu paciente seja respeitada e evidenciada. Uma abertura constante para o 
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desenvolvimento de novas formas de contato é de grande importância, e é 

necessário se compreender novas formas de comunicação e linguagem para 

que o trabalho com a pessoa com autismo viabilize novos encontros desse 

ser-no-mundo. No campo terapêutico, a presença, o vínculo e o encontro é o 

que produz significados e afetos, que se configuram como fatores primordiais 

no acompanhamento clínico de cada pessoa. 

  

  Palavras-chave: Autismo, Gestalt-terapia, Interação, Vínculo, Dialogia
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MC 17  Introdução às Técnicas da Caixa de Areia na Clínica 

Gestáltica 
 

DANIELA PUPO BARBOSA BIANCHI 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/0807019327747012  

ERIKA SPACK KEMMELMEIER  

PATRICIA BARRACHINA CAMPS 

 

Público-alvo: Iniciante 

Resumo: Introdução: A caixa de areia é uma técnica terapêutica desenvolvida 

por Dora Kalff, em meados de 1956, baseado nos conceitos da psicologia 

analítica. O cliente utiliza uma caixa contendo areia, onde pode colocar 

miniaturas ou manipular a areia seca ou molhada para criar cenários de uma 

forma livre. Trata-se de uma técnica não verbal, sem exigência de qualquer 

habilidade artística e que propõe a inclusão do mundo imaginativo não 

racional no processo psicoterápico. A partir dessas características, iniciou-se 

um novo olhar para o recurso, baseado nos conceitos da Gestalt-terapia. A 

maneira como a caixa de areia é proposta a torna uma técnica expressiva e 

integrativa, que possibilita o trabalho de conteúdos inacabados do cliente, 

como também a integração de polaridades. Os cenários são trabalhados de 

acordo com o fenômeno que se apresenta no aqui-agora do cliente e o 

terapeuta atua como testemunha, permitindo que o experimento com a caixa 

de areia aconteça no “entre”, no espaço do encontro Terapeuta-cliente. 

Objetivos: O objetivo do trabalho é introduzir os conceitos da Caixa de Areia, 

como são realizados os cenários e as possíveis interlocuções com a Gestalt-

terapia. Metodologia: O trabalho será expositivo/teórico com a proposta de 

integração dos conceitos fundamentais à prática clínica através da exposição 

de caso clínico. Resultado esperado: O trabalho pretende introduzir o 

conhecimento do uso da caixa de areia como possibilidade de experimento, 

sua aplicabilidade no atendimento clínico e desafios. Conclusão: A partir do 

referencial da Gestalt-terapia, a técnica da caixa de areia pode ser 

compreendida como um experimento cuja plasticidade permite a ampliação 

de awareness, o trânsito no ciclo de contato, a expressão de situações 

inacabadas, facilitando o processo de autorregulação do organismo. 

 

Palavras-chave: Gestalt-terapia, Caixa de areia, Contato, Awareness, 

Autorregulação  
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MC 18  O id da situação como solo comum da experiência 

 

MÔNICA BOTELHO ALVIM 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/9864083719253243 

 

Público-alvo: Avançado 

Resumo: O livro Gestalt-terapia apresenta uma concepção de self como 

contato, descentralizado, indissociável da experiência da fronteira no campo 

organismo/ambiente. O pensamento gestáltico enfatiza aquilo que está 

acontecendo no campo de presença e define self como um sistema de 

contatos, funções que se ativam, quando em presença do diferente, para 

promover um movimento de retomada do equilíbrio e de criação de sentidos: 

o ajustamento criador. Contrariamente à concepção de self como entidade 

substantivada, self é concebido aqui como verbo, ação, desdobramento 

temporal; a função-self é “função de contatar o presente transiente concreto” 

(Perls, Hefferline & Goodman, 1997, p. 177). Existimos como seres em situação 

antes de nos diferenciarmos como indivíduos, sendo o engajamento na 

situação característica definidora dessa função, pois só há self quando há 

contato no campo organismo/ambiente e a função-self é função desse campo 

ou situação. Tal perspectiva implica uma compreensão que foge das 

categorias tradicionalmente utilizadas, tanto na ciência quando no senso 

comum, para compreender o sujeito e suas relações com o mundo e o outro, 

assim como para definir o objeto da psicologia. Essas visões partem, via de 

regra, de concepções dualistas e dicotômicas que compreendem o sujeito, por 

exemplo: como interioridade psíquica, ou como organismo-máquina, ou 

ainda como construção social, em todos os casos havendo predominância de 

uma dimensão (inconsciente, determinações históricas, determinações 

ambientais) em detrimento de outras, promovendo uma visão parcial da 

totalidade da existência. Considerando a importância dessa perspectiva tão 

singular na compreensão do sujeito oferecida pela Gestalt-terapia, temos nos 

movido na direção de buscar um aprofundamento de seus fundamentos, em 

diálogo com a fenomenologia e a estética. A noção de id da situação foi 

apresentada por Perls, Hefferline e Goodman (1997), na parte do livro 

dedicada à teoria do self, no bojo da discussão das funções-self – função id, 
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função ego e função personalidade. Expressa o momento do pré-contrato, 

momento de indiferenciação que antecede a diferenciação de um sujeito-ego, 

envolvendo a dimensão sensível, uma vivência predominantemente corporal. 

Os autores referem-se ao id da situação como o que está dado na situação, 

indicando que isso que está dado não é do sujeito, mas da situação, nos 

remetendo a uma dimensão comum da experiência, compartilhada de modo 

intercorporal. Pretendendo contribuir com as discussões contemporâneas 

acerca da teoria do self na Gestalt-terapia, proponho neste minicurso um 

aprofundamento da noção de id da situação, explorando suas origens e 

promovendo uma discussão em torno de sua importância em nosso método 

clínico. Tendo como metodologia a exposição participativa com discussão de 

vinhetas clínicas, propomos dialogar com a fenomenologia, notadamente o 

pensamento de Maurice Merleau-Ponty para pensar a dimensão sensível e 

pré-reflexiva da experiência que caracteriza o id da situação e suas 

implicações na clínica. A noção de id da situação consiste, a meu ver, em uma 

proposta revolucionária que põe por terra uma concepção intrapsíquica, 

centrada no sujeito, para fazer nascer na psicologia uma concepção fundada 

no intersubjetivo e intercorporal. Nesse sentido, sua exploração pode 

contribuir para o crescimento e ampliação de nossa teoria e método. 

 

  Palavras-chave: Corpo, Intercorporeidade, Fenomenologia, Gestalt-terapia
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MC 19  Orientação Profissional Gestáltica: uma proposta de 

compreensão e intervenção 

 

SÂMIA SILVA GOMES 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/1819272350361798 

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: O presente estudo nasce da necessidade de fundamentar a prática 

como orientadora profissional nos pressupostos gestálticos e do anseio de 

apresentar um olhar voltado para o Ciclo do Contato como paradigma de 

compreensão em Orientação Profissional (doravante OP). Concebendo que 

“escolher uma profissão” consiste numa necessidade que emerge na 

juventude como figura, o processo de OP consiste em auxiliar aos orientandos 

percorrer o ciclo de autorregulação em busca da satisfação de sua 

necessidade de escolha. Embasam teoricamente este trabalho autores da 

Gestalt-terapia que se dedicaram ao tema da OP como Canedo (1997) e 

Lilienthal (2013), autores clássicos da OP como Bohoslavsky (1988), Soares 

(2002) e Lisboa (2000), e autores da Gestalt-terapia, tendo destaque Ribeiro 

(2007), por termos adotado sua perspectiva frente ao processo de contatar a 

realidade. Tem-se como objetivo contribuir com os orientadores profissionais 

através de um modelo de Ciclo de Contato que seja usado como paradigma 

de diagnóstico e intervenção. A partir deste referencial teórico, apresenta-se 

o processo de escolha profissional através de um ciclo adaptado a esse foco: 

o Ciclo do Contato da Escolha Profissional, com cada uma das nove etapas e 

suas principais características. Através deste, situa-se três fases da OP ou o 

que se denominou Tripé de Facilitação da Escolha: 1) ”Refletindo sobre si e seu 

projeto de vida”, onde, coerente com o ciclo do contato, propõem-se iniciar o 

processo de OP explorando as sensações e facilitando a awareness. Estando 

o orientando mais consciente de sua necessidade de escolha, passa-se para a 

segunda fase; 2) ”Considerando influências, possibilidades e condições de 

escolha”, o olhar volta-se para a relação orientando-meio, os três mecanismos 

homeostáticos/de contato introjeção, projeção e proflexão que podem levar 

o orientando a não se responsabilizar pelo que é seu e à facilitação da 

mobilização em direção a ações de interação com o meio, discernindo o que 
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assimila e o que rejeita; 3) ”Abraçando um caminho profissional e seguindo 

adiante”, terceira e última fase, na qual é trabalhado com o orientando os 

mecanismos que podem dificultar assumir a decisão como a escolha possível 

numa dada condição e momento de sua existência e suas atitudes ao assumi-

la. Importante ressaltar que a todo momento é considerada a visão 

holográfica apresentada por Ribeiro (2007), que compreende que o contato 

com o meio a fim de satisfazer às necessidades que emergem como figura 

(seja a escolha profissional ou qualquer outra necessidade organísmica) 

ocorre no ciclo como um todo e cada etapa do ciclo reconstitui o ciclo por 

inteiro. Todos os processos do ciclo estão presentes o tempo inteiro no 

processo de OP, seja como figura ou como fundo. Apresenta-se ainda alguns 

recursos técnicos e experimentos que podem facilitar cada etapa do processo. 

Uma OP gestáltica se dá de forma fenomenológica e não usa um 

planejamento prévio de atividades a ser adotado invariavelmente, mas 

conclui-se que o modelo sugerido norteia a essência do processo com um 

olhar voltado para onde cada orientando em sua subjetividade esteja 

estagnado ou enrijecido no seu desenvolvimento laboral, bem como de seu 

potencial criativo e abertura a novas possibilidades. 

 

  Palavras-chave: Orientação profissional; Gestalt terapia; Ciclo do contato
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MC 20  Psicopatologia do Indivíduo e Psicopatologia de 

Campo: para uma diagnose estético-poiética dos 

contatos 

 

PAULO-DE-TARSO DE CASTRO PEIXOTO 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/5983207141575742 

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: Este minicurso vem proporcionar a reflexão sobre a perspectiva da 

psicopatologia do indivíduo, ou seja, aquela que pode ser encontrada nos 

manuais clássicos de psicopatologia e nos CIDs e DSMs, em contraponto com 

a perspectiva de uma psicopatologia de campo da Gestalt-terapia. A primeira 

tendo como características reduzir, segmentar, classificar e ordenar os 

fenômenos sensíveis humanos que não correspondem à média dos 

comportamentos sociais em diagnósticos que identificarão, doravante, um 

indivíduo portador de uma patologia. A segunda, no caso a psicopatologia de 

campo da Gestalt-terapia, compreendendo os “sintomas” como fenômenos 

de campo, “fenômenos acontecimentais”. Perls e Goodman já indicavam suas 

preocupações em fixar os indivíduos em classificações nosográficas, 

nosológicas, psicopatológicas. Perls no seu livro “Abordagem Gestáltica e 

Testemunha Ocular da Terapia ”, p. 40, nos diz que o campo é quem está 

doente, ao invés de reduzirmos os “sintomas” a um indivíduo. Os gestalt-

terapeutas Gianni Francesetti, Michela Gecele e Jan Roubal nos dirão que os 

sintomas são fenômenos que emergem do campo organismo-ambiente, não 

sendo o indivíduo “portador do sofrimento”: quem sofre é a relação entre o 

indivíduo-meio. Decorre daí uma perspectiva psicopatológica de campo onde 

o gestalt-terapeuta se interessará em conhecer as “patologias da relação”, as 

patologias da fronteira-contato, ou, nos termos do psiquiatra fenomenólogo 

Bin Kimura, as patologias do “entre”. O gestalt-terapeuta Jean-Marie Delacroix, 

a este respeito, nos incita a pensarmos numa perspectiva psicopatológica em 

Gestalt-terapia a partir de noções caras à nossa abordagem: a experiência, o 

contato, a awareness, a temporalidade, o espaço e, diremos nós, as formas 

em movimento e aquelas cristalizadas. Daí a psicopatologia de campo estará 

atenta ao “como” a fronteira-contato se compõe; com quais elementos ela 
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maneja, manipula, elege, descarta, aliena, identifica, ou seja, com “o quê”; e 

qual a finalidade desta forma de contatar, em qual direção vai, como ela se 

dinamiza e se recompõe. Esta é a esfera de uma diagnose estético-poiética, 

pois, no ato do encontro clínico, a um só tempo, o terapeuta-cliente 

compreendem juntos como os sintomas se produzem, encontrando caminhos 

para a construção de outras formas contatuais. O objetivo deste minicurso 

será o de promover contrapontos entre a perspectiva psicopatológica 

centrada no indivíduo e a psicopatologia de campo da Gestalt-terapia, 

promovendo a complexificação dos pontos de vista sobre os fenômenos 

sensíveis humanos como fenômenos de campo, “fenômenos 

acontecimentais”. Metodologia: A metodologia utilizada será a de uma roda 

de conversa “mobilizada” por uma apresentação em datashow, utilizando-se 

o programa Prezi, de forma lúdica, sem excessos de informações escritas. 

Utilizaremos a perspectiva dos contrapontos de ideias e de afetos para 

produzirmos um campo de experiências onde os participantes se sintam 

ativos e mobilizados para desenvolverem o tema em tela. Esperamos, como 

resultado deste minicurso, estar contribuindo com o desenvolvimento da 

perspectiva da psicopatologia de campo em Gestalt-terapia, numa partilha 

coletiva que pode dar “corpo” e consistência ao tema. Concluímos, na crença 

de que, juntamente com os participantes deste minicurso, poderemos 

compor um campo de experiências, reflexões sensíveis, dando novas formas 

na compreensão dos fenômenos considerados como “psicopatológicos”. 

 

  Palavras-chave: Psicopatologia do indivíduo, Fenômenos de campo, 

Diagnósticos, Sintomas de campo, Psicopatologia de campo
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MC 21  Relação dialógica, empatia e resistência terapêutica: 

a utilização das ferramentas do palhaço pelo 

psicólogo 

 

RODRIGO BASTOS 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/3111774946170092 

MONTSERRAT GASULL SANGLAS 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/4462452638901312 

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: A palhaça chega na UTI e, naquele dia, é impedida de entrar, pois a 

enfermeira disse que havia um garoto amputado internado havia uma 

semana, sem comer, sem se comunicar, sem se movimentar. Antes mesmo 

que terminasse de falar, a palhaça invadiu o espaço com a curiosidade de 

quem procura algo novo; chega ao garoto e diz: – Cadê seus braços? Sua mãe 

vai te matar, moleque! Você perdeu seus braços! A gente tem que procurar eles. – 

E o garoto, com os olhos arregalados e sem compreender o que acontecia, 

disse: – Perdi não, dona. – E ela: – Perdeu sim! – Ele sorri, assenta na maca e 

procura sem sucesso tentar explicar que havia sofrido uma operação. Voltou 

a comer, se comunicar e se movimentar. E nesta relação Eu-Tu, na qual as 

resistências são quebradas de maneira surpreendente e a empatia se dá 

quase instantaneamente, a palhaça transita com controle do campo, 

consciente da sua atitude terapêutica, gerando no garoto uma awareness de 

si e da sua situação, fazendo-o superar sua dor, pois, na sua frente, havia um 

ser adulto/criança que necessitava de explicações. Aquela mulher tocou o 

menino onde nenhum outro profissional daquele hospital, inclusive o 

psicólogo, conseguiu tocá-lo. Este minicurso busca demonstrar como o 

psicoterapeuta pode desenvolver em si todo um aparato de pensamentos, 

atitudes e ações, experimentando as ferramentas aplicadas pelos artistas 

circenses em sua formação como palhaço, inseridas na teoria da abordagem 

gestáltica. Quando o psicólogo (quando o palhaço) recebe seu cliente (seu 

público) e busca um encontro genuíno, este profissional (psicólogo ou 

palhaço) procura criar um setting que facilite tal encontro. Esse espaço não é 

o espaço de um ou de outro, mas um lugar de construção das consciências 
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nascidas no Entre. Já o palhaço (psicólogo) busca entrar aberto, disponível e 

se vulnerabilizando para o seu público (cliente), construindo juntos o 

espetáculo (terapia), que só acontece porque foi cunhado, a dois. Dentre as 

habilidades de um clown estão o constante exercício de buscar se 

surpreender, estar sempre presente e conectado com o entorno, ser genuíno, 

empático, curioso e criativo, qualidades estas essenciais para uma construção 

dialógica. Sobre a resistência, presente tanto no profissional quanto no 

cliente, percebemos que o palhaço lida com ela de modo recalcitrante, pois 

não desiste de procurar maneiras de trabalhá-la na relação, articulando suas 

provocações, ora suaves ora ousadas, num processo de ajustamento criativo 

que muito surpreendeu a nós em nossas pesquisas do universo do clown.  

O método do clown terapêutico, tão amplamente divulgado na Europa e 

Estados Unidos, e ganhando adeptos por toda a América Latina, consiste na 

imersão do terapeuta no ambiente complexo e desafiador do palhaço. O que 

se espera deste trabalho é que o terapeuta se sensibilize com as 

características apresentadas em relação ao clown e veja nelas ferramentas 

para um melhor desenvolvimento do processo terapêutico. O palhaço pode 

trazer para a terapia o fenômeno da humanização, tão necessária para a 

qualidade do encontro, de uma relação. 

 

  Palavras-chave: Relação dialógica, Empatia, Resistência, Clownterapia
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MC 22  Trama familiar: a técnica da constelação familiar sob 

o olhar da Gestalt-terapia 

 

Ângela Maria Santana de Melo 

http://lattes.cnpq.br/7763132873933749  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: Este minicurso intenta fazer uma interlocução entre a Técnica da 

Constelação Familiar e a Gestalt-terapia, assim como demonstrar como tal 

técnica, fundamentada no método fenomenológico, pode ser utilizada no 

setting terapêutico individual ou grupal. O campo familiar auxilia o cliente a 

tomar consciência da dinâmica oculta que está sendo operada e como 

situações inacabadas atuam como forças geradoras de comportamentos 

disfuncionais. O dar-se conta e o fechamento das gestalten abertas do campo 

atemporal mobilizam energia, reconfiguram o campo e favorecem a mudança 

de padrões de funcionamento. Como parte da gestalt familiar, ao se trabalhar 

junto ao cliente na reconfiguração deste campo, os resultados vão além da 

sua transformação pessoal, impactando na dinâmica da família e fazendo com 

que as Ordens de Amor, conceituadas pela Constelação Familiar - 

Pertencimento, Hierarquia e Equilíbrio, mediante processo de auto regulação 

organísmica, possam auxiliá-lo e a seus familiares na construção de 

ajustamentos criativos. A Constelação Familiar faz uso da situação que 

emerge ao se configurar um campo, sem tentar explicá-la. O terapeuta pauta-

se na configuração concreta e imediata e utiliza como recurso aquilo que se 

revela. Com olhar fenomenológico, reúne múltiplas observações sobre o 

comportamento dos representantes, buscando similaridades e categorias 

comuns para formar conceitos. Assim, também, a Gestalt-terapia busca na 

reflexão fenomenológica a ressignificação do vivido, a sua essência que, 

muitas vezes, cristalizou-se. Ultrapassa a contingência do fato em si para 

compreender o sentido, favorecendo a manifestação do que estava oculto e a 

revelação de uma necessidade, sentimento ou da própria angústia. Entende 

que a existência sempre precederá a essência, vez que o homem se constitui 

na relação com o meio, inscrito numa trama familiar, social e ancestral. Ele se 

lança diante das possibilidades, através das suas escolhas e relações, e cabe 
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ao terapeuta tentar compreender os vários sistemas relacionais que se 

formam. Tanto a Constelação Familiar como a Gestalt-terapia atuam na 

identificação de onde o fluxo amoroso da vida foi interrompido, tornando-se 

amor adoecido. A união de ambas tem como objetivo facilitar o indivíduo a 

entrar em contato, para além da cognição, com suas sensações, emoções e 

sentimentos, integrando todo o potencial que a natureza lhe disponibilizou. 

Partindo do pressuposto que cada parte contém o todo, o cliente, como parte 

da gestalt familiar, traz junto à queixa algo que é, simultaneamente, seu e 

elemento emergente de algum padrão disfuncional do campo familiar. Na 

aplicação da Técnica da Constelação Familiar, tem-se a possibilidade de 

observar situações ocultas do sistema e, à medida que os representantes 

ocupam lugares e movimentam-se durante o experimento, oportuniza a 

compreensão da dinâmica que sustenta seus problemas, bem como torna 

visível soluções possíveis. A interlocução desta técnica com a abordagem 

gestáltica favorece, assim, o processo de autoconhecimento, autoconsciência 

e awareness quanto às influências familiares e seus padrões recorrentes, que 

vão além do ego. Há uma conectividade com toda a vida, vista através do 

Campo. 

 

  Palavras-chave: Relação Campo, Fenomenologia, Dinâmica familiar
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MC 23  Só a Ação Traz Alívio 

 

ENÉAS LARA PEREIRA DE ARAÚJO 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/8524486887730321 

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: Ação, na Gestalt-terapia, tem sido estudada por gestalt-terapeutas, 

daí surgindo produções voltadas para a importância e aplicabilidade desse 

conceito na prática psicoterapêutica, e em intervenções em organizações. O 

tema perpassa por vários sustentáculos da Gestalt, merecendo um olhar 

acurado, motivado nos conceitos da teoria e pela sede do mercado, em busca 

de respostas para demandas de ações, quer na vida pessoal, familiar, social 

ou no trabalho. Aprofundar estudos sobre a Ação, na perspectiva da Gestalt-

terapia, tem proporcionado benefícios para os que procuram os cuidados 

nesta abordagem. O tema Só a Ação Traz Alívio é fruto de estudos de 

aproximadamente 10 anos, agora consolidados, e, portanto, inovador, na 

importância como elemento interferente na prática do profissional Gestalt-

terapeuta. Em pesquisa bibliográfica, específica da Gestalt-terapia, o tema é 

abordado, desenvolvido e aprofundado. As pesquisas realizadas encontram 

menção ao tópico, por vários profissionais da abordagem, mesmo não tendo 

realizado estudos específicos, apenas sobre uma ação. Suas reflexões 

ressaltam aspectos sobre a ação, como a energia que é dispensada às 

necessidades de cada indivíduo (sentido da requirenessess), nos primórdios 

da teoria da percepção, sustentados na teoria de campo de Kurt Levin e, nela, 

os pontos de aplicação, valoração, energia e direção, como instrumentos de 

intervenção terapêutica. Ações não realizadas interrompem o ciclo, a 

homeostase e o fluxo natural para o equilíbrio da pessoa. A “Gestalt aberta” é 

entendida como aquilo que “não fechou”, “não equilibrou”, da ação não 

realizada e a denúncia do que permanece como incômodo. Ações não 

realizadas ou adiadas são apresentadas neste estudo como elementos que 

alteram o fluxo de equilíbrio, levando o indivíduo ao caminho do 

adoecimento. Ações eficazes são oportunidades desdobradas do processo de 

conscientização, “awareness”, da função do contato e retrato do experimento 

que alivia. O minicurso sintetiza o recém-lançado livro sobre o tema, que o 
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atrela aos aspectos psíquicos envolvidos nele, sob a luz da Gestalt-terapia, 

representando a experiência vivida do autor, que materializa no seu jeito de 

viver, a saber, experimentando a Gestalt-terapia através da ação e ressalta o 

fato de que, ao entrar em ação, caminhos são abertos para satisfazer 

demandas e necessidades, fechar “Gestalten” e trazer satisfação. Esse foco de 

pesquisa e os resultados foram parcialmente apresentados em 2009, no 

Congresso Nacional de Gestalt-terapia, sob o título: Ação e Gestalt-terapia e 

na VIII Jornada Científica, sob o título: Quando mudam as estações: ação como 

elemento de transformação na perspectiva da Gestalt-terapia. As produções 

científicas, achados bibliográficos e desenvolvimento do tema têm atendido a 

cursos e palestras, que solidificam a demanda sobre o conteúdo, 

configurando-se no lançamento, em 2016, do livro Só a Ação Traz Alívio. Seu 

conteúdo suscitou outras exposições teóricas, como na Semana da Psicologia, 

de 2016, sob o título de Só a Ação Traz Alívio: Gestalt-terapia e os Anseios do 

Mundo Moderno, e na VI Jornada da Liga Acadêmica de Psiquiatria e Saúde 

Mental do ES, em 2017, sob o título: A Perspectiva dos Fluxos em Transtornos 

Psiquiátricos. 

 

  Palavras-chave: Ação, Fluxo, Gestalt
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MC 24  Clínicas gestálticas – sentido ético, político e 

antropológico dos ajustamentos criativos 

 

ROSANE LORENA GRANZOTTO 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/5628664525319884 

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: Este minicurso se propõe a realizar uma reflexão sobre a forma 

gestáltica de descrever a experiência de campo e suas funções de contato: 

“id”, “ego” e “personalidade” e, a partir delas, compreender o sentido ético, 

político e antropológico das vulnerabilidades dessas mesmas funções e 

respectivos ajustamentos criativos produzidos em situações de 

vulnerabilidade. Em tese, tal discussão nos permite repensar a psicopatologia, 

reconhecendo nela, mais que enfermidades biossociais, criações possíveis 

frente às vulnerabilidades das funções de contato. Segundo a orientação 

gestáltica, a partir da teoria do self, em situações de vulnerabilidade da função 

id, cuja característica é a ausência, a falha ou a emergência excessiva de 

excitamentos, os sujeitos criam ajustamentos éticos (como as formações 

psicóticas). Quando a função vulnerável é o ego, comprometendo as ações 

necessárias para a resolução de conflitos, os sujeitos produzem ajustamentos 

políticos (neuroses, respostas antissociais e banais); assim como, frente à 

vulnerabilidade da função personalidade, quando as identidades são 

perdidas, destruídas ou não constituídas, os sujeitos produzem ajustamentos 

antropológicos, pedidos de inclusão solidária em situações de sofrimento 

como perdas, enfermidades somáticas, emergências e desastres, 

experiências de exclusão, cárcere, crises etc. Pretendemos abordar as 

características de cada ajustamento, seu efeito no campo e as intervenções 

clínicas possíveis para cada vulnerabilidade. 

 

  Palavras-chave: Clínicas gestálticas, Neurose, Psicose, Banalidade, 

Comportamento antissocial, Sofrimento ético-político
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MC 25  Corpo: morada do ser ou utensílio? Considerações 

às noções de neurose e corpo 

 

MARIA DAS GRAÇAS GOUVÊA NECO DA SILVA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/2435228549074009 

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: No caminho de Perls, diferentes experiências o levaram a propor 

uma terapia que visava integrar nossa relação corpo-mente-mundo, desde 

sua experiência com os pacientes lesionados cerebrais de Goldstein até sua 

psicoterapia pessoal com Reich, culminando com a proposta de uma releitura 

para a noção freudiana das resistências orais. Temos então um caminho que 

questiona nossa apreensão de mundo, limitada pela consciência, e culmina 

na criação de uma nova abordagem terapêutica. Em um artigo de Perls, 

intitulado “Teoria e técnica de integração da personalidade” (Perls, 1977, pp. 

69-98), ele enfatiza que a profunda divisão na personalidade do homem 

contemporâneo, o conflito entre o comportamento deliberado e o 

espontâneo, carece de meios de integração. E enfatiza que o “objetivo último 

do tratamento” deve ser promover um grau de integração que facilite o 

próprio desenvolvimento. No presente estudo, consideram-se as noções 

sobre neurose e corpo desde a Psicanálise de Freud até as concepções 

reichianas e lowenianas, a fim de observar a trajetória da concepção de 

neurose a partir de um corpo entendido em um sentido mecanicista e 

objetificado, até a importância do aspecto expressivo, destacado por Lowen, 

e, para além disto, uma perspectiva fenomenológico-existencial. A Gestalt-

terapia, através da colaboração de Goodman (Perls, Hefferline & Goodman, 

1997), tem em sua base concepções fenomenológicas. Goodman traça uma 

linha divisória importante entre a abordagem gestáltica e as demais 

abordagens que se propõem a colocar o corpo em cena na experiência 

psicoterapêutica. Quando pensamos que “temos um corpo”, nossa 

experiência em relação a este corpo é de um objeto ou utensílio do qual nos 

servimos, e, deste modo, fundamentam-se propostas terapêuticas 

metodologicamente orientadas a promover as mudanças necessárias neste 

utensílio a fim de que nos sirva melhor. Este pensamento fundamenta desde 
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as concepções mecanicistas da psicanálise freudiana às condutas 

medicalizantes, tanto quanto às propostas cognitivo-comportamentais, ou 

mesmo à promoção de experiências catárticas. Quando entendemos numa 

perspectiva fenomenológica que o corpo é tanto parte do mundo quanto 

parte do ser (Heidegger, 2000), precisamos reconhecer que a experiência de 

sentido existencial se apresenta de forma direta à nossa própria percepção, 

seja pela emoção, pela sensação, pela postura ou movimentação, uma 

expressão do “ser-aí” (Heidegger, 2000). Tendo em vista uma perspectiva 

heideggeriana, utiliza-se neste trabalho uma noção do “ser-imbricado-no-

mundo-que-habita”, exatamente a suprir com um neologismo a falta de uma 

palavra que expresse a unidade e o caráter de corpo como morada e parte da 

experiência do Ser. Concluindo, destaca-se a importância da “experiment-

ação”, entendendo-a como o modo privilegiado através do qual, na Gestalt-

terapia, “a psicoterapia visa à ampliação da experiência do cliente no aqui-

agora do encontro terapêutico para significar sua ação espontânea e criativa 

no mundo” (Alvim & Ribeiro, 2009). Objetivo: Apresentar, através de um 

estudo teórico-crítico, a noção de corpo que aparece nas teorias propostas 

por Freud, Reich e Lowen, em comparação com as proposições da Gestalt-

terapia, expondo a construção e desenvolvimento da noção de neurose 

associada à noção de corpo e às consequências para as respectivas 

terapêuticas. Metodologia: Teórico-expositiva. 

 

  Palavras-chave: Corpo, Neurose, Ser, Awareness, Experiment-ação
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MC 26  Elefante colorido, que cor? Um encontro com a 

criança e o teatro de animação 

 

LIANA BOEING RIBEIRO 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/6665475293284414 

FÁTIMA COSTA DE LIMA 

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: O teatro não tem como função exclusiva a produção artística ou 

estética. Em um contexto terapêutico experiencial, os recursos teatrais 

possibilitam desenvolver aspectos de saúde tais como a criatividade, a 

espontaneidade, a integração e a transformação a partir da entrega. Frederich 

Perls, fundador da Gestalt-terapia, e Walter Benjamin, filósofo, crítico e 

ensaísta, viveram um contexto de experiências com diversas similaridades e 

tiveram em suas vidas e obras grande influência das artes. Já a criança 

representa a forma mais espontânea do ser humano, é o ser inventivo, criativo 

e curioso, até que as regras do mundo se sobreponham à sua própria 

natureza. Nesse sentido, este trabalho, guiado pelas imagens das brincadeiras 

de criança, resultante de uma pesquisa de mestrado, teve como objetivo 

promover o encontro das disciplinas gestáltica e benjaminiana a partir de suas 

respectivas visões sobre o tema da criança que um dia fomos e da qual nos 

afastamos na direção de um adulto centrado e adaptado às regras sociais. 

Para buscar o entendimento à luz dessas teorias, foram estudadas, a partir de 

uma pesquisa bibliográfica, a trajetória de vida desses dois autores 

berlinenses, bem como o fundo estético que permeia essas duas histórias e 

suas produções. A partir das experiências de ambos com as artes, Perls com 

o teatro e Benjamin com a literatura, cinema, fotografia, traçou-se um 

caminho onde seus principais conceitos foram levantados, compreendendo 

as possíveis convergências existentes entre seus pensamentos. Ao longo 

deste trabalho, foram encontradas diversas similaridades entre as trajetórias 

dos dois autores e utilizadas imagens, tal qual proposto por Benjamin, 

priorizando a linguagem poética no seu percurso, culminando em uma prática 

criativa e experimental da autora a partir de suas próprias memórias de vida, 

utilizando-se do Teatro Animação, através recursos de sombras e objetos. 

 

Palavras-chave: Gestalt-terapia, Frederick Perls, Walter Benjamin, Teatro de 

Animação  
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MC 27  A Gestalt-terapia revelando o fenômeno da 

depressão na vida cotidiana 

 

TERESA AMORIM 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/3630769826703774  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: A proposta desse minicurso é promover um espaço de 

compreensão do fenômeno da Depressão na vida cotidiana. O objetivo do 

trabalho é problematizar a temática da Depressão, investigando o modo 

como esse Transtorno de Humor está presente na prática clínica 

contemporânea. Quais os desafios da Gestalt-terapia para lidar essa síndrome 

a cada dia mais presente em nossa sociedade? Pretendemos desenvolver uma 

investigação da Depressão Silenciosa e suas implicações na prática clínica 

contemporânea. Isso implica num exame mais apurado das causas e sintomas 

dessa síndrome. A ideia central é explorar dados da Organização Mundial de 

Saúde (OMS, 2017), com dados estatísticos de mais de 300 milhões de 

pessoas, e, paralelamente, construir uma postura mais experimental, criativa 

e dialógica, da clínica gestáltica. Desse modo, o trabalho pretende 

acompanhar as práticas e ações dos terapeutas nas incertezas e definições 

dessa síndrome que atinge a mais de 5,8% dos brasileiros, na tentativa de 

compreender o conceito de autorregulação da depressão e desenvolver a 

escuta fenomenológica da tristeza. No cenário gestáltico, pretendemos 

assimilar a importância dos princípios e conceitos existenciais que estão 

presentes na prática clínica da abordagem dialógica: a inclusão, aceitação, 

confirmação, o self na relação e o curador ferido. Como terapeutas, somos 

convidados a explorar a subjetividade e o diálogo da existência humana, onde 

o ser do terapeuta, junto ao cliente, vive a possibilidade da arte do encontro. 

O roteiro proposto para esse tema é colocar em foco o cenário da prática 

dialógica. A ideia central é desenvolver uma reflexão da pessoa do terapeuta 

como seu próprio instrumento de trabalho (Polster & Polster, 2001), no 

manejo clínico da Gestalt-terapia. O presente trabalho adquire relevância na 

medida em que pretende investigar a postura terapêutica no manejo desse 

Transtorno de Humor. 

 

Palavras-chave: Depressão, Transtorno de humor, Síndrome  
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MC 28  Arteterapia Gestáltica: a arte como recurso em 

psicoterapia 

 

ELENROSE DE PAULA PAESANTE 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/1708176902934216 

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: A arte está presente em nossas vidas desde as civilizações antigas, 

quando os homens buscavam diferentes formas de expressão, e ainda hoje 

continua a se presentificar. A arteterapia é uma possibilidade terapêutica, 

onde a arte é o seu principal viés, um instrumento catalisador, uma forma de 

expressão não verbal dos conteúdos internos. Como prática terapêutica, 

possibilita unir arte e terapia em um único espaço, contribuindo 

significativamente para o trabalho do psicólogo, pois, sendo o recurso artístico 

uma ferramenta facilitadora no processo do dar-se-conta, promove a 

expansão da consciência e da percepção acerca de si mesmo e do outro.  

A arte torna-se ainda um poderoso instrumento no trabalho psicoterápico, 

pois ela fala por si e propicia o ressignificar do mundo interior quando traz à 

consciência o que estava imerso. A utilização de recursos artísticos possibilita 

despertar o cliente para a necessidade de buscar sua boa forma, e poderá 

facilitar também o estabelecimento da relação, transcendendo a terapia pela 

fala. O minicurso tem como objetivo promover o contato teórico e prático com 

a arteterapia a partir dos pressupostos da Abordagem Gestáltica.  

A arteterapia é um campo de interface com outros saberes, demandando do 

terapeuta um conhecimento nas áreas da arte, da terapêutica e da arteterapia 

propriamente dita. O que caracteriza a arteterapia gestáltica é a 

fundamentação teórica pautada na abordagem Gestáltica, um modo de 

utilizar os recursos artísticos fundamentado nos pressupostos da Gestalt-

terapia, o que norteará o processo, a conduta e a postura do terapeuta. Arte 

e gestalt se entrelaçam e dialogam, e seus fundamentos estão ancorados em 

processos criativos. O curso será teórico vivencial, pois se tratando de um 

método que integra teoria e prática no seu fazer, o experienciar da arte é de 

grande relevância. Acreditamos que a proposta possa ampliar a compreensão 

de como a arte em contexto terapêutico poderá contribuir no processo de 
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ressignificação do cliente. Porém, é necessário levar em conta que o mais 

importante neste processo, não é a arte pela arte, sua beleza ou 

grandiosidade, mas o significado do fazer. Por ser uma abordagem 

processual, o valor terapêutico da atividade artística está tanto no processo 

de criação, quanto nas possíveis reflexões e elaborações posteriores sobre os 

trabalhos realizados. A arte funciona como um espelho, e ao dar forma ao que 

antes parecia disforme, uma subjetividade vai sendo desvelada 

cuidadosamente, o que possibilita que sujeitos desenvolvam, durante este 

processo, um olhar diferenciado acerca de si mesmo com novas posturas 

diante da vida. Em Gestalt-terapia buscamos a tradução do vivido em várias 

outras linguagens, podendo nos valer da linguagem simbólica, de metáforas, 

histórias e contos, sonhos e fantasias. Podemos também usar recursos 

expressivos, como movimento, dança, dramatização, poesias e trabalhos 

manuais. A arte é um caminho que nos aproxima da nossa criança interior e 

está repleto de significações. 

 

  Palavras-chave: Arteterapia, Gestalt-terapia, Psicoterapia, Recursos artísticos
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MC 29  Egotismo e Gestalt-terapia: da conceituação do 

termo a formas de intervenções na clínica 

 

ANA MARIA ARENHART DA VEIGA LIMA 

FABÍOLA MANSUR POLITO GASPAR 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/0546135913232822  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: O egotismo é uma forma de ajustamento no campo, podendo se dar 

de maneira criativa ou disfuncional. Quando falamos desse ajustamento, 

referimo-nos a uma interrupção no sistema Self, especificamente na função 

Ego do Self (o que se configura em um ajustamento neurótico) e, em se 

tratando de sua dinâmica, no momento do pós-contato. O conceito de 

egotismo ainda é pouco discutido e não é unanimidade entre as publicações 

em Gestalt-terapia. Apesar de ser apresentado no Gestalt-terapia (Perls, 

Hefferline & Goodman, 1997), Perls, nos seus livros posteriores, não se refere 

mais ao termo como um dos ajustamentos da neurose. Objetivo: A presente 

proposta de minicurso tem como objetivo apresentar e discutir o conceito de 

egotismo/ajustamento egotista através da perspectiva da Gestalt-terapia e, a 

partir da conceituação do termo, apresentar formas de intervenções 

terapêuticas na prática clínica. Outro aspecto que pretende ser abordado 

neste minicurso é a reflexão acerca do fato deste ajustamento ser “mais 

reconhecido socialmente”; na contemporaneidade por um ideal de 

autossuficiência compartilhado socialmente, em contraponto com a 

interdependência. Metodologia: Utilizar-se-á um caso clínico para ilustrar e 

contemplar as discussões e formas de intervenções acerca do ajustamento 

egotista. Resultados obtidos e/ou esperados: Muitos gestalt-terapeutas 

encontram dificuldades na busca por intervenções com seus clientes que 

apresentam predominantemente este ajustamento e um dos motivos para 

isso pode ser o fato de que o terapeuta fique cristalizado, ou sem awareness 

do próprio egotismo que aparece na relação e, assim, o contato cliente-

terapeuta tende a ficar interrompido. Nos ajustamentos neuróticos, o 

terapeuta costuma ser demandado a “dar respostas” ao cliente. Prudência, 

controle da espontaneidade, dificuldade de entrega por parte do cliente são 
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alguns dos pontos que serão abordados neste minicurso, visando 

compreender como o vínculo terapêutico pode contribuir para uma 

ressignificação e uma ampliação de awareness, tanto para o cliente quanto 

para o próprio terapeuta. Conclusão: Faz-se necessário um aprofundamento 

maior do que é o ajustamento egotista, assim como uma discussão mais 

ampla acerca do tema. Através da exposição de possíveis impactos no 

terapeuta frente a esta interrupção, foram pensadas formas criativas de 

intervir. 

 

 

 

  

Palavras-chave: Egotismo, Ajustamento egotista, Intervenções, Psicoterapia
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MC 30  O corpo e o diálogo com a criança traumatizada: o 

atendimento na abordagem gestáltica 

 

HINAYANA LEÃO MOTTA 

 

Público-alvo: Avançado 

Resumo: Torna-se, diante do cenário social no qual o momento do país se 

encontra, cada vez mais importante uma discussão sobre a violência e seu 

impacto psicológico na população como um todo. Entretanto, este trabalho 

volta-se para uma população vulnerável, as crianças, e busca fazer uma 

discussão sobre os princípios fundamentais que regem eticamente o trabalho 

clínico do Gestalt-terapeuta Infantil diante da criança vítima de violência. Entre 

os princípios fundamentais que encontramos na prática clínica da Gestalt-

terapia, voltada ao atendimento infantil da criança traumatizada, nada mais 

importante do que as questões ligadas às perguntas: “para quem é o meu 

trabalho?” e, tendo a primeira pergunta recebido sua resposta, partir para a 

segunda pergunta: “como trabalho tendo em vista este ‘para quem’?” Em 

outras palavras, este trabalho visa uma reflexão, a partir da prática clínica, e 

dos princípios dialógicos-existenciais sobre a criança traumatizada, “quem é 

esta criança?”, “como e o quê o trauma diz desta criança?” e, em decorrência, 

sobre como podemos ter coerência em oferecer um trabalho para este 

cliente, cujo questionamento remete-nos inexoravelmente à nossa própria 

essência (humana) factível, incompleta e, por vezes, machucada. Em coerência 

com a forma gestáltica de trabalhar, esta proposta visa a depreensão destes 

aspectos, advindos não apenas teoricamente, mas, em decorrência da própria 

percepção da experiência da clínica em ação, indicando sempre a importância 

da implicação do “eu” do terapeuta neste processo. A metodologia utilizada 

será a exposição dialogada dos princípios gerais da Gestalt-terapia, voltados 

para o atendimento infantil, a construção do vínculo por meio da aplicação 

dos conceitos da teoria dialógica buberiana, definição de trauma e técnicas de 

ludoterapia sob a ótica gestáltica e o trabalho com o corpo traumatizado. Ao 

final do minicurso, espera-se que os participantes tenham uma visão 

integrada do atendimento às crianças com trauma, com apreensão das linhas 

gerais para o atendimento desta população e que lhes possibilitem o manejo 

em psicoterapia de técnicas ludoterápicas para este fim. 

 

Palavras-chave: Psicoterapia infantil, Vínculo, Estresse Pós-Traumático  
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MC 31  Introdução à compreensão do trauma na clínica 

gestáltica 

 

DANIELA PUPO BARBOSA BIANCHI 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/0807019327747012  

MAX DOUGLAS PAULINO  

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/5484177986739644  

LETÍCIA BRUNA PINGEOT BRODOLONI 

 

Público-alvo: Iniciante 

Resumo: É notório que experiências traumáticas podem causar danos 

significativos à qualidade de vida de uma pessoa. Indivíduos que sofreram 

trauma, seja por violência física, sexual e/ou psicológica, abandono ou 

negligência, podem desenvolver alterações comportamentais que vão da 

ansiedade, retraimento, depressão, comportamentos agressivos e problemas 

afetivos. Quando o ambiente não é favorável ao desenvolvimento psicológico, 

dificulta-se a aquisição de habilidades e o desempenho de papéis sociais. 

Dessa forma, o trauma gera uma experiência sensorial e perceptual intensas, 

levando à formação de gestalten fixas, comprometendo o ciclo de contato, o 

processo de ajustamento criativo, de formação de figura e fundo e, portanto, 

a autorregulação do organismo. Vários autores consideraram que o trauma 

leva a uma codificação anormal dos elementos sensoriais e emocionais da 

experiência traumática. O prejuízo no processo autorregulatório pode levar a 

diversos problemas somáticos, dentre eles, questões gastrointestinais e dores 

de cabeça, em resposta às emoções de medo. Esses indivíduos antecipam e 

acreditam que o trauma irá se repetir e respondem com comportamentos de 

agitação, agressividade ou congelamento. Todos esses problemas são 

expressos como disfunção em várias áreas de funcionamento: familiar, 

interpessoal e social. O objetivo deste minicurso é apresentar conceito geral 

do trauma, fazendo um diálogo entre a compreensão da Gestalt-terapia e de 

autores da neurociência e de psicoterapias corporais. Para atingir os objetivos 

propostos, foi realizada uma revisão bibliográfica de autores da Gestalt-

terapia que se debruçaram sobre o tema, os quais serão apresentados em 

aula expositiva. Resultados esperados: Espera-se que os participantes do 
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minicurso possam compreender a importância do tema, ampliando o olhar 

sobre a complexidade do atendimento de pessoas vítimas de experiências 

traumáticas. Conclusão: A compreensão do trauma é fundamental para a 

clínica, tendo em vista a mobilização que esse fenômeno causa no indivíduo. 

A clínica gestáltica tem muito a contribuir tanto conceitualmente quanto com 

instrumentos clínicos efetivos para o cuidado da pessoa vítima de 

experiências traumáticas. 

 

  Palavras-chave: Gestalt-terapia, Trauma, Psicoterapia corporal
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MC 32  Contato interrompido: bloqueios na 

experimentação do orgasmo feminino 

 

ANABELLE CONDE ROCHA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/2476536759426127  

MARCELA CARDOSO DA FONTOURA SANTOS 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/1959354057560630  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: O presente trabalho propõe refletir sobre as implicações das 

dificuldades sexuais femininas segundo a Gestalt-terapia. Considerando a 

vivência da sexualidade como uma totalidade integrada a processos sociais e 

psicológicos, analisaremos a anorgasmia, ausência persistente de orgasmo, 

como sintoma protagonista desse estudo. Tal fenômeno pode ser 

compreendido como contato interrompido, que enrijece a mulher no 

encontro sexual. Embora exista uma evolução histórica na maneira de 

vivenciar a sexualidade, observamos dificuldades na expressão sexual 

feminina, que bloqueiam a experimentação do prazer. Séculos de repressão 

e introjeção de tabus, vergonha, culpa e controle do comportamento sexual 

feminino reverberaram em relações conturbadas com o próprio prazer. 

Objetivos: Pretendemos levantar um breve panorama teórico-conceitual da 

Gestalt-terapia, explorar a construção sócio-histórica da sexualidade feminina 

e sua expressão na atualidade e realizar uma compreensão gestáltica acerca 

da anorgasmia. Buscamos contribuir com a compreensão e intervenção 

clínica diante desses fenômenos, aventando possibilidades terapêuticas para 

mulheres com dificuldades sexuais. Metodologia: Realizamos uma revisão 

bibliográfica da literatura. As buscas utilizaram as bases de dados Revista da 

Abordagem Gestáltica, IGT na Rede, anais de conferências nacionais e 

referências bibliográficas em Gestalt-terapia. Foram incluídas publicações 

referentes à sexualidade feminina e anorgasmia e excluímos demais 

disfunções sexuais. Buscamos publicações nas revistas no período de 2000 a 

2010 para situar a expressão contemporânea desse sintoma e recorremos a 

publicações anteriores para o percurso histórico da sexualidade feminina. 

Resultados: Ao traçarmos um panorama histórico que percorre os sentidos 
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atribuídos à experiência feminina e à sua sexualidade, percebemos que 

séculos de repressão sexual marcaram a experiência erótica da mulher. O 

resultado disso é a perpetuação de relações de estranhamento em relação a 

seus próprios corpos. Na atualidade, apesar das conquistas advindas do 

movimento feminista, algumas mulheres ainda enfrentam a experimentação 

do prazer como secundária ou como uma dificuldade de abdicar do controle, 

não permitindo a experimentação plena de seu prazer. Apesar da excitação, 

retesa-se e não experimenta a sensação orgástica. Essa contenção, 

característica da retroflexão, pode ser um resquício de supressões de 

necessidades espontâneas. Nutre a crença de não poder dirigir sua energia 

ao mundo: diz não a si mesma e ao outro em seus encontros. Conclusão: 

Analisamos o quanto a sociedade produz discursos e práticas dirigidas às 

mulheres de forma que engendra constrangimento, tabus, desconhecimento 

de corpos, além de modificar a relação com o prazer que cultivam em suas 

vidas. Esse estudo propôs uma compreensão que tenta transcender a 

patologia, encontrando sentidos acoplados à totalidade da vida. Na atuação 

clínica, vislumbram-se possibilidades para a mulher abrir mão do controle e 

dar lugar ao prazer. Trabalhar a comunicação do casal e despertar a reflexão 

sobre as necessidades genuínas da mulher são caminhos possíveis para 

clarificar os sentidos que essa dificuldade expressa. Concebe-se a função 

dessa disfunção, que pode ser integrada e refletida no processo terapêutico. 

Palavras-chave: Anorgasmia, Contato, Mulheres, Gestalt-terapia, Sexualidade
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RD 1  O inferno e o céu de todo dia refletidos na prática do 

psicoterapeuta 

 

PATRICIA VALLE DE ALBUQUERQUE LIMA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/0767785551218200  

ANA CRISTINA BALIEIRO BARBOSA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/5459619267169213  

 

Público-alvo: Avançado 

Resumo: O psicoterapeuta vivencia ao longo do seu caminho profissional 

diversas experiências de céu e de inferno a partir das demandas e do lugar 

que os clientes nos colocam ao nos procurar. Estas ficam intensificadas 

quando a realidade sócio-político-cultural que nos atravessa causa imenso 

sofrimento e restrições em todos que as vivem, inclusive em nós. O grau de 

sofrimento e o sentimento de urgência que o outro nos traz, muitas vezes, 

vem acompanhado por um pedido de pressa e de eficácia dentro de um ponto 

de vista produtivista. No entanto, a ideologia da abordagem gestáltica nos 

coloca em desalinho com o que essa ótica e nos situa em um lugar de 

resistência a não prestar um serviço de modo apressado e padronizado. A 

proposta deste grupo dialógico é pensarmos juntos no que significa este lugar 

de resistência e nos necessários ajustamentos criativos que precisamos 

efetuar na nossa prática para não sucumbirmos à ótica de mercado 

dominante na sociedade atual. Objetivos: O principal objetivo deste grupo 

dialógico é promover um momento de reflexão e troca entre colegas que, 

como nós, buscam exercer o seu ofício de modo coerente com tudo o que 

acreditamos, permitindo-nos pensar nas estratégias que cada um tem 

adotado de sobrevivência a este padrão mercantilista que a tudo e a todos se 

impõe. Caminhos metodológicos: As coordenadoras da atividade pedirão aos 

participantes que assistam dois pequenos vídeos em seus próprios celulares. 

Para isso, é importante que na sala usada haja sistema de wi-fi. A intenção dos 

vídeos é promover uma conversa posteriormente baseada no modelo clássico 

das rodas de conversa. Riscos e benefícios: esse grupo de diálogo oferecerá 
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Palavras-chave: Psicoterapia, Resistência, Atualidade 

 aos participantes, talvez, o risco que a própria vida nos oferece, a cada 

momento, quando nos propomos a vive-la e a questioná-la.  
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RD 2  Masculino ou feminino? As diferentes expressões 

de(o) ser 

 

TERESINHA MELLO DA SILVEIRA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/8221977775919752  

FLAVIA CALAZA MACHADO 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/0944251058817231  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: A questão fundamental desta proposta de apresentação é refletir 

sobre o que é ser masculino ou feminino na multiplicidade de modelos da 

contemporaneidade. Nosso interesse em dinamizar esta roda de diálogos 

surge de comentários e atitudes que nos parecem descabidos nos dias atuais. 

Se, até o meado do século XX, os papéis de gênero eram bem marcados, a 

atualidade nos contempla com um mundo de possibilidades nem sempre 

compreendidas e aceitas, gerando conflitos e sofrimentos desnecessários. 

Não raro, ouvimos dizer que fulano tem alma feminina por ser sensível, ou, 

numa expressão bem carioca, ao se referir a um ato de coragem, afirma-se: 

“Isso é para macho!” Quantos pais atualmente cuidam de seus filhos, mas não 

permitem que eles brinquem com carrinhos de bebês porque não é 

brinquedo para homens? A despeito de todas as lutas para se acolher as 

diferenças, percebemos que a história milenar do machismo ainda permeias 

as relações, criando estigmas, distorções e preconceitos. Quantos meninos 

sofrem bullying nas escolas por não gostarem de jogar futebol? Quantas 

meninas são desrespeitadas exatamente porque gostam de jogar futebol? 

Esses são apenas alguns exemplos e nossa clínica está lotada de questões que 

envolvem expressões de gênero que, supostamente, deveriam ser do sexo 

oposto. Resultam daí conflitos de identidade, dor, doenças, que surgem 

denunciando que, a despeito de tantas mudanças, as pessoas não podem 

expor aquelas dimensões suas mais genuínas. O gestalt-terapeuta, com as 

ferramentas próprias da abordagem em diálogo com estudos de sexualidade 

e gênero, pode contribuir para o resgate do respeito da pessoa por ela 

mesma, pelo que ela é. Conceitos da prática como awareness, contato, 

fronteira de contato, polaridades, nos ajudam no trabalho clinico. No entanto, 
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a concepção de campo, que considera a pessoa em interação constante com 

o meio e vice-versa, ajuda-nos a compreender como essas interações se dão 

e que ajustamentos criativos são possíveis para cada um expressar seu 

potencial não precisando recorrer a modelos que não são seus. Acredito que, 

dessa forma, cada um pode ser respeitado e confirmado no jeito que é, 

contribuindo com suas características verdadeiras para que o mundo se 

movimente rumo à sua evolução. Dessa forma, partindo de imagens e 

exemplos vividos em nossa prática clínica para sensibilizar os participantes, 

abriremos para a troca que certamente enriquecerá a todos. A pretexto de 

fechamento, usaremos um texto poético. 

 

  Palavras-chave: Masculino, Feminino, Papéis de gênero, Contemporaneidade
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RD 3  Refletindo sobre a relação terapêutica na Gestalt-

terapia em tempos de “modernidade líquida” 

 

JOSIANE MARIA TIAGO DE ALMEIDA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/7507566588831827 

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: A Gestalt-terapia, fundamentada pela filosofia do diálogo de Martin 

Buber, não se cansa de investigar como a presença viva do terapeuta pode 

favorecer ao cliente novas possibilidades existenciais saudáveis e funcionais. 

Estar diante do cliente mobiliza-nos e convoca-nos enquanto totalidade e cabe 

ao terapeuta o manejo dessa totalidade no cumprimento de seu mister. 

Costuma-se utilizar a expressão “de pessoa a pessoa” para designar uma 

relação terapêutica em que o terapeuta não apenas não abre mão da pessoa 

que é, na tentativa de uma neutralidade, mas utiliza-se da sua humanidade a 

serviço do cliente. Nesse sentido, é certo que o terapeuta precisa aproximar-

se da vivência de seu cliente e, quanto mais ele conseguir captar a qualidade 

vivencial que o cliente experimenta, mais estará apto a compreender 

verdadeiramente o que ele sente e, consequentemente, ajudá-lo a encontrar 

novas possibilidades de ajustes e ressignificações. Por outro lado, vivemos 

num tempo marcado pela virtualidade das relações e pela fugacidade dos 

vínculos. O advento das redes sociais e as novas ferramentas de comunicação 

alteraram de forma substancial a forma de constituição e manutenção dos 

vínculos. A dinamicidade dos tempos modernos tem provocado 

transformações radicais nas formas de interação social mediadas pela 

virtualidade. Observa-se, todavia, que a rapidez com que os recursos 

tecnológicos oferecem possibilidades de conexão entre as pessoas é 

inversamente proporcional à durabilidade desses vínculos. O sociólogo 

polonês Zygmunt Bauman utilizou a expressão “modernidade líquida” para 

definir as formas de viver e se relacionar na atualidade marcada pela fluidez, 

pelo individualismo e pela transitoriedade. A individualidade ganha relevo 

pois, nesse cenário, o que importa não é ser, mas parecer e aparecer. Tudo 

isso nos leva a questionar qual o impacto dessas mudanças no tipo de vínculo 

que se estabelece entre cliente e terapeuta na modernidade e como nós, 
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gestalt-terapeutas, imersos na liquidez da vida moderna, estamos lidando 

com tantas mudanças oriundas das possibilidades oferecidas pela tecnologia. 

Esse questionamento e importante reflexão fundam-se na necessidade de a 

Gestalt-terapia honrar sua face dialógica e a primazia do inter-humano, 

contribuindo para que possamos pensar juntos formas mais saudáveis de 

usufruir da virtualidade dentro e fora do setting terapêutico. 

 

  Palavras-chave: Relação terapêutica, Dialógico, Modernidade líquida, 

Virtualidade, Gestalt-terapia
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RD 4  Gestalt-terapia perinatal: um modelo de assistência 

às gestantes 

 

MARIA ALICE QUEIROZ DE BRITO 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/6971371402679721 

PRISCILA DE LIMA SILVA 

HTTP://BUSCATEXTUAL.CNPQ.BR/BUSCATEXTUAL/VISUALIZACV.DO?ID=K4130268H1 

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: Podemos considerar que a grande Gestalt que é o ser humano é 

aberta no momento da sua concepção, criando uma relação de campo 

organismo-meio intrauterino, que se dá na fronteira organismo-meio, 

chamada por Philippson (2001) Isso/Não-Isso. Nesse estágio, não há contato 

e sim experiência do campo, porque ainda não há um eu; o que há é uma 

experiência de pele, uma excitação do sistema nervoso, um movimento 

provocado pelo sistema ósteo-muscular (Philippson, 2001). Francis Mott 

(1959) já falava de um afeto sobre a superfície da pele, ligado à camada 

embrionária do ectoderma, o qual ele nomeia de “afeto da pele fetal”, que é 

experienciado como ondas de prazer e desprazer, e da reação dos olhos à luz 

e dos ouvidos aos sons. Outros afetos dessa fase do desenvolvimento são o 

afeto cinético, sentimentos associados aos movimentos fetais, relacionado 

com a camada do mesoderma; e o afeto umbilical, cujo fluxo de sentimento 

está ligado à vida, à energia bombeada para o centro do corpo do feto pelo 

cordão umbilical, ligado à camada embrionária do endoderma. Esse processo 

da concepção até o nascimento passa por quatro fases, cada uma com 

características específicas: confluência oceânica (Brito, 2000), primeira, 

segunda e terceira etapas do parto clínico. Em todo o processo, a experiência 

da gestante com sua gravidez vai ser de suma importância não só para o 

psiquismo do feto, como da própria mãe. O excesso de intervenções na 

assistência à gestação e ao parto deixou de considerar os aspectos 

emocionais, humanos e culturais envolvidos neste processo, negligenciando 

que a assistência ao nascimento se reveste de um caráter singular que vai 

além do processo de parir e nascer (Brasil, Ministério da Saúde, 2017). Neste 

sentido, o pré-natal psicológico (PNP) surge como um novo conceito em 
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atendimento e assistência perinatal voltado para maior humanização do 

processo gestacional, do parto e da parentalidade (Cabral, Martins & Arrais, 

2012). O pré-natal psicológico na perspectiva da Gestalt-terapia focaliza o 

conceito de fronteiras de contato para facilitar o estabelecimento de laços 

afetivos da gestante com o bebê, potencializando a experiência de dar sentido 

e contornos ao ato de tornar-se mãe. Tem como objetivo geral facilitar a 

expressão de sentimentos vivenciados no processo gestacional e o 

desenvolvimento da awareness. A partir de uma perspectiva dialógica do 

encontro em grupo, propõe-se à (des)construção de sentidos sobre gestação, 

humanização do parto e maternidade e, para tanto, são realizados diferentes 

experimentos relacionados à temática, como, por exemplo, ensaios 

fotográficos. O objetivo desse trabalho é poder dialogar sobre essa relação de 

campo organismo-meio intrauterino desde a concepção até o nascimento, 

assim como a experiência gestacional do ponto de vista da mãe. Como há uma 

confluência entre a gestante e o feto, a experiência vivida por eles neste 

momento pode deixar marcas positivas ou negativas, em ambos. A proposta 

de pré-natal psicológico tem um caráter de prevenção e promoção de saúde, 

uma importante contribuição da psicologia para assistência às gestantes.  

 

Palavras-chave: Gestalt-terapia, Relação de campo organismo-meio 

intrauterino, Pré-natal psicológico 
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RD 5  [Trans]existências: discutindo a vivência de pessoas 

trans na situação contemporânea 

 

FLAVIA FERREIRA DA SILVA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/0225886621070915 

MÔNICA BOTELHO ALVIM 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/9864083719253243 

 

Público-alvo: Iniciante 

Resumo: As questões de gênero têm sido objeto de grandes lutas; de um lado 

os vários coletivos de pessoas trans, assim como o Conselho Federal de 

Psicologia, entre outros profissionais de saúde, que buscam a 

despatologização, e, do outro, grupos conservadores que procuram ainda 

manter a normatividade no binário homem/mulher. Dessa forma, se faz 

urgente a discussão e ampliação do tema, uma vez que nosso país é um dos 

que mais matam pessoas trans no mundo. São crimes de caráter cruel, como 

pudemos acompanhar no caso Dandara, travesti morta à luz do dia, na cidade 

de Fortaleza, cujos assassinos - diante da certeza de impunidade - gravaram 

um vídeo e o divulgaram em redes sociais. Essas e tantas outras formas de 

expressão apontam para um universo que não se esgota; são aberturas que 

marcam a plasticidade da existência e que não cabem mais no binarismo. 

Nesse sentido, podemos pensar as performances de pessoas trans como 

expressões de potência, força plástica e transgressora das normatividades 

dominantes. Esta roda de diálogos pretende discutir a problemática que 

envolve as vivências de pessoas trans na contemporaneidade. Partimos das 

discussões envolvidas em uma dissertação de mestrado em Psicologia, cujo 

tema envolveu a construção normativa de corpos, a partir de uma perspectiva 

de controle, assim como a perspectiva fenomenológica acerca da experiência 

vivida e corporifica de ser no mundo. Essa reflexão coloca em cena a 

psicologia, com destaque para Gestalt-terapia, uma vez que essa é uma 

abordagem teórico relacional, em que uma escuta presentificada abre espaço 

para um encontro confirmador. Mesmo tendo em seus corpos a marca da 

abjeção, é em suas muitas camadas, em sua profundidade, que a pessoa trans 

encontra espaço de existência, e, mesmo diante a negação - que chega ao 
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aniquilamento, em muitos casos -, é no trânsito errante de se descentrar 

frente ao normativo que a pessoa trans atualiza seu mundo em 

espacialização. Caminhos metodológicos: partiremos de uma dinâmica de 

aquecimento, com duração de 15 minutos, onde traremos questões e frases 

envolvendo ideias comuns e representações cotidianas do que é a pessoa 

trans, coladas sob algumas das cadeiras, solicitando que as pessoas 

comentem, num esquema mais rápido de vai e vem de ideias. Em seguida, 

traremos uma exposição de 30 minutos a partir de nossa pesquisa de 

mestrado em blocos de temas. Ao final da exposição, os participantes 

poderão eleger de dois a quatro temas para debater em pequenos grupos 

durante 30 minutos, fazendo um resumo a ser compartilhado com o grande 

grupo. Esse compartilhamento será realizado nos 45 minutos seguintes. 

Riscos e benefícios: o grande risco ao qual esse tema aponta é do 

arrebatamento que a temática nos convida, não só pela violência a que essas 

pessoas são expostas, mas pela grande força de resistência que há na 

expressão de trânsito que elas trazem em si, sendo esse um risco e um 

benefício; assim como a importância de discutir um tema contemporâneo e 

as possibilidades clínica a que ele remete. 

 

  Palavras-chave: Gênero, Gestalt-terapia, Contato, Corpo, Patologização
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RD 6  Urgências psicológicas na atenção hospitalar 

materno-infantil 

 

DARLIANE DANTAS DE OLIVEIRA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/9731861882434170 

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: A assistência psicológica no ciclo gravídico puerperal em instituições 

hospitalares é uma de atuação recente no Brasil e há pouco respaldo teórico 

nessa especialidade. Em conformidade com o preconizado pelo Conselho 

Federal de Psicologia ao definir as atribuições do psicólogo hospitalar, a 

proposta de intervenção psicológica é voltada para urgências clínicas e 

subjetivas, norteada pela terapia de curta-duração, de apoio e suporte ao 

usuário, caracterizando-se o atendimento psicológico em atendimento 

emergencial e focal. Uma atuação baseada no aqui-agora e que amplie o olhar 

para o campo pode respaldar práticas multiprofissionais que propiciem um 

cuidado integral. A partir do relato de experiência sobre a necessidade de 

justificar a atenção psicológica em caráter de urgência e emergência numa 

maternidade pública, pretendo apresentar eixos de discussão sobre os 

atendimentos de casos de transtornos mentais, perdas gestacionais e abuso 

sexual para fomentar o diálogo com equipe multiprofissional sobre a 

existência de intervenção psicológica de urgência e emergência. Artigos de leis 

e portarias no Ministério da Saúde e trechos de teóricos sobre atuação na 

prática obstétrica serão apresentados para respaldar a necessidade de 

profissional de psicologia em maternidades atuando na UTIN devido risco de 

morte e deficiências, nas enfermarias em situações de crises psiquiátricas ou 

no ambulatório para atendimentos de casos de abuso sexual e aborto legal. 

Os participantes desta atividade poderão trocar experiências, apresentar 

estratégias de âmbito político, identificar dificuldades e propor 

recomendações para intervenção de gestalt-terapeutas na atenção hospitalar 

materno-infantil nos leitos e para acompanhamento ambulatorial norteados 

pela terapia de curta-duração ou plantão psicológico. 

 

  
Palavras-chave: Psicologia hospitalar, Urgência e emergência, Maternidade, 

SUS, Rede Cegonha
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RD 7  Relato de um estudo de caso: Gestalt-terapia e a 

esquizofrenia 

 

VANESSA DOS SANTOS 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/0566671955122195  

MARIA APARECIDA CONTI 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/7766068463592522  

 

Público-alvo: Iniciante 

Resumo: A esquizofrenia é um transtorno severo e crônico que costuma se 

manifestar no final da adolescência. Compromete todos os aspectos da vida 

do indivíduo, deixando-lhe fragilizado para realizar atividades cotidianas e na 

maioria dos casos, isolado. Uma estratégia clínica eficaz no cuidado ao cliente 

portador do transtorno é o AT (Acompanhante Terapêutico) que permite estar 

no espaço do cliente visando reabilitá-lo e reinseri-lo socialmente. Pensar no 

AT, sob a perspectiva da GT (Gestalt -terapia), nos permite ampliar 

significativamente o modo de fazer clínica, pois nos instiga a refletir sobre o 

ser humano ao considerar o todo e estimular as potencialidades, além de 

ampliar as percepções para novas formas de estar no mundo. Objetivo: 

apresentar um relato de experiência sobre um acompanhamento terapêutico 

de uma cliente portadora de esquizofrenia. Caminhos metodológicos: foi 

utilizado o método fenomenológico descritivo e leituras criteriosas dos 

principais autores da GT. O acompanhamento terapêutico teve início em abril 

de 2014, foi dividido em três fases e permanece até o momento. A cliente é 

uma mulher de 54 anos, solteira, irmã mais velha entre dois irmãos, teve 

diagnóstico de esquizofrenia aos 18 anos e passou por diversas internações. 

Reside com o pai, 85 anos, principal responsável. A mãe faleceu de neoplasia 

maligna do fígado há 12 anos. É acompanhada mensalmente por um 

psiquiatra e diariamente auxiliada por uma cuidadora. No início do AT, a 

cliente não possuía cuidados de higiene básicos, apresentava-se sempre de 

pijamas, sentada no sofá sem atividades que possibilitassem contatos. 

Inicialmente foi feito o mapa vivencial e posteriormente, elaborado um plano 

de intervenção psicoterapêutico abarcando as técnicas da GT. Na primeira 

fase foram utilizadas músicas de bandas de rock selecionadas pela cliente. Por 
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meio do estímulo auditivo, foi notório o resgate da memória emotiva e, com 

isso, criou-se aproximação com o seu universo. Na segunda fase, foi 

estimulado o paladar com a introdução de alimentos, conforme seu desejo. 

Essa iniciativa possibilitou a abertura de um canal para a comunicação e 

promoveu o fortalecimento do vínculo. A terceira fase foi composta por 

videoclipes das décadas de 1970/80 e filmes. A partir destas ações, foi possível 

perceber diversas mobilizações, como esforço para o cuidado com a higiene 

pessoal, disponibilidade para assistir filmes, ouvir músicas, produzir arte, ir a 

shoppings, salão de beleza e realização de fisioterapia. Um dos 

acontecimentos importantes ao longo do processo terapêutico foi a realização 

de um almoço de Natal em família, algo que não ocorria há três décadas. 

Riscos e benefícios: não houve riscos, porém, os benefícios foram notórios, 

como, ampliação do seu campo perceptivo e rede de contato. Conclui-se que 

o AT, embasado pela GT, é uma estratégia resoluta capaz de promover 

reabilitação, reinserção e qualidade de vida aos portadores de esquizofrenia. 

 

Palavras-chave: Acompanhante Terapêutico, Esquizofrenia, Gestalt-terapia 
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RD 8  Traumas Emocionais na Perspectiva da Gestalt-

terapia 

 

LUCIANA LIMA LEITE 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/1066518136303665  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: O aprofundamento no tema se justifica pela prática clínica, 

correlacionando os casos clínicos e fundamentando-os na abordagem de 

atendimento, à Gestalt-terapia, a partir da escuta terapêutica, percebendo os 

movimentos humanos, ao se passar por uma experiência difícil, e o possível 

paralelo com o mecanismo de bloqueio do ciclo de contato, a fixação. 

Primeiramente, é preciso especificar quando se considera que houve um 

trauma emocional; quais são as possíveis características e impactos nos 

indivíduos; a questão da subjetividade; como que a relação terapêutica pode 

contribuir para a elaboração das respectivas vivências; e sobre quais aspectos 

o processo terapêutico pode percorrer para a integração das experiências. A 

proposta consiste em, além de provocar olhares gestálticos sobre o tema, 

expor possíveis convites ao crescimento, provenientes das vivências difíceis, 

que podem levar a uma ampliação da consciência e maior nutrição pelas 

experiências. A exposição oral levantará algumas indagações às experiências 

de vida dos ouvintes, provocando a compreensão do entendimento proposto, 

a partir do repertório existencial de cada um. Os benefícios serão reflexivos e 

norteadores, sensibilizando a escuta terapêutica, principalmente, nos casos 

mencionados, que envolvem qualquer situação em que o cliente fique fixado, 

para assim convidá-lo a percorrer alguns caminhos que facilitem o processo 

de retomada da fluidez do contato, para além do ordinário.  

 

  Palavras-chave: Trauma, Ciclo do contato, Crescimento
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RD 9  Uma experiência de clínica ampliada com pacientes 

reumáticos do Ceará da ONG GARCE 

 

SANDRA ALLEGRETI GIOVANNINI 

 

Público-alvo: Iniciante 

Resumo: Sou sócia-fundadora da ONG GARCE - Grupo de Apoio aos Pacientes 

Reumáticos do Ceará, uma organização sem fins lucrativos e econômicos e de 

caráter filantrópico, que foi fundada em 21 de julho de 2003. A instituição tem 

como missão levar a informação e promover o bem-estar humano, atuando 

por meio de parceria com diversas instituições ou profissionais de saúde 

associados, que realizam atividades voltadas ao tratamento e à qualidade de 

vida dos portadores de doenças reumáticas, através de serviços que 

possibilitem o atendimento, reabilitação e tratamentos multidisciplinares a 

criança, jovens, adultos e idosos portadores de Reumatismo e seus familiares 

sem qualquer distinção de classe social, raça, credo ou cor. Os serviços são 

disponibilizados atendendo os critérios de cada profissional e ou instituição 

parceira, com atendimentos de serviços gratuitos ou com valores a preço de 

convênio com o GARCE. O GARCE é referência estadual, nacional e 

internacional como grupo de apoio voltado aos pacientes reumáticos e vem 

sendo convidado a representar o Brasil em congressos internacionais de 

associações. Meu objetivo neste trabalho é expor, através de uma roda de 

diálogos, uma experiência de clínica ampliada no contexto da saúde mental 

do paciente reumático do Ceará. Por ser uma demanda social, nossa atuação 

enquanto equipe de psicologia se ampliou para além da clínica. Atuo na 

instituição como coordenadora dos serviços de psicologia da entidade, e cedo 

o espaço físico da minha clínica para a realização dos encontros, uma vez que 

a diversidade de doenças reumáticas e faixas etárias são muito ampla e não 

se limita a um espaço circunscrito. Para chegarmos ao formato atual de 

assistência, foi necessário que a equipe de psicologia fosse até os pacientes 

por diversos caminhos para compreender suas necessidades, sentimentos, 

demandas etc., assim como quais são os impactos que os mais de cem tipos 

diferentes de doenças reumáticas identificadas causam na saúde mental e na 

qualidade de vida de seus portadores. Nas palavras de Queiroz (2015, p. 166), 
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em termos gestálticos, podemos falar de uma proposta que busca a 

construção do indivíduo como sujeito, o desenvolvimento da awareness de si 

mesmo como responsável por sua existência e seu impacto no coletivo, o 

desenvolvimento de sua maturidade, ajudando-o a passar de um estado de 

dependência do suporte ambiental indisponível à sobrevivência de um estado 

no qual ele seja capaz de sustentar a si mesmo a partir da interação com o 

meio. Ou seja, o portador de doença reumática passa a incorporar a 

consciência de que sua autonomia não está limitada somente nas consultas 

medicas ou o uso de medicamentos, mas que ele também é responsável pela 

sua saúde mental, suas escolhas alimentares, suas relações, sua atividade 

física etc. 

 

  Palavras-chave: Clinica Ampliada, Pacientes reumáticos, Saúde mental, 

Individuo como sujeito
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RD 10  O impacto da primeira infância no desenvolvimento 

do ser: um caso clínico 

 

ANA PAULA CONSTANTINO FERNANDES 

 

Público-alvo: Iniciante 

Resumo: As vivências na primeira infância são de extrema importância e 

impacto no desenvolvimento psicoemocional do indivíduo, como várias 

pesquisas têm demonstrado (Bowman, Donovan & Burns, 2001; Carneiro & 

Heckman, 2003). De acordo com Oliveira (2007, p. 2), mais de 80% dos 

neurônios que nos acompanham ao longo da vida são conectados durante os 

três primeiros anos de vida, e a qualidade das conexões depende 

fundamentalmente do ambiente e dos contextos em que a criança vive.  

O indivíduo aprende a desenvolver as competências necessárias para se 

ajustar criativamente no ambiente e para ser capaz de modifica-lo a partir da 

qualidade dessas conexões, o que será fundamental em seu processo de 

desenvolvimento em busca de autorregulação e autocontrole. A mesa de 

diálogo propõe-se à elaboração de hipóteses clínicas, com fundamentação 

teórica e prática da Gestalt-terapia, a partir da apresentação de uma caso real 

e discussões sobre possíveis desdobramentos da prática clínica e 

ajustamentos do indivíduo. O indivíduo (criança de 7 anos) vivenciou, desde a 

tenra infância, situações de abandono e negligência, impactando em seu 

desejo de vida – risco de desnutrição por falta de alimentar-se – e dificultando 

sua individuação/diferenciação por uma fronteira de contato muito frágil – 

questão de gênero e formas de relacionar-se – desestruturando-se a partir de 

dados novos. A apresentação se dará com cautela e ética, preservando 

informações não cruciais ao caso ou qualquer que possa indicar o indivíduo a 

ser apresentado, assim como sua família. A escolha deste caso se fez pelos 

desdobramentos dos ajustamentos criativos feitos pela criança e pelas 

situações vividas por ela em sua primeira infância. Isso permite muitas 

possibilidades de trabalho, experimentos, intervenções e reflexões acerca do 

impacto da primeira infância no desenvolvimento do ser, assim como dos 

ajustamentos possíveis para cada um, cliente e terapeuta. A criança deve ser 

vista como uma totalidade, implicando a vinculação, reciprocidade e 



ANAIS DO ENGT & CBAG – V. 2 (2018) – ISSN 2526-2246

RODAS DE DIÁLOGO 

 

189 

retroalimentação entre os diversos fatores e contextos dos quais ela faz parte 

(Aguiar, 2005). Ao apresentar o caso, intenta-se a reflexão dos participantes 

para que, a partir de discussões acerca do tema, sem uma resposta a priori, 

seja permitido desenvolver a atenção aos detalhes de um caso e de como esse 

olhar atento pode perceber nuances significativas. O estudo de caso permite 

que o participante experiencie o aqui e agora como clínico. As elaborações 

hipotéticas se darão, a princípio em pequenos grupos e, após, o diálogo se 

estenderá para o grande grupo, permitindo que ideias e posicionamentos do 

micro venham de encontro ao macro, possibilitando novas visões e mudanças 

de paradigmas de cada um. 

 

  Palavras-chave: Infância, Desenvolvimento, Caso clínico, Ajustamentos, 

Autorregulação
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RD 11  Reflexões gestálticas sobre deficiência: de objetos 

inspiradores às experiências de humanidades 

 

SANDRA MARIA MOREIRA DE MENEZES 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/9244298531853393  

 

Público-alvo: Iniciante 

Resumo: Refletir gestalticamente sobre um tema requer pontos de partida 

fenomenológico-existencial e humanista que compreendam as pessoas em 

suas formas de estabelecer intercâmbios em seus campos de vivência, os 

desdobramentos disso em contatos criativos de autorregulação, na 

constituição de sentidos e significados que compõem o grande mosaico 

humano e seus modos de ser-no-mundo. Dentre esses modos, está a 

deficiência que, na contemporaneidade, é um conceito em evolução, uma 

função da interação entre pessoas com deficiência e barreiras atitudinais e 

ambientais que impedem a sua plena e efetiva participação na sociedade em 

igualdade de oportunidades com os demais sujeitos (Brasil, 2015). 

Poderíamos considerar então que, em uma perspectiva gestáltica, a 

deficiência seria um fenômeno de contato, já que é evento de fronteira 

(pessoa com deficiência-ambiente) que também tem um componente 

biológico de natureza física, intelectual e/ou sensorial. O foco de 

compreensão, então, é redirecionado para a interjogo dos limites e 

possiblidades que uma deficiência impõe ao sujeito e as 

limitações/possibilidades que este vivencia em seus laços sociais, tornando 

assim a deficiência uma dentre tantas possibilidades de existência humana. O 

ponto que sustenta essa proposta de trabalho está em que, a despeito dessa 

visão contemporânea sobre deficiência, ainda estão presentes no imaginário 

social discursos e atitudes capacitistas, que trazem em seu bojo uma 

concepção paritária de tragédia pessoal e de vitimização desses sujeitos, 

aliada ao ato de atribuir carácter de excepcionalidade a comportamentos e 

habilidades consideradas comuns a pessoas sem deficiência (como ter bom 

desempenho acadêmico ou ir trabalhar todas as manhãs) (Campbell, 2001; 

Nuernberg, 2015). Essas atitudes, simbolicamente, alijam o caráter de 

transversalidade e complexidade inerente a qualquer ser humano e as 
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tornam objetos motivadores e inspiradores, lições de vida, pois, assim 

objetificadas em heróis e heroínas por superarem limites, as pessoas com 

deficiência se tornam representantes de como a vida pode ser ruim e trágica 

em contraste com a vida de quem não tem deficiência (Barbosa & Santos, 

2009; Nuernberg, 2015). Nestes termos, esta roda de diálogo se propõe a 

discutir e ampliar os parâmetros perceptivos e compreensivos acerca da 

deficiência, mediante uma perspectiva fenomenológica dos conceitos de 

contato e de campo, como pontos de análise gestáltica da relação indivíduo 

(com deficiência)-meio e da construção de uma (re)visão mais humana e 

complexa sobre deficiência, associando a textos sobre os temas superação, 

inspiração e/ou motivação; a partir da escuta dos discursos que emergirem, 

refletiremos acerca das representações sociais contemporâneas sobre o ser 

deficiente, com base nos pressupostos filosóficos e conceituais da Gestalt-

terapia e em autores ora referendados, vinculados aos estudos sobre 

deficiência. Não se reconhecem riscos nesta proposta, mas identificam-se os 

benefícios científicos, no sentido de oferecer capacitação intelectual e 

reflexiva sobre uma temática antiga, mas sob um olhar contemporâneo e 

gestáltico; benefício social, considerando a visibilidade do segmento 

populacional representado nessa roda de diálogo. 

 

  Palavras-chave: Deficiência, Capacitismo, Gestalt-terapia
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RD 12  Desafios iniciais da trajetória profissional 

 

CELANA CARDOSO ANDRADE 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/0854003365172460 

ANGELA IZABEL SCHILLINGS 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/8522140710384724 

 

Público-alvo: Iniciante 

Resumo: O início de uma carreira profissional não é tarefa simples. Na 

psicologia, quiçá, menos ainda, uma vez que a singularidade de cada pessoa 

ou grupo a ser atendido, muitas vezes, é a pedra fundamental do trabalho. 

Escolher uma área de atuação e uma abordagem, conseguir um emprego ou 

um consultório para atender, prestar um concurso, enfrentar uma pós-

graduação, a terapia individual ou de grupo, as supervisões e tantas outras 

atividades que a profissão requer, são situações complexas que estarão neste 

novo campo onde é necessário ajustamentos criativos na vida de cada 

profissional. Ao mesmo tempo, há situações absolutamente instigantes, 

como, por exemplo, o desejo e o receio de estar face a face a uma pessoa ou 

a um grupo que procura ajuda, que sofre. Chega o momento em que o recém-

formado precisa, enfim, inserir-se no mundo tão sonhado, que é tornar-se 

psicólogo e encontrar com o outro ser humano. É tempo de adentrar na 

“vereda estreita”, espaço em que não existe a certeza do que fazer e nem a 

garantia do melhor caminho a seguir. O iniciante precisa encarar essa etapa 

em que as dúvidas são maiores que a confiança em sua atuação. Esses são 

alguns dos desafios que a/o jovem profissional enfrenta. O objetivo da roda 

de conversa é dialogar com os congressistas iniciantes a respeito dos 

caminhos profissionais possíveis, das angústias, das ansiedades, das dúvidas, 

dos medos, das conquistas, enfim, dos caminhos e das experiências vividas 

por eles até então, de seus projetos, de seus sonhos, ou até mesmo, da 

sensação de estarem perdidos sem saberem por onde começarão. Sendo 

assim, o caminho metodológico será cada palestrante expor um pouco de seu 

caminho profissional afim de aquecer o público, discutir o que acreditam ser 

importante na vida profissional de um psicólogo recém-formado e, em 

seguida, abrir para debate. Acredita-se que os congressistas serão 
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beneficiados por terem um espaço de partilha e de escuta, o que pode gerar 

uma ampliação de contato e/ou awareness de seus caminhos percorridos e 

de suas possibilidades. Os riscos serão quase inexistentes, uma vez que se 

acredita na autorregulação organísmica – a pessoa vai até onde ela pode ir; 

caso isso não aconteça, terá o suporte de duas psicoterapeutas com vasta 

experiência. 

 

  Palavras-chave: Abordagem gestáltica, Desenvolvimento pessoal, 

Desenvolvimento profissional



ANAIS DO ENGT & CBAG – V. 2 (2018) – ISSN 2526-2246

RODAS DE DIÁLOGO 

 

194 

RD 13  Desafios de amar vivendo com HIV: considerações 

sobre os ajustamentos criativos possíveis 

 

CARLA ALEGRIA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/9653236109245731 

GLADYS COSTA DE MORAES REGO MACEDO D’ACRI 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/0750842952971476  

 

Público-alvo: Avançado 

Resumo: Esse trabalho baseia-se em pesquisa realizada em curso de 

mestrado, cujo objetivo foi analisar como pessoas que vivem com HIV lidam 

com a dimensão afetivo-sexual mediante os ajustamentos criativos que lhe 

foram possíveis. Visa compartilhar tais reflexões e apontar aspectos 

emocionais a serem trabalhados em terapia. Será apresentada uma pequena 

parte teórica e, em seguida, serão distribuídos para o grupo relatos de 

pacientes que serão lidos pelos participantes para dialogarmos. Os 

participantes, caso sintam-se mobilizados, serão acolhidos, porém não 

trabalhados. Amar com HIV representa um grande desafio que não é 

enfrentado sem esforço e coragem. Pessoas que vivem com HIV introjetam 

características negativas relacionadas à sua condição sorológica (autoestigma) 

que se refletem em sentimentos de ameaça de rejeição mediante a 

possibilidade de autorrevelação, levando ao retraimento de fronteira no 

contato afetivo-sexual. Quando assumem o risco da autorrevelação, mas 

estão apoiadas no heterossuporte, ao sofrerem rejeição, reforçam o 

autoestigma e aumentam a fixidez e imobilidade. De outro modo, o segredo 

crônico faz com que vivam em alerta, como em situações de emergência, 

perpetuando um mecanismo fixo de proteção, o que favorece o 

aprisionamento a uma única forma de estar no mundo e a uma inflexibilidade 

de visão que realimenta essa estratégia, percebendo-a como única saída. 

Observa-se a deflexão da energia sexual e sua consequente dessensibilização, 

conduzindo à inibição da libido como polarização de compulsões sexuais. 

Algumas pessoas conseguem atualizar recursos possibilitando uma 

awareness da situação e suporte ambiental que lhes oferecem condições de 

modular suas fronteiras de contato e discriminar o potencial dos 
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relacionamentos para oferecerem nutrição afetiva ou elementos tóxicos à 

autoestima. Outras apresentam dificuldades. Sabemos que o campo é 

dinâmico e organizado em função da interação de fatores que se 

interconectam oferecendo a cada situação a surpresa do imprevisível. É 

importante o indivíduo perceber suas possibilidades de flexibilizar suas 

fronteiras para o novo e de assumir todo risco da autorrevelação. O respeito 

a possível impossibilidade não significa estagnação do crescimento, mas que 

cuidados são necessários para que essa forma anacrônica de ajustamento 

possa, em algum momento, ser dispensada quando o indivíduo tiver 

autoapoio suficiente para enfrentar os riscos. Com o desenvolvimento do 

autossuporte, algumas pessoas ousam desafiar a imobilizante força do medo 

e descobrem que é possível ser feliz no amor quando se vive com HIV. Há 

vezes em que os ganhos em manter o status quo são maiores que o preço 

pago pela mudança e outras em que a pessoa consegue se identificar com as 

forças da mudança e romper com a força inibidora do crescimento. Cada um 

faz a escolha possível. Resta-nos como terapeutas saber deixar a paciente 

seguir seu caminho. 

 

  Palavras-chave: HIV, Ajustamentos criativo, Relacionamento amoroso
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RD 14  O encerramento do processo psicoterápico para 

Gestalt-terapeutas iniciantes: enfoque infanto-

juvenil 

 

RACHEL LILIENFELD ARAGÃO 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/9253377247118854 

 

Público-alvo: Iniciante 

Resumo: O processo terapêutico inicia-se quando o cliente ou seu familiar, no 

caso de crianças e adolescentes, nos procuram. É estabelecido um contato e 

um contrato inicial, onde o gestalt-terapeuta constrói, juntamente com o 

cliente, uma relação terapêutica. A relação terapêutica, como qualquer 

relação humana, suscita uma série de sentimentos, que demandam nosso 

cuidado. Quando o trabalho envolve crianças e adolescentes, além dos 

sentimentos e experiências vivenciadas no consultório, também estamos 

lidando com o campo familiar, que apresentará reações ao trabalho 

psicoterápico. Assim, no momento em que a família ou a criança solicitarem 

o encerramento do processo terapêutico, seja por insatisfação com o trabalho 

ou por tocar nas resistências da criança, por dificuldades financeiras ou em 

virtude de “alta”, quando a criança consegue expressar-se de forma saudável 

na família e nos ambientes onde convive, nós, enquanto psicoterapeutas, 

precisamos compreender esse movimento do cliente e trabalharmos nossas 

frustrações e sentimentos ambíguos que podem emergir, tais como: 

abandono por parte do cliente, indisponibilidade para a criança e sua família, 

necessidade financeira, insegurança teórica e culpa. Nessa perspectiva, os 

objetivos dessa proposta são: conhecer e respeitar as limitações e frustrações 

de psicoterapeutas ao fim dos processos psicoterápicos, bem como discutir o 

processo de amadurecimento do gestalt-terapeuta iniciante. Para a execução 

dessa proposta, será realizada uma breve exposição teórica usando os textos 

de Oaklander (1980), Hycner (1991), Juliano (1999), Rodrigues (2011), 

Fukumitsu (2015) e Fernandes (2016) como base, explorando a relação cliente-

terapeuta, as ressonâncias, projeções e a presença do terapeuta no processo, 

exemplificada com vinhetas e situações clínicas focadas em casos de crianças 

e adolescentes por nós atendidos. A ideia é possibilitar o diálogo e a ampliação 
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do conhecimento do gestalt-terapeuta iniciante, através da troca de 

experiências, permitindo uma reflexão sobre nossas ansiedades profissionais 

de curar o cliente. Para os participantes, os benefícios estão na oportunidade 

de trocar seus anseios sobre questões do término do processo terapêutico, 

bem como se conhecerem um pouco mais enquanto instrumentos do seu 

próprio trabalho. Partindo desse pensamento, de sermos nosso instrumento 

de trabalho, a possibilidade de os participantes sentirem-se tocados e 

emocionados é um risco existente, uma vez que não nos eximimos de nos 

sentirmos tocados pelos conteúdos de nossos clientes expostos nas vinhetas 

e histórias de vida dos casos discutidos durante a apresentação. Se algum 

participante se mobilizar mais profundamente, é possível abrirmos um 

espaço para seu acolhimento. 

  

Palavras-chave: Encerramento, Gestalt-terapeutas iniciantes, Infanto-juvenil
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RD 15  Nativos digitais: o vir a ser da Tecnologia 

 

ROSANA ZANELLA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/1440845577887453 

LIA PINHEIRO 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/0323608467187784  

 

Público-alvo: Intermediário 

Resumo: Vivemos em tempos que estão mudando. O nosso mundo está 

ficando cada vez menor e deveríamos nos sentir mais conectados com as 

pessoas que nos cercam, mas, às vezes, as próprias tecnologias digitais que 

parecem nos conectar com os outros nos alienam, isolam e nos tornam 

dependentes. Uma adolescente de 16 anos Nativa Digital muda 

constantemente aspectos das suas identidades pessoal e social. Ela com 

frequência atualiza expressões da sua idade, quer no espaço real ou online. 

Assim como muda sua roupa ou seu penteado, muitas vezes troca a foto em 

seu Facebook, no Instagram, Snapchat, WhatsApp etc. Ela envia reflexões 

tarde da noite para seu blog ou baixa um novo vídeo no YouTube. Adiciona  

(e ocasionalmente deleta) amigos ou perfis completos dela mesma. Alguns 

dos ingredientes digitais da sua identidade também mudam nas mãos de 

outros, pois os amigos enviam itens para as redes sociais que têm seu nome 

a elas associado. As tecnologias digitais de comunicação e entretenimento 

(internet, e-mail, telefones celulares, iPods, aparelhos de jogos) são divertidas 

e podem ser úteis, mas, todas apresentam propriedades de dependência e de 

abuso que podem alterar humor e a consciência, distrair e fornecer uma saída 

da vida que se leva no presente. Esses aparelhos podem amortecer e alterar 

o tempo, levando a atenção do presente para algum outro lugar, controlando 

a tecnologia para que ela não nos controle. As redes sociais devem ser 

manipuladas e nunca o contrário, manipular condutas e sentimentos, para 

que a vontade consciente seja o que faz acessar o link para a felicidade… com 

responsabilidade, aqui e agora! 

Palavras-chave: Virtualidade, Pós-modernidade, Nativos digitais
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1 CO4 – Formação, cuidados e identidade 

 

1.1 CO4  De norte a sul: o que é ser Gestalt-terapeuta no 

Brasil? 

 

LÁZARO CASTRO SILVA NASCIMENTO 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/1803688550598633 

JORGE PONCIANO RIBEIRO 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/5805453486503138  

 

Resumo: A Gestalt-terapia surgiu como abordagem a partir de um grupo 

diverso composto por grandes pensadores, como Laura Perls, Fritz Perls e 

Paul Goodman, em um contexto estadunidense. Contudo, de 1951 até os dias 

atuais, espalhou-se pelo mundo, incluindo o Brasil, onde chegou nos anos de 

1970. Esta pesquisa doutoral está em andamento e busca compreender a 

formação e a identidade de Gestalt-terapeutas nas terras brasileiras. O estudo 

aqui apresenta dados parciais ainda em fase de análise. A metodologia 

utilizada foi um survey online para levantamento de dados acerca da 

formação e identidade de Gestalt-terapeutas, com aporte na pesquisa 

qualitativa para categorização dos dados. Nesta apresentação, serão 

enfocados os dados acerca da identidade de Gestalt-terapeutas do Brasil. O 

trabalho foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética via Plataforma Brasil. 

Após leitura das respostas, os dados foram organizados em unidades de 

sentido/categorias. Participaram do estudo 289 Gestalt-terapeutas do Brasil 

com formações nas áreas de Psicologia, Medicina/Psiquiatria, Letras, História 

e Administração. O formulário esteve online entre dezembro de 2017 e 

fevereiro de 2018. Não foram obtidas respostas de 6 estados: Mato 

Grosso (MT), Paraíba (PB), Rio Grande do Norte (RN), Roraima (RR), 

Sergipe (SE), Tocantins (TO). A maior concentração de participantes foi do 

Estado do Rio de Janeiro (14,1%) e a menor, Rondônia (0,3%). As respostas 

foram categorizadas em 5 categorias de análise: 1) identificação profissional 

com pressupostos gestálticos; 2) filosofia gestáltica de vida; 3) ser 

psicoterapeuta/clínico/a fundamentado/a na Gestalt-terapia; 4) ter 
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completado alguma formação em Gestalt-terapia; 5) outros. Os dados 

apontam uma dificuldade em circunscrever a múltipla identidade das/os 

Gestalt-terapeutas do Brasil; isto talvez se explique pela perspectiva que já 

apontava Laura Perls em seus escritos, de que haveria tantas Gestalt-terapias 

quanto Gestalt-terapeutas, considerando que cada um/a atua de forma única. 

Por outro lado, a ausência dessa identidade mais homogênea pode depor 

contra a área, a enfraquecendo quanto à sua organização política e difusão. 

 

Palavras-chave: Formação, Gestalt-terapia brasileira, Gestalt-terapeuta 
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1.2 CO4  Reflexões acerca da identidade do psicólogo 

gestaltista em instituições de assistência social 

(CRAS) 

 

LÍVIA ALVES MORAES 

VENÂNCIO MIQUELINO  

VENANCIO_MIQ@YAHOO.COM.BR  

 

Resumo: O presente trabalho consiste em analisar e refletir sobre as 

atribuições de um psicólogo designado para trabalhar em políticas da 

Assistência Social, mais especificamente, na Proteção Social Básica, inserido 

no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. O intuito é relacionar 

conceitos teóricos da abordagem Gestáltica com os princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS, além das competências e 

habilidades esperadas do psicólogo a fim de promover reflexões sobre as 

possibilidades conceituais e de atuação, sem abandonar o suporte teórico 

oferecido pela Gestalt. Nesse contexto, o psicólogo é convocado a desenvolver 

seu trabalho para o enfrentamento de situações de vulnerabilidade social, 

estimulando os vínculos familiares e a autonomia dos sujeitos, como uma 

forma de prevenir riscos, através de atendimentos em grupo, individuais e 

psicossociais. A conscientização é uma das ferramentas principais nesse 

contexto. Porém, por se tratar de diretrizes com conceitos abrangentes, 

muitas vezes, a atuação do psicólogo se torna confusa, podendo angustiar o 

profissional, visto temer ser confundido com um profissional do Serviço 

Social, quando atua com questões objetivas (resolução de problemas 

burocráticos, documentais, de renda, entre outros). É possível observar a 

escassez de publicações sobre o tema e de psicólogos gestaltistas produzindo 

trabalhos institucionais na área de assistência, observando, principalmente na 

publicação de livros, que possuem temáticas e conceitos abundantes na 

perspectiva e campo clínico. Isso pode indicar a necessidade de 

aprofundamento na área de Políticas Públicas, principalmente de Assistência 

Social, a fim de auxiliar gestaltistas em suas atuações no CRAS, que, muitas 

vezes, se apoiam em materiais teóricos clínicos para desenvolver o trabalho 
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institucional, causando equívocos e divergências com as diretrizes políticas. 

Para a realização do trabalho, foi necessária uma análise qualitativa com 

enfoque fenomenológico, por meio de leituras sistemáticas de bibliografias 

que envolviam tanto os conceitos teóricos e instrumentais técnicos da área 

em questão (Diretrizes e Princípios da Política de Assistência Social), como 

também da abordagem gestáltica, além de publicações que já iniciaram a 

aproximação de ambos os temas. Mesmo lidando com aspectos subjetivos na 

atuação profissional, é notável que, muitas vezes, os psicólogos esperam uma 

maior objetividade e uma definição criteriosa de suas atribuições para não 

serem confundidos com outros profissionais no âmbito da Assistência Social. 

Esse é um paradoxo que precisa ser assimilado, de forma gestáltica. As 

fronteiras de contato do psicólogo devem ser maleáveis, de modo a se 

apropriarem de novos conteúdos que possam agregar em sua atuação, ao 

invés de limitá-las. Dessa forma, espera-se produzir uma nova reflexão que 

auxilie psicólogos a se identificar não apenas como um Gestalt-terapeuta, mas 

também como um psicólogo gestaltista, ampliando a visão clínica para uma 

visão institucional, além de se autossuportar com a confusão identitária desse 

contexto. Apesar de ser um tema com pouco referencial teórico, é possível 

construir novos fazeres e repensar sobre a atuação na área da Assistência 

Social, aproximando os conceitos que definem um Gestalt-terapeuta de um 

Gestaltista-institucional.  

Palavras-chave: Assistência social, CRAS, Gestalt-terapia, Abordagem 

gestáltica, Proteção básica
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1.3 CO4  Cuidando do cuidador e a Gestalt-terapia? 

Possíveis aproximações 

 

BRUNA EIMY METORIMA ALBUQUERQUE 

BRUNAEIMY@GMAIL.COM 

MARIA APARECIDA CONTI 

 

Resumo: O profissional da área da saúde é considerado um cuidador, aquele 

que precisa acolher, escutar, humanizar, sensibilizar, atender às solicitações, 

trabalhar em equipe e, muitas vezes, sofre ao lidar com inúmeras situações 

problemáticas, como a sobrecarga de demandas institucionais, impotência, 

frustrações, limitações, falta de materiais, más condições do ambiente, 

conflitos interpessoais, entre outros. O adoecimento é um fenômeno, 

podendo ser visto como desarmonia, um desequilíbrio na relação do homem 

com o meio. Para que o cuidado no contato com o outro seja efetivo, é 

necessário que esteja satisfeito, usufrua de boa qualidade de vida e tenha 

recursos para enfrentar as dificuldades de forma criativa. Todo ser humano 

precisa de cuidado por ser vulnerável e por integrar uma rede de relações, 

portanto, o cuidar de si e do outro fazem parte de um mesmo seguimento, 

por serem compromissos interligados. Pudemos reconhecer que o trabalho 

em saúde é a produção do cuidado, sendo assim, o olhar não deve ser apenas 

para o usuário, mas também para o profissional, que, muitas vezes, é invisível 

e absorvido pelo sistema. O objetivo deste trabalho é explorar e abordar o 

cuidado com o profissional que atua na área da saúde sob o panorama da 

Clínica Ampliada e dialogar com os conceitos teóricos e a prática da Gestalt-

terapia. Para tanto, com o enfoque qualitativo, a partir de uma leitura atenta 

e criteriosa dos principais textos e publicações nacionais, pretende- se realizar 

reflexões acerca das aproximações entre a Gestalt-terapia e o cuidado ao 

cuidador. Como resultado, podemos destacar que a concepção de homem 

dentro da proposta da Clínica Ampliada é de um ser biossóciopsicoespiritual, 

um sujeito que se produz nas relações com o coletivo, assim como a Gestalt-

terapia, que possui visão holística de homem e mundo e também se 

fundamenta na Teoria de Campo, onde o adoecimento é compreendido por 

meio da dimensão coletiva. A partir dessa explanação, podemos perceber a 
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importância de olhar e cuidar do cuidador, principalmente dentro dessa 

perspectiva, para que o processo de saúde seja visto em sua totalidade, e não 

de forma fragmentada, em partes. Um conceito bastante importante da 

Gestalt-terapia é o ajustamento criativo, em que a natureza do contato visa à 

autorregulação do indivíduo sob condições diversas e até uma ação 

transformadora, onde o organismo se atualiza, e é desta forma que o 

profissional da saúde pode buscar o equilíbrio na relação com o meio, mesmo 

diante das inúmeras situações e contextos diferentes. A abordagem possui 

uma diversidade de recursos terapêuticos com ênfase na criatividade, assim, 

há muitas possibilidades de trabalhos para proporcionar cuidado ao cuidador, 

como também a garantia de que esse direito seja reconhecido nas diretrizes 

das políticas públicas. Dado o exposto, conclui-se que esse trabalho possa ser 

o início para a construção de novas ideias/paradigmas nesta área do 

conhecimento. 

 

Palavras-chave: Cuidador, Gestalt-terapia, Profissional da saúde, Clínica 

Ampliada, Políticas públicas
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1.4 CO4  As contribuições da Gestalt-terapia para as 

angústias, os conflitos e enfrentamentos do 

psicólogo hospitalar 

 

ERICA BARRETO DOS SANTOS HOMEM 

ERICABHOMEM@GMAIL.COM 

 

Resumo: A psicologia hospitalar refere-se à área de conhecimento e prática 

do psicólogo que propicia suporte ao indivíduo que se encontra em processo 

de adoecimento biológico, e, consequentemente, pode apresentar 

adoecimento mental e emocional. Assim como o psicólogo hospitalar presta 

assistência ao doente, exerce papel importante no que se refere aos 

familiares e amigos do paciente hospitalizado e da equipe de saúde, sempre 

que necessário. Para Juliano (1999), o objetivo do trabalho desenvolvido pelo 

psicólogo no hospital está na relação que se estabelece com o paciente, que 

se dá por meio da escuta ativa, da ação deste profissional em conduzi-lo por 

caminhos, a fim de que possa reconhecer o campo, e, ao fazê-lo, confrontar o 

que lhe atormenta para, enfim, transformar esse processo de confronto com 

o adoecimento, seus medos, angústias e sofrimento em uma dinâmica de 

encontro consigo mesmo. O objetivo deste estudo está centrado na 

apresentação das contribuições da Gestalt sobre conflitos que o psicólogo 

hospitalar enfrenta. Para tanto, torna-se importante breve elucidação sobre a 

psicologia hospitalar e o papel do psicólogo neste ambiente. A apresentação 

do estudo centra-se em como é possível entender os enfrentamentos do 

psicólogo que atua no contexto hospitalar, a partir do olhar gestáltico. Na 

prática profissional, é quase certo que o psicólogo venha a enfrentar dilemas, 

conflitos e dificuldades no que diz respeito aos atendimentos prestados a 

sujeitos em sofrimento. No ambiente hospitalar, a partir da fala de pacientes 

internados em processo de adoecimento e possíveis padecimentos 

decorrentes da doença, o psicólogo pode se sentir confrontado com as 

próprias crenças e história de vida, potencialmente geradores de conflitos. 

Assim, a partir do que e de como escuta, o profissional, ao invés de 

desenvolver estratégias terapêuticas em benefício do paciente, pode vivenciar 

conflitos que inviabilizem suas intervenções terapêuticas. Na Gestalt, 
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partimos da premissa de que o contato é criativo e dinâmico. Portanto, 

indispensável compreender este contexto, do psicólogo que enfrenta 

angústias e conflitos em sua prática, no ambiente hospitalar, a partir do 

contato e suas fronteiras, de como o self e o campo possibilitam 

subjetividades, sobre como o processo de ajustamento criativo pode ocorrer, 

assim como estas angústias podem ser transformadas em ferramentas de 

autoconhecimento para o psicólogo, consequentemente no aspecto pessoal 

e profissional. Entende-se, portanto, que para o melhor desempenho 

profissional frente às angústias e ao sofrimento psíquico de pacientes 

internados em atendimento psicológico, o psicólogo precisará, além de um 

substrato teórico e técnico, estar em processo permanente de 

autoconhecimento para ser capaz de fazer a autogestão de seus próprios 

sentimentos que possam vir a prejudicar seu desempenho profissional. O 

psicólogo passa a ser indivíduo capaz de entrar em contato com a história de 

adoecimento e sofrimento relatada pelo paciente. Nesse processo de 

enfrentamento, o psicólogo, enquanto conhecedor de suas potencialidades e 

limitações, pode se tornar mais capacitado para desempenhar suas tarefas, 

transformando o sofrimento alheio em energia psíquica, dando-lhe condições 

ao para o cumprimento do seu trabalho.  

Palavras-chave: Psicologia hospitalar, Gestalt-terapia, Enfrentamentos, 

Conflitos
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2 CO4 – Gestalt-terapia no hospital 

 

2.1 CO4  Contribuições do Gestalt-terapeuta no contexto 

hospitalar 

 

LETICIA NEVES 

LETICIA_N@HOTMAIL.COM 

LÍVIA GOES OLIVEIRA 

 

Resumo: Nos últimos anos, o ambiente hospitalar tem se configurado como 

um legítimo cenário de atuação para os profissionais da psicologia. A 

Psicologia Hospitalar fundamenta-se no objetivo de “minimizar o sofrimento” 

de pacientes frente ao adoecimento, possibilitando espaços de diálogo em 

torno dos sentimentos predominantes desta experiência. Na perspectiva da 

Gestalt-terapia, saúde e doença podem ser entendidos não como conceitos 

estáticos, o sujeito relaciona-se com o ambiente, e, nas tentativas de 

adaptação, cristaliza-se em modos de relação ou flexibiliza-se de formas 

criativas, caracterizando, assim, saúde e doença como processos dinâmicos e 

atribuídos pela interação. O presente trabalho propõe uma reflexão sobre as 

contribuições da Gestalt-terapia no manejo com pacientes hospitalizados em 

processo de elaboração da morte diante ao acometimento de uma doença 

grave. Trata-se de um estudo bibliográfico, de caráter qualitativo e 

exploratório. A concepção de morte é variável conforme o contexto e a 

temporalidade em que se insere. Envolta por questões religiosas, filosóficas e 

culturais. A cultura ocidental moderna torna a morte um assunto socialmente 

evitado e politicamente incorreto. A palavra “morte” frequentemente associa-

se ao sentimento de dor. Apesar de essa associação nos parecer natural, a 

visão sobre este conceito nem sempre foi esta. Atualmente, a morte é 

encarada como um tabu, onde os debates ao seu respeito são considerados 

mórbidos. O luto deixa de ser um tempo necessário, tornando-se um estado 

mórbido que é preciso tratar, abreviar, eliminar. No hospital, a morte assume 

caráter ambíguo, visto que se caracteriza pela busca da revitalização da vida, 

mas é marcada constantemente pelo finitude dela, como marco intercorrente 
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de muitas situações ali presentes. Dessa forma, a morte necessita ser 

encarada como possibilidade real, indutora de desconfortos emocionais e 

conflitos para a maioria das pessoas que, muitas vezes, não estão preparadas 

para lidar com ela. Assim, combater a morte pode dar a ideia de força e 

controle por muitos profissionais que tentam driblá-la de forma tão 

incessante e constante. Nesse aspecto de confrontação entre vida, adoecer e 

morte, a Gestalt-terapia vem oferecer ao paciente a facilitação para o 

surgimento de uma nova visão sobre seu adoecimento e sua finitude que, 

inicialmente, pode parecer desintegrador, mas igualmente é capaz de se 

revelar como uma vivência transformadora. No contexto hospitalar, o 

psicólogo viabiliza a integração do sujeito com a experiência do adoecimento, 

fator que implica no reconhecimento da capacidade do indivíduo de manter 

contato com seu contexto e efetuar escolhas autênticas, atendendo às 

necessidades existenciais do aqui-e-agora. Busca-se o retorno ao movimento 

saudável, às escolhas mais adequadas do indivíduo a cada momento, 

promovendo a conscientização do sujeito sobre a vivência do adoecimento, 

entendendo-o como uma experiência transformadora, capaz de oportunizar 

escolhas mais saudáveis e autênticas, considerando suas limitações e 

possibilidades. No hospital, o psicólogo acompanha o cliente no encontro com 

suas perdas, com as impermanências, incertezas e com sua própria condição 

de ser finito. Diante disto, enquanto gestalt-terapeutas, no ambiente 

hospitalar, devemos facilitar o contato do sujeito com a vivência do 

adoecimento, para que possa estar aware com essa experiência e viabilizar a 

ressignificação de sua existência.  

Palavras-chave: Psicologia hospitalar, Gestalt-terapia, Morte, Hospitalização
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2.2 CO4  Estratégias de Enfrentamento de Crianças com 

Câncer: Possibilidade de Ajustamento Criativo 

 

MARIANA LOPES DE ALMEIDA  

MARIANALOPES25@HOTMAIL.COM 

LUCIANA SERRANO VIANA 

 

Resumo: O câncer, no Brasil, representa a primeira causa de morte por 

doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, sendo a leucemia o tipo 

mais recorrente. A partir de seu diagnóstico, faz-se necessário um tratamento 

prolongado, no qual está inserida a hospitalização. Nessas circunstâncias, as 

crianças e suas famílias necessitarão adaptar-se a essa nova situação, assim 

como às intervenções psicossociais, as quais buscarão minimizar a ansiedade, 

o medo e a angústia. A hospitalização prolongada vem a ser um estressor que 

implica consequências adversas e prejuízos ao desenvolvimento normal da 

criança, tais como dificuldades e obstáculos na vida social e familiar que 

somam a uma série de situações, padrões de comportamento e rotinas que 

não faziam parte da vida da criança, como a doença; a dor; o ambiente 

hospitalar; a exposição a procedimentos médicos invasivos; o estresse; a 

perda da autonomia, controle e competência pessoal; a incerteza sobre a 

conduta mais apropriada e a morte. Diante deste cenário, é fundamental 

identificar os principais fatores que cada criança apresenta no decorrer do 

processo, como forma de buscar mecanismos de apropriação desse contexto, 

para que assim fique mais fácil o entendimento e o manejo de ações e/ou 

pensamentos intensificados pelo tratamento prolongado. A adaptação a essa 

nova situação deverá ser através de estratégias de enfrentamento, que se 

caracterizam por um conjunto de comportamentos utilizados pelas pessoas 

para adaptarem-se a circunstâncias adversas, ou, então, ao modo como as 

pessoas regulam seu comportamento, emoção e orientação em condição de 

estresse psicológico. Assim, percebemos que as estratégias de enfrentamento 

podem surgir como forma de promoção de um ambiente mais familiar e 

humanizado e, logo, menos ameaçador e hostil, podendo auxiliar a criança a 

lidar e enfrentar as implicações da doença e da hospitalização. O ajustamento 

criativo caracteriza-se pelo processo dinâmico e ativo de interação e contato 
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entre organismo-meio, que, usando de sua espontaneidade, busca em si ou 

no ambiente as soluções mais criativas e harmônicas possíveis que visem à 

satisfação de suas necessidades, utilizando-se, porém, de recursos ao seu 

alcance, para assim chegar ao equilíbrio organísmico, tal como a 

autorregulação. Diante desses conceitos, nosso objetivo é entender e explicar 

a correlação entre as estratégias de enfrentamento como respostas 

facilitadoras e não facilitadoras, propostas por Sonia Regina Enumo e 

Alessandra Motta (2004, 2004, 2010, 2015) e os ajustamentos criativos 

funcionais e disfuncionais, tomando como base a Gestalt-terapia. Para tal, 

utilizaremos como metodologia um estudo bibliográfico. A partir desse 

levantamento bibliográfico, poderemos melhor entender e apresentar de que 

modo a criança enfrenta o câncer se ajustando criativamente, aspecto que 

pode contribuir para profissionais da área da saúde darem suporte no 

enfrentamento da hospitalização prolongada de crianças com câncer e para 

que auxilie o paciente na criação de melhores e mais adequadas estratégias 

de apropriação e adaptação da doença. 

Palavras-chave: Estratégias de enfrentamento, Ajustamento criativo, Câncer 

infantil, Hospitalização prolongada, Gestalt-terapia
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2.3 CO4  O cuidado à família no contexto hospitalar 

 

NATÁLIA DE OLIVEIRA COTRIM 

NATYOLIC@GMAIL.COM 

MARIA APARECIDA CONTI 

 

Resumo: O Conselho Federal de Psicologia, na Resolução nº 2 de 10 de março 

de 2001, regulamenta a especialidade em Psicologia Hospitalar. Segundo esse 

documento, o psicólogo especialista na área atua nos âmbitos da assistência, 

pesquisa e ensino. Essa atuação se dá com os pacientes das instituições de 

saúde, seus familiares e/ou responsáveis e com as equipes de saúde, tendo 

como foco a busca pelo bem-estar físico e emocional do paciente. A literatura 

aponta que, apesar das intervenções terem como finalidade o paciente, 

outros fatores também têm relevância no processo de hospitalização, 

incluindo a atenção às famílias. Pode-se definir família como um sistema 

complexo de relações, no qual acontecem as primeiras vivências sociais. A 

partir delas, os indivíduos constroem vínculos de pertencimento e, 

concomitantemente, sua identidade e individuação, trazendo para esse 

sistema uma constante transformação. Assim, há uma busca por adaptação 

da família frente às modificações trazidas para o grupo por cada um de seus 

membros e pelas exigências da sociedade na qual está inserida, levando a um 

reajustamento dos papeis de cada membro na dinâmica familiar de acordo 

com as necessidades. A hospitalização de um dos membros da família 

geralmente é vivenciada como um momento de crise, gerador de estresse, 

que interrompe o equilíbrio do grupo familiar e exige uma reorganização e 

adaptação às novas condições. Sendo assim, traz impactos físicos e 

emocionais não só para o membro hospitalizado, mas também para a família 

como um todo. Neste sentido, a Gestalt-terapia, como abordagem humanista 

existencial, oferece constructos que corroboram com a necessidade de se 

considerar o todo, e não somente a soma das partes neste processo. Este 

trabalho tem como objetivo identificar as possibilidades de atuação com 

familiares de pacientes hospitalizados e estabelecer um diálogo entre essas 

práticas e a Gestalt-terapia, tendo como pano de fundo a Psicologia da Saúde 

Crítica, baseando-se nas políticas públicas existentes sobre a assistência no 
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contexto hospitalar brasileiro. Propõe-se a realização de uma revisão 

bibliográfica de abordagem qualitativa, com apoio da fenomenologia, a partir 

da leitura sistemática e criteriosa dos principais textos e publicações nacionais 

sobre o tema. Resultados esperados: segundo a literatura, é possível observar 

uma alteração no comportamento de familiares de pacientes hospitalizados 

na busca por estratégias adaptativas para restabelecer o equilíbrio da 

dinâmica familiar. Supõe-se que alguns aspectos envolvidos nessa alteração, 

que por vezes são geradores de sofrimento, tenham uma relação com a 

assistência prestada pelos profissionais de saúde, podendo, assim, ser 

minimizados a partir de uma intervenção planejada para este público. Assim, 

a Gestalt-terapia, considerando a configuração do grupo familiar, oferece uma 

visão diferente aos fenômenos que permeiam o processo de adoecimento 

vivenciado pela família, proporcionando uma compreensão integral dessas 

vivências. Dessa forma, evidencia-se a importância do aprofundamento de 

estudos sobre as práticas da psicologia com os familiares de pacientes que 

estão hospitalizados, visto que se trata de um evento impactante tanto 

individualmente, quanto para o todo que constitui o grupo familiar. 

Palavras-chave: Psicologia hospitalar, Gestalt-terapia, Família
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2.4 CO4  O Tempo Vivido no CTI 

 

PAULA SAMPAIO PARREIRAS 

PAULATPO@HOTMAIL.COM 

VANESSA ROSA PEREIRA 

 

Resumo: Diante da experiência do adoecimento e da internação, a passagem 

por um Centro de Tratamento e Terapia Intensiva - CTI representa um 

momento delicado para pacientes devido a fatores como a angústia vivida 

diante da doença, o isolamento e limitações, a privação de notícias da vida 

cotidiana e a diminuição da autonomia. Dentre os possíveis aspectos da 

experiência de internação em um CTI, destaca-se a orientação temporal e a 

vivência da duração diante de relatos de pacientes em atendimento 

psicológico e do risco elevado de ocorrência de estados confusionais agudos, 

notoriamente relacionados à orientação temporal. A psicologia 

fenomenológica oferece embasamento teórico e conceitual acerca da vivência 

temporal a partir do conceito de Tempo Vivido e a premissa de que a 

experiência e a atribuição de sentido à duração estão entrelaçadas à forma de 

ser-no-mundo da pessoa. Objetivou-se com este estudo analisar a percepção 

da passagem do tempo em pacientes internados no CTI Clínico da Santa Casa 

de Belo Horizonte, descrever os mais frequentes marcadores da passagem do 

tempo utilizados pelos pacientes e analisar a vivência dos pacientes da 

duração dentro do CTI. Trata-se de estudo de campo qualitativo, exploratório 

e transversal. Foram entrevistados 20 pacientes no período de agosto a 

outubro de 2017 através de entrevista semiestruturada elaborada pela 

autora. Todos os pacientes assinaram Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Foram respeitados os seguintes critérios de inclusão: 

pacientes de ambos os sexos, com idade mínima de 18 anos, internados no 

setor sem alterações do nível de consciência há pelo menos três dias 

consecutivos (avaliados através da Escala de Coma de Glasgow diariamente) 

e com linguagem e cognição preservadas. Os dados foram agrupados e 

analisados com base na metodologia qualitativa de Análise de Conteúdo. Os 

pacientes apresentaram idades entre 21 e 88 anos. Dentre eles, 85% 

encontravam-se internados no setor entre 3 e 7 dias e 45% responderam 
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incorretamente quando questionados sobre o número de dias de internação. 

Os mais frequentes marcadores de tempo foram a presença de relógio no box 

(65%), presença de TV (20%), perguntar às enfermeiras (20%) e percepção da 

troca de plantões (20%). Na fase de análise de conteúdo, as unidades de 

sentido que surgiram das entrevistas foram categorizadas em 4 grandes 

temas: sensação da duração, em que 75% vivencia o tempo lentificado; fatores 

de ajuda na experiência de internação; fatores que dificultam; resignação 

diante da situação de internação. Discute-se a partir dos resultados a 

importância de fatores centrais como a relação positiva com a equipe, a 

sensação de desorientação no CTI e a falta sentida pelos pacientes de rotinas, 

objetos e pessoas de seu mundo cotidiano durante a internação. Conclui-se 

que o trabalho apresenta relevância diante da escassez de estudos 

disponíveis sobre o tema e de reflexões desenvolvidas sobre a vivência 

temporal, com base na psicologia fenomenológica, aplicadas à realidade do 

setor estudado no sentido de compreender parte importante da experiência 

de estar internado no CTI e facilitar a experiência dos pacientes da internação 

nesse ambiente. 

 

 

 

di

 

Palavras-chave: CTI, Experiência, Tempo vivido, Fenomenologia
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3 CO4 – Universidade, adolescência e infância 

 

3.1 CO4  Contribuições da Gestalt-terapia em um grupo de 

apoio a estudantes universitários 

 

BRUNA BERGER ROISENBERG 

BRUNAPC@GMAIL.COM 

 

Resumo: Ser estudante universitário e estar vivendo o momento de estudar 

em uma graduação se caracteriza como um período de transformações, de 

transição, o que gera muita ansiedade e muitas incertezas. São escassos os 

estudos publicados sobre este tema através do viés da Gestalt-terapia (GT). O 

presente estudo tem como objetivo relatar a experiência de um grupo de 

apoio aos estudantes universitários de uma universidade pública do sul do 

país. A iniciativa de formar o grupo surgiu da necessidade dos próprios 

estudantes, que não estavam conseguindo viver plenamente este período de 

crescimento pessoal e profissional e sentiam a necessidade de compartilhar 

suas experiências. Este encontro foi um pedido de ajuda, um pedido de 

compartilhamento de experiências, um pedido de cuidado e atenção. O 

encontro durou duas horas e meia e contou com a presença de 25 estudantes, 

com idades entre 18 e 26 anos. As intervenções feitas foram com base nos 

conceitos da GT. Muitos destes estudantes estavam morando sozinhos pela 

primeira vez, outros estavam sofrendo os efeitos de uma vida acadêmica 

sobrecarregada, muitos relataram que passavam por muitas cobranças e 

pressão (externa e interna), competitividade entre os pares, falta de 

motivação, falta de autoconhecimento, preocupação com o futuro, entre 

outros. Durante o encontro foram trabalhados temas referentes a este 

momento de vida, que é caracterizado pela exploração de possibilidades, pelo 

crescimento pessoal e profissional, pela formação de valores e de vínculos 

importantíssimos, que serão marcantes para o resto da vida. Foi ressaltado 

que poder aproveitar as particularidades desta fase da vida e do ambiente 

acadêmico, poder se (re)conhecer, se relacionar de forma saudável com os 

outros e consigo é um fator importante de proteção da saúde mental dos 
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estudantes. Poder também ampliar os horizontes e se dedicar a diferentes 

esferas de vida, não apenas à universidade, é um fator considerado relevante 

por estes alunos. A Intervenção se deu através da Abordagem Gestáltica, 

usando os conceitos de aqui-e-agora, awareness, autorregulação organísmica, 

contato, entre outros. Um fato que os alunos consideraram importante foi a 

noção de aqui-e-agora e awareness apresentadas, que os ajudaram a se 

perceberem no momento presente e verificarem quais suas necessidades. 

Nesse encontro, trabalhamos também a formação de vínculo, o contato, a 

importância das relações, e o autoconhecimento. O medo de falhar, de rodar, 

de não conseguir alcançar seus objetivos, também apareceu nas falas dos 

estudantes, e lidar com o luto destas perdas foi também trabalhado. Alguns 

dos resultados do encontro, levantados conjuntamente com os alunos, foi de 

que muitas das inquietações que surgiram não eram restritas a uma única 

pessoa, e sim, eram sentimentos comuns a todos/as do grupo. Ninguém ali 

estava só. Foi um presente poder ver estudantes engajados, companheiros, 

parceiros, empáticos, que estavam dispostos a se escutarem, se ajudarem e 

se fortalecerem para enfrentar esta fase da vida juntos. É preciso que mais 

estudos sejam feitos sobre as necessidades dos estudantes de graduação, e 

como as intervenções sob o viés da GT podem contribuir para a saúde mental 

dos mesmos. 

 

Palavras-chave: Gestalt-terapia, Grupo de apoio, Estudantes universitários
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3.2 CO4  Gestalt-terapia na universidade: relato de 

experiência na liga acadêmica de Gestalt-terapia 

da UESPI 

 

KAROLINNY MARQUES DE ABREU SALES REGO  

KAROLINNYMARQUESS@HOTMAIL.COM  

DÉBORA CARVALHO CARDOSO VITORINO  

 

Resumo: A formação acadêmica exige do estudante o desenvolvimento de 

habilidades e estratégias que possibilitem o aprendizado, a integração de 

informações e a utilização prática do conteúdo. Assim, é cada vez mais 

necessária a participação em atividades que efetivem o aprofundamento 

teórico voltado aos princípios de ensino, pesquisa e extensão. As ligas 

acadêmicas constituem-se como organizações estudantis voltadas ao 

aperfeiçoamento sobre determinado campo do saber. Diante disso, a Liga 

Acadêmica de Gestalt-terapia da UESPI (LAGT), fundada no ano de 2017, 

constitui-se como um grupo de estudo e apresenta como principal finalidade 

o desenvolvimento de atividades que favoreçam a formação acadêmica e 

profissional em Gestalt-terapia, como forma de refinar o domínio técnico e 

metodológico da atuação, mediante a constituição de grupos de estudos e 

conversas, eventos e produção científica. Objetivos: Diante disso, o artigo 

apresenta como objetivo geral analisar as experiências vivenciadas ao longo 

do ano de 2017 na LAGT. Os objetivos específicos são: relatar as atividades 

desenvolvidas na LAGT ao longo do ano; e descrever a experiência na 

participação acadêmica na liga. Metodologia: O artigo apresenta como 

pressuposto teórico-metodológico uma abordagem qualitativa de natureza 

descritiva com a realização de um relato de experiência. Resultados obtidos: 

No ano de 2017 (ano de sua formação), a LAGT constituía-se por 

aproximadamente 20 pessoas - estudantes e profissionais - que se reuniam 

quinzenalmente ou, de acordo com a formação de subgrupos, semanalmente, 

para discussão de referencial teórico estabelecido previamente por 

cronograma (Teoria de Campo, awareness, ajustamento criativo, aqui-agora, 

responsabilidade, campo e ciclo do contato). Mediante a evolução das 

discussões e possibilidades de contato, realizou-se o encontro intitulado como 
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“Suicídio e autonomia: reflexões gestálticas”. Outra atividade realizada, 

designada como Cine GT, apresentou como finalidade a promoção de um 

espaço de discussão e reflexão sob o olhar Gestáltico de produções 

cinematográficas. Em um primeiro momento, perceberam-se as dificuldades 

vivenciadas na construção de um contato pleno e uma relação que 

favorecesse a consolidação do grupo. Pela responsabilização de cada membro 

e atuação ativa no aqui-agora, as atividades desenvolvidas proporcionaram 

conhecimento e ampliação da awareness., assim como o compartilhamento 

das atividades da liga para os membros da comunidade acadêmica, 

viabilizando um maior diálogo. Com isso, emergiu uma experiência de contato 

sob novos olhares da Gestalt-terapia. Dada a importância universitária 

adquirida ao se discutir um saber, as atividades proporcionaram uma 

formação diferenciada com maior papel no aprofundamento teórico e prático 

da atuação. Conclusão: Conclui-se que as experiências na participação na Liga 

Acadêmica de Gestalt-terapia tendem a colaborar com o desenvolvimento 

profissional e com o desenvolvimento da Gestalt-terapia no Piauí.  

 Palavras-chave: LAGT, Liga Acadêmica de Gestalt, Gestalt-terapia no Piauí
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3.3 CO4  Os mecanismos neuróticos na Adolescência: uma 

forma de se ajustar por meio da transgressão 

 

ANA CAROLINA SILVA LOPES 

ANALOPES.PSI@GMAIL.COM 

 

Resumo: A fim de compreender de que maneira os adolescentes que 

cometem atos infracionais se ajustam neuroticamente, coloca-se como o 

tema deste trabalho o adolescente em conflito com a lei correlacionando com 

os ajustamentos neuróticos descritos na literatura gestáltica. De acordo com 

o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, o jovem que comete ato 

infracional, ou seja, conduta descrita como crime ou contravenção penal, após 

o tramite judiciário fica sujeito a cumprir medidas socioeducativas. Por outro 

lado, para a Gestalt-terapia, considera-se que os indivíduos são o reflexo de 

um todo complexo e interpessoal, cujo desenvolvimento da personalidade 

passa pela noção de Self. Nesse processo de desenvolvimento, os sujeitos 

recorrem a ajustamentos criativos, podendo estes se configurar como 

movimentos saudáveis ou não saudáveis. Diante disto, realizou-se uma 

revisão bibliográfica, cujas informações foram obtidas a partir de livros e 

periódicos nacionais, entendendo enquanto objetivo geral descrever como os 

ajustamentos neuróticos se manifestam nas relações desses adolescentes; 

bem como por objetivos específicos: verificar de que forma os ajustamentos 

se dão durante a adolescência; verificar os principais contextos relacionais em 

que estes adolescentes estão inseridos; correlacionar a vivencia do ato 

infracional com os ajustamentos neuróticos. Como resultados, foi possível 

verificar que os avanços tecnológicos e as mudanças socioeconômicas da 

sociedade em geral, o medo e a insegurança presentes na adolescência; a 

vivência em ambientes hostis e o uso de drogas influenciam no 

funcionamento neurótico dos sujeitos estudados. Da mesma forma, verificou-

se que adolescentes recorrem principalmente aos ajustamentos: Confluência, 

como forma de pertencimento e formação de identidade a partir de um 

grupo; Introjeção, em decorrência da forma como são construídos os valores 

contemporâneos (a estrutura familiar, comportamento e consumo); 

Egotismo, pretendendo a autoafirmação, entretanto, percebeu-se que tal 
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funcionamento ocorre de maneira geral, não se restringindo ao ambiente 

familiar como pensado anteriormente. Já em relação ao comportamento 

confrontativo que, primeiramente, se entendia como forma de legitimação de 

si diante dos contextos onde estão inseridos, notou-se que o confronto, em 

sua maioria, vem enquanto forma de comportamento agressivo, permeado 

pelos ajustamentos Introjeção e Projeção. Concluiu-se que o adolescente 

infrator é mais uma parte de um organismo adoentado, inserido em uma 

sociedade em que, em tempos de discussão sobre a redução da maioridade 

penal, a lógica parece ser estritamente punitiva, sem visar a ressocialização 

destes sujeitos. Nesta perspectiva, pude entender ainda que o trabalho com 

os adolescentes infratores, na maioria das vezes, está entre a prática do olhar 

empático e a maneira de implicá-los nos atos graves que cometem, levando à 

reflexão da função de estarem cometendo infrações, possibilitando-os (ao 

menos) a pensar em um prospecto diferenciado do que podem ser e/ou ter. 

Palavras-chave: Adolescente, Conflito, Lei, Ajustamentos
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3.4 CO4  Relato de um estágio supervisionado em um 

centro de convivência para crianças e 

adolescentes 

 

ANDRESSA FERNANDA RAGONHA RIBEIRO 

AFRPSIC@GMAIL.COM 

ANA MARIA EMERENCIANO PORTINHO 

 

O conceito de vulnerabilidade social baseia-se na perda de direitos ou ameaça 

de possibilidades de realização do indivíduo. Nesse sentido, os CCA's (Centro 

de Convivência para Crianças e Adolescentes) são um espaço de referência 

para o desenvolvimento de ações socioeducativas destinadas a atores sociais 

em situação de vulnerabilidade, na tentativa de assegurar o fortalecimento 

dos vínculos familiares, grupais, comunitários e sociais. O Estágio foi realizado 

em um Centro de Convivência para Crianças e Adolescentes, situado na cidade 

de São Paulo, SP, no período de agosto a novembro, com encontros e 

supervisões semanais. Utilizou-se como aporte teórico a Gestalt-terapia e a 

Clínica Ampliada, desdobrando em dois momentos: Observação Participativa 

e Projeto de Intervenção. Para atender à demanda Institucional, foram 

estruturados dois grupos terapêuticos de cinquenta minutos, com 

aproximadamente dez participantes de ambos os gêneros, e idades entre 11 

e 14 anos, em média. Por conseguinte, semanalmente, foram discutidos os 

movimentos de cada grupo, elegendo temas e técnicas de acordo com as 

necessidades reconhecidas em cada encontro. Dentre estes, estiveram como 

temas centrais: 1 - Comunicação; 2 - Colaboração; 3 - Aproximação entre 

gêneros, sendo utilizadas técnicas lúdicas prosseguidas de roda de conversa. 

Inicialmente, ambos os grupos demonstraram resistência ao evitarem se 

colocar como figura. No decorrer do processo, o fortalecimento do vínculo e 

a facilitação do lúdico permitiram maior abertura das formas como agiam no 

mundo, expondo fragilidades e potencialidades. Revelou-se, portanto, nós 

existenciais em relação à comunicação entre os participantes, assim como 

rede de contato evitativa. Assim sendo, o trabalho tomou caminhos que 

facilitaram a percepção de fenômenos que continham estas dificuldades, 

para, então, explorar novas possibilidades de relação, ampliando seus 
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campos perceptivos. Inicialmente, as brincadeiras envolveram desenhos 

gráficos, vivo ou morto, mímica e telefone sem fio. Posteriormente, atividades 

colaborativas que facilitavam identificar o outro como parte essencial para 

certos objetivos, necessitando comunicação assertiva e a apropriação deste 

outro no campo vivencial. A posteriori, a roda de conversa permitiu que 

pudessem expor suas percepções sobre o ocorrido e discorrer, numa 

construção grupal, como havia sido a experiência e o que ela representava 

para cada um no "aqui-e-agora". Ao final dos encontros, ambos os grupos 

demonstraram, por meio gráfico e verbal, suas percepções quanto ao 

movimento realizado desde o início, expressando consciência das fragilidades 

na comunicação e nas relações entre os gêneros, existentes nas suas 

vivências. Dessa forma, os objetivos foram atingidos na medida em que as 

demandas institucionais e grupais foram identificadas e trabalhadas em 

grupo terapêutico. O grupo revelou evolução de um momento inicial 

resistente para uma nova configuração, passando a viver novos ajustamentos 

em relação às suas posturas e abrangência de possibilidades e horizontes. 

Palavras-chave: Adolescência, Centro de convivência, Clínica Ampliada, 

Gestalt-terapia, Ludoterapia
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4 CO4 – Sexualidade, gênero e Gestalt-terapia 

 

4.1 CO4  A saúde mental do homem negro homossexual: 

um olhar fenomenológico sobre o filme 

“Moonlight” 

 

GABRIELA FARIA DE SOUZA 

GABIFARIADESOUZA@GMAIL.COM 

CAIO GRACO LIMA ANCELOTTI 

 

Resumo: O racismo constitui-se num processo de hierarquização, exclusão e 

discriminação contra um indivíduo ou uma categoria social definida como 

diferente com base em alguma marca física externa, ressignificada em termos 

de marca cultural interna, que definiria padrões de comportamento. Entre os 

estigmas produzidos pelo racismo, pode-se citar o referente à masculinidade 

negra, isto é, os homens negros são, muitas vezes, concebidos como sujeitos 

destituídos de habilidades intelectuais, sob a visão que os associa a uma 

superpotência física, sexual e viril, exigindo-se constantemente 

comportamentos condizentes com este estereótipo. Assim, negros que se 

distanciam desse referencial, como os homossexuais, podem sofrer para 

construir sua identidade, resultando em adoecimento mental. Do ponto de 

vista gestáltico, as funções do ego de identificação e alienação favorecem o 

equilíbrio organísmico. Utilizando-se esta perspectiva teórica, são elaboradas 

reflexões acerca da saúde mental de Chiron, um homem negro homossexual, 

protagonista do longa-metragem "Moonlight: Sob a Luz do Luar". Objetivo: 

Analisar psicossocialmente acontecimentos das três etapas do 

desenvolvimento de Chiron (infância, adolescência e vida adulta), em um 

diálogo entre a Gestalt-terapia e a Psicologia Social, contemplando os temas: 

racismo, machismo, homofobia e (seus impactos na) saúde mental. 

Metodologia: Trata-se de um estudo de caso de caráter qualitativo, descritivo 

e exploratório. Por intermédio da redução fenomenológica, foram analisados 

os acontecimentos mais significativos na vida do protagonista, articulando-os 

com produções científicas sobre a temática e com os pressupostos teórico-
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metodológicos da Gestalt-terapia. Resultados: Compreende-se que a 

representação simbólica, socialmente difundida, do homem negro como 

hiperssexualizado, forte fisicamente e viril, impactava negativamente a 

subjetividade de Chiron, impossibilitando-o de vivenciar sua sexualidade e de 

forjar uma identidade com a qual se identificasse, dificultando, assim, a 

awareness e suscitando respostas rígidas no contato com o meio, através dos 

bloqueios de contato, como a introjeção, fixação e projeção. Conclusão:  

A Gestalt-terapia ressalta a responsabilidade do sujeito na direção de sua vida, 

o que pode ser observado pelas narrativas dos processos de subjetivação do 

personagem principal, sem ignorar as condições ofertadas pelo meio, 

destacando-se a relação conflituosa com a figura materna que apresentava 

dependência química; a proteção recebida por uma figura masculina influente 

no tráfico de drogas local e a homoafetividade experimentada na 

adolescência e reencontrada na vida adulta. As condições oferecidas pela 

sociedade, marcadamente racista, patriarcal e machista, tornam a 

autorregulação organísmica um processo complexo de ser atingido pelo 

protagonista e notadamente pelas pessoas negras, promovendo bloqueios de 

contato enrijecidos e pouca fluidez. Socialmente, observa-se que o modelo de 

masculinidade negra permanece estanque, impedindo que inúmeros 

indivíduos estruturem e vivenciem suas identidades livremente e 

funcionalmente. Reitera-se, também, a importância de novas produções na 

área que utilizem filmes cinematográficos, nacionais e internacionais, como 

estratégia terapêutica, leitura de contextos e de pesquisas científicas em 

diversas perspectivas teóricas e metodológicas, a fim produzir conhecimentos 

diversos que reduzam os efeitos do racismo e promovam saúde mental. 

 

Palavras-chave: Masculinidades negras, Gestalt-terapia, Racismo, Machismo, 

Estudo de caso
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4.2 CO4  Gestalt-terapia e grupo de acolhimento para 

pessoas transgêneras sob o olhar de seus 

participantes 

 

ANDREA DOS SANTOS NASCIMENTO 

ANDREANAS@GMAIL.COM 

AMANDA MARTINS PASSOS 

 

Resumo: Ser transgênero no Brasil, seja transexual ou travesti, significa fazer 

parte de um grupo que sofre cotidianamente com a violência. A Associação 

Nacional de Travestis e Transexuais (Antra, 2017) demonstrou que a nação 

brasileira lidera o ranking de países que mais matam pessoas transgêneras 

no mundo. Em meio a tanta violência e direitos básicos negados, é 

imprescindível um maior foco em políticas públicas e melhorias nos serviços 

sociais voltados a esse grupo. Neste contexto, o papel da psicóloga e do 

psicólogo torna-se fundamental, no intuito de promover qualidade de vida e 

bem-estar para este segmento, indo muito mais além da emissão de 

pareceres psicológicos para a cirurgia da redesignação de gênero ou 

retificação do registro civil. Foi objetivo dessa pesquisa exploratória investigar 

a qualidade de vida, autoimagem, perspectiva de futuro e investimento em si 

mesmo em pessoas transgêneras que participaram do projeto de extensão 

intitulado "Grupo de Acolhimento para Pessoas Transexuais e Travestis" na 

Universidade Federal do Espírito Santo, no ano de 2017 (Registro SIEX 401528). 

Os encontros ocorreram quinzenalmente no Núcleo de Psicologia Aplicada da 

Universidade, e tiveram como abordagem psicológica norteadora a Gestalt-

terapia. Para tanto, foram enviados 12 (doze) questionários, por meio de uma 

plataforma online, para todos os(as) participantes do grupo, travestis, 

mulheres e homens transexuais, que só poderia ser respondido após 

aceitação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os resultados 

principais mostraram que todos(as) os(as) integrantes avaliaram que grupos 

de acolhimento psicoterapêuticos são uma ferramenta importante de apoio 

para pessoas transgêneras. Os(as) participantes afirmaram (100%) que o 

grupo também proporcionou momentos positivos e intensos de troca, por 

meio de relatos pessoais, atividades e intervenções diversas. Com base nisso, 
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a contribuição para o bem-estar, a autoestima e a percepção de futuro foram 

satisfatórias, uma vez que novas possibilidades de experimentação da 

realidade puderam ser sentidas por todos(as). Os resultados obtidos por meio 

desta pesquisa demonstraram que o trabalho em grupo fundamentado na 

Gestalt-terapia pode contribuir positivamente para o bem-estar, a autoestima 

e a percepção de futuro dos(as) participantes. Observou-se ainda que a 

Gestalt-terapia pode auxiliar esse segmento populacional, quando se 

estabelece na relação dialógica uma escuta autêntica, o acolhimento dos 

sujeitos que se apresentam em suas diferentes experiências de vida e a 

superação das dificuldades, dos preconceitos e dos bloqueios de contato, 

propondo saídas criativas para o enfrentamento do cotidiano. 

Palavras-chave: Transexualidades, Travestilidades, Grupos, Gestalt-terapia, 

Acolhimento
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4.3 CO4  A clínica psicológica e situações de racismo: 

reflexões gestálticas 

 

LIVIA CRISTINNE ARRELIAS COSTA  

LIVIACRISTINNE@GMAIL.COM 

 

Resumo: O racismo se apresenta de diversas maneiras nos diferentes 

âmbitos e grupos sociais. Nas pessoas negras, a longa e constante exposição 

às situações de desvalorização racial provoca dor, angústia, insegurança, 

autocensura, rigidez, alienação, negação da própria natureza, deixando 

marcas profundas que impossibilitam ou dificultam ajustamentos criativos 

saudáveis. Há decepção consigo mesmas por não conseguirem responder às 

expectativas impostas diante de uma sociedade brancamente idealizada, 

gerando um tipo de sofrimento invisível, porque se processa "internamente", 

no sentido de que não encontra eco. As pessoas brancas tornam-se cúmplices 

da dominação racial a fim de manter seus privilégios, o que se manifesta a 

partir de silenciamentos diante de situações de racismo, da negação e da 

estigmatização do corpo negro, além da ideia entranhada de superioridade 

estética, intelectual e moral. Isto é demonstrado através das formas 

individuais e institucionalizadas do racismo. A Gestalt-terapia é uma 

abordagem psicológica que possui um lugar social fortemente demarcado 

pelas formas como é desenvolvida a concepção de ser humano engajado no 

campo em que se relaciona. Assim, a sua forma de intervenção, 

necessariamente, é ética e política, a partir da confirmação do 

autorreconhecimento positivo pessoal, um processo que se dá 

intersubjetivamente e se apresenta vivido corporalmente. Neste sentido, o 

presente trabalho, de cunho teórico, tem como objetivo refletir sobre as 

implicações da prática clínica da Gestalt-terapia em diversos contextos de 

intervenção, com o olhar sensível ao sofrimento provocado por relações 

racistas. Este tipo de reflexão é necessário porque as relações raciais, no 

Brasil, se estruturam de forma a privilegiar um determinado grupo racial, "o 

branco" em detrimento de outros, especialmente o negro e indígena, quando 

se trata da realidade amazônica. A Teoria do Self gestáltica ajuda a 

compreender as vivencias de racismo a partir de diferentes modos de 
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funcionamento. No modo Id, há sentimento de estranheza com o corpo visto 

no espelho, que não corresponde ao ideal social; no modo ato, as decisões 

tomadas em relação ao próprio posicionamento no mundo são possíveis a 

partir da negação da imagem vista no espelho ou da aceitação, 

reconhecimento, acolhimento da "e luta pela" imagem vista no espelho. Já o 

modo Personalidade apresenta-se quando o campo atual possibilita ao 

organismo replicar, reescrever a si mesmo, sem a pura e simples imitação do 

passado ou o seguimento do que ditam as normas sociais no que se refere às 

vivencias raciais, o que caracteriza a awareness. Portanto, a identidade racial 

pode ser incluída na clínica gestáltica como um fenômeno historicamente 

construído ou destruído, o qual envolve a miscigenação, a atualização de 

formas de resistência, o lugar que cada grupo racial ocupa nas suas vivencias 

diárias, questões de gênero dentro do debate sobre relações raciais, 

descolonização do pensamento cientifico eurocêntrico, o lugar geográfico 

onde se estabelecem estas relações, dentre outras. Além disso, torna-se 

importante considerar a construção intersubjetiva dos lugares sociais tanto 

de clientes quanto de psicoterapeutas, o que abarca a implicação empática 

destas/es últimas/os nesse campo relacional, a partir de um olhar mais 

acurado para a questão racial. 

Palavras-chave: Clinica gestáltica, Racismo, Intersubjetividade, Corporeidade
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4.4 CO4  Sexualidade, sua expressão e implicações no 

setting terapêutico: um olhar da Gestalt-terapia 

 

DÉBORA PINHEIRO DA SILVA MONTIBELER 

DEBORA.PSMONTIBELER@GMAIL.COM 

 

Resumo: Diante de um cenário em que discussões de gênero, sexualidade e 

o espectro de expressão da mesma estão em voga, a sexualidade no campo 

terapêutico e suas implicações no setting ainda é um tema pouco enfocado 

na agenda da Gestalt-terapia. Sexualidade é um assunto bastante amplo e que 

permeia muito da vida dos sujeitos. Muito além de sua vinculação ao ato 

sexual, ela é base da formação de identidade e, portanto, de suma 

importância em todas as esferas da vida. O objetivo deste trabalho é gerar 

reflexão acerca do campo terapêutico no que tange à sexualidade, focando na 

inter-relação entre a sexualidade do terapeuta e do cliente e seus possíveis 

desdobramentos no processo terapêutico. É também foco fornecer subsídios 

para que o psicólogo possa observar e trabalhar essas questões habilmente, 

voltando atenção para o que ocorre no campo com relação a gênero e 

sexualidade para auxiliar o cliente a perceber a forma como se relaciona e se 

vê em relação. Para atingir os objetivos propostos, foi realizada uma revisão 

da bibliografia sobre o tema sexualidade e da literatura da Gestalt-terapia com 

o intuito de estabelecer um diálogo teórico e criar uma ponte entre estes 

conceitos, possibilitando trazer este tema à luz e avançar no conhecimento 

desenvolvido até o momento. Os desdobramentos da sexualidade na terapia 

já podem ser evidenciados desde antes do início do processo propriamente 

dito, no momento da escolha do terapeuta. Em geral, uma das primeiras 

questões que o sujeito levanta para si é se o psicoterapeuta será do sexo 

masculino ou feminino. Em última instância, essa escolha já diz muito a 

respeito da relação que esse sujeito estabelece com o outro e em qual setting 

fica mais cômodo. Em geral, após este momento de seleção do terapeuta, a 

sexualidade do mesmo fica de fundo o tempo todo e só se torna figura no 

campo novamente através de eventos específicos, como gravidez da 

terapeuta, revelação de sua orientação sexual ou vida conjugal, durante 

trabalhos relacionados ao feminino ou masculino, quando há sensualização 
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do campo, entre outras formas mais sutis. Através da ampliação da awareness 

do terapeuta a respeito desses temas e dialogando tais acontecimentos com 

a teoria, este trabalho se propõe a criar uma zona ampliada de conforto para 

que o terapeuta possa atuar em questões relacionadas com sexualidade no 

setting sem ultrapassar os limites éticos e da relação. Fica claro no trabalho 

que, se bem conduzido, o tema da sexualidade em terapia pode inclusive 

reforçar a formação de vínculo, criando mais momentos de mutualidade entre 

as partes e, portanto, sendo potencialmente uma ferramenta para abrir o 

caminho da alta. 

Palavras-chave: Sexualidade, Gênero, Campo, Gestalt-terapia
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5 CO4 – Psicopatologia, área jurídica e abordagem 

gestáltica 

 

5.1 CO4  As psicopatologias do desencontro: entre os 

limites do Ser Dom-e-Dor 

 

NIVALDO DONIZETI MOSSATO 

CONTATO @NIVALDOMOSSATO .COM.BR 

 

Resumo: O mundo contemporâneo tem exercido sobre o homem excessivas 

influências, levando-o a trilhar caminhos que, cada vez mais, o fazem 

distanciar-se do Outro e, consequentemente, de si mesmo. Sem estar aware 

da necessidade de um encontro pleno com o Outro, o homem perde a 

possibilidade do “tornar-se pessoa” e de promover uma atualização saudável 

do Self. Este trabalho tem como objetivo, através do estudo bibliográfico das 

diversas psicopatologias experienciadas dentro e fora do setting terapêutico, 

às quais não estamos imunes, trazer à luz da Gestalt-terapia os limites e 

polaridades entre os quais transitam as possibilidades dos encontros e 

desencontros entre as pessoas, geradores de Dom e de Dor, de saúde e de 

doença. Quando a aceitação do Outro ocorre em sua plenitude de alteridade, 

unidade e unicidade, a possibilidade gerada é de uma resposta de 

reciprocidade e de aceitação, também pelo Outro, o que nos abre um caminho 

para a realização de um encontro pleno, onde nos fazemos Dom para o Outro, 

promovendo a saúde psíquica e o crescimento mútuo. Entretanto, quando 

tendemos à polaridade do desencontro, perdemos a essência e o Dom de si, 

e do Outro, nos fazendo Dor. A interrupção desse contato, tanto de forma 

excessivamente confluente - quando não delimitamos nossos espaços 

psicológicos, misturando-nos ao meio (Outro) - quanto egotista - quando 

incidimos sobre o Outro a força do nosso poder, dominando e oprimindo - 

impede o nosso existir, e rouba-nos a essência. Ao nos expormos 

excessivamente às excitações provindas do mundo (Não-Eu), vamos de 

acordo com o que assimilamos ou introjetamos de cada contato 

experienciado, moldando as Fronteiras do Eu, estabelecendo limites entre o 
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Eu e o Outro. Tal processo, nem sempre consciente, nos leva a desenvolver 

“estilos de funcionamento”, ou seja, formas de estabelecer contatos com o 

Outro e com o mundo, buscando satisfazer às nossas necessidades 

primordiais. Quando o encontro com o Outro se faz de forma a promover 

relações complementares dialeticamente satisfatórias, ou ainda melhor, 

dialogicamente transcendentes - quando nos tornamos Dom para o Outro -  

o processo de atualização das Funções do Self ocorre de forma criativa, 

proporcionando um ajustamento saudável, gerando reciprocidade, satisfação 

e crescimento. Entretanto, quando o contato com o Outro ocorre de forma 

conflituosa, onde este Outro é introjetado toxicamente, tanto de forma a não 

delimitarmos nossas Fronteiras, misturando-nos, quanto de forma a agirmos 

com padrões rígidos ou autoritários, impedindo ou interrompendo o contato, 

o distúrbio do processo de atualização dos padrões das Funções do Self pode 

favorecer tanto o surgimento das neuroses, quanto das psicoses. Observa-se, 

portanto, que, quando há distúrbios ou enfraquecimento nas Fronteiras de 

contato entre o Eu e o Outro, pode ocorrer cristalizações e/ou interrupções no 

contato, bloqueando o contato pleno, dando origem às neuroses; ou ainda, 

quando há uma total ruptura destas Fronteiras Eu/Outro e perda significativa 

das Funções Ego do Self, surgem as Psicoses. Esses comportamentos mal 

adaptativos são descritos pelo DSM-IV (V) como Transtornos de 

Personalidade. 

 

Palavras-chave: Psicopatologia, Encontro, Desencontro 
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5.2 CO4  Psicologia Jurídica e Abordagem Gestáltica: por 

uma postura compreensiva nas Varas de Família 

 

CHRISTINE VIEIRA PEREIRA 

PSICHRISTINEVIEIRAPEREIRA@GMAIL.COM 

 

Resumo: O presente trabalho visa expor os desdobramentos oriundos de 

pesquisa desenvolvida no Curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação 

em Psicologia Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e que 

deram origem à obra “Psicologia Jurídica e Abordagem Gestáltica: um 

encontro nas Varas de Família”, publicada no 2º semestre de 2013. A 

metodologia abarcou pesquisa teórica realizada acerca da noção e princípios 

da compreensão diagnóstica em Gestalt-terapia e sobre aspectos referentes 

à atuação do psicólogo em Varas de Família. Por meio da análise dos 

resultados, reuniram-se contribuições daquela abordagem à Psicologia 

Jurídica nos Juízos de Família. Foram priorizadas situações relacionadas a 

famílias pós-separação no que tange à disputa de guarda e/ou 

regulamentação de visitas, pois muitos litígios que chegam às Varas de Família 

e são encaminhados aos Serviços de Psicologia encontram-se ligados a 

questões que se referem à separação conjugal. Como consequência do 

estudo, problematizou-se a realização restrita de perícias psicológicas e foram 

apresentadas novas possibilidades de atuação do psicólogo jurídico junto a 

famílias pós-divórcio. No curso de desenvolvimento da investigação teórica, a 

escolha pelo recorte da compreensão diagnóstica gestáltica se deu, pois tal 

noção apresentou, em sua fundamentação, premissas teóricas que poderiam 

ser aplicadas para além do âmbito clínico. A pesquisa teórica realizada sobre 

compreensão diagnóstica gestáltica evidenciou princípios alicerçados na 

fenomenologia e, a partir destes, se propôs a postura compreensiva como 

contributo da abordagem à Psicologia Jurídica nas Varas de Família. A reunião 

de contribuições advindas da postura compreensiva gestáltica se deu a partir 

da indicação de quatro princípios que foram relacionados com aspectos 

peculiares do campo de atuação do psicólogo nos Juízos de Família, sendo tais 

princípios denominados: “postura compreensiva no atendimento à família”, 

“postura compreensiva: compreensão construída na relação entre psicólogo 
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jurídico e família”, “postura compreensiva fundamentada na atitude 

fenomenológica” e “postura compreensiva: suporte na geração de 

compreensão do psicólogo jurídico”. A proposição da postura compreensiva 

se expressa, portanto, como o resultado do encontro interdisciplinar entre 

Psicologia Jurídica e Abordagem Gestáltica no contexto das Varas de Família, 

bem como confirma a possibilidade de diálogo entre os respectivos campos 

de saber e a ampliação de referências técnicas para a atuação do psicólogo 

jurídico junto a famílias pós-divórcio no Sistema de Justiça. 

Palavras-chave: Psicologia jurídica, Abordagem gestáltica, Varas de família, 

Separação conjugal
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5.3 CO4  Psicose e produção desejante: interface entre o 

pensamento deleuziano e a Gestalt 

 

LEDA MENDES PINHEIRO GIMBO 

LEDAMPINHEIRO@GMAIL.COM 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo a produção de uma 

articulação teórica, mas que inspire as intervenções clínicas, entre o 

pensamento deleuziano sobre o desejo como agenciamento e produção e a 

clínica gestáltica direcionada ao campo da psicose. A partir da multiplicidade 

possível de ajustamentos dos quais um sujeito de produções psicóticas pode 

fazer uso e considerando o fato de esse sujeito não se ajustar de modo 

psicótico todo o tempo, empreende-se uma discussão acerca do lugar do 

desejo nas psicoses. Compreendendo, pois, todas as produções dos sujeitos 

da psicose, sejam elas ajustamentos de busca ou não, enquanto criações 

frente às demandas que emergem no campo, propõe-se uma discussão 

acerca do desejo em quaisquer ajustamentos que estes sujeitos venham a 

realizar, posto que se tenha por fundamento norteador a concepção deste 

enquanto dimensão da experiência da qual se acham perpassadas todas as 

vivências humanas. Considerando que, tal qual afirma Deleuze (1988, p. 19), 

“[...] o desejo se estabelece sempre, constrói agenciamentos, se estabelece em 

agenciamentos, põe sempre em jogo vários fatores” e que um sujeito de 

produções desejantes não necessariamente precisa atender a todo o tempo 

às demandas por afeto e inteligência diante do grande Outro social, propõe-

se uma contraposição à perspectiva da Gestalt-terapia onde a questão do 

desejo se apresenta em termos da dimensão presuntiva do horizonte de 

futuro que se desvela para a ambiguidade instalada pela impessoalidade dos 

hábitos na experiência de contato com awareness. Desse modo, as produções 

dos sujeitos das psicoses se comporiam não desejantes e não desejáveis na 

medida em que as formações psicóticas se tratariam de contatos desprovidos 

de awareness, pois “[...] Em vez de destruir a realidade em proveito do inédito 

(como se esperaria em uma experiência de contato com a awareness), a 

função de ato fixa, associa, dissocia, organiza e desorganiza as diferentes 

partes de sua sociabilidade orgânica” (Muller-Granzotto & Muller-Granzotto, 
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2012, p. 240). Trata-se de um estudo de revisão de literatura, pautado nos 

textos clássicos da Gestalt-terapia, em teóricos brasileiros da atualidade e no 

pensamento do filósofo Gilles Deleuze acerca do desejo como produção. 

Como resultado, é possível pensar o sujeito das produções psicóticas e sua 

fixação na função ego/ato para responder às demandas ambíguas no campo 

não como um sujeito que não deseja ou produz desejo, mas identificar como 

o desejo, enquanto agenciamento, produz no sujeito dos ajustamentos de 

busca e preenchimento de fundo articulações possíveis e relações fecundas 

com o campo e os afetos, potentes e que possibilitam a organização do corpo 

de atos dessas pessoas. 

Palavras-chave: Psicose, Desejo, Deleuze
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5.4 CO4  Tricotilomania: o processo psicopatológico na 

visão da Gestalt-terapia 

 

MICHÈLE REJANE CERVEIRA MORAES 

MICHELECERVEIRA@GMAIL.COM 

TAMIRYS DE SOUZA PEREIRA 

 

Resumo: O processo psicopatológico quando visto somente pela ótica 

biomédica faz com que o conceito de adoecimento seja reduzido a esferas 

que compartimentalizam o homem em polaridades mecanicistas (mente-

corpo) e retiram a subjetividade do indivíduo perante sua construção 

enquanto pessoa biopsicossocial. A psicopatologia dos manuais tende a 

acorrentar os conceitos de forma determinista em relação à saúde mental e 

aos sintomas que sugerem “anormalidade”. A experiência única de uma 

pessoa com transtornos psicológicos nem sempre é levada em conta, 

principalmente quando os balizadores são quantitativos e não qualitativos e 

quando é ignorada a fenomenologia dos sintomas e a concepção de pessoa e 

de mundo como primazia de um processo terapêutico. Assim, o próprio 

conceito de transtorno mental poderia se ampliar e se libertar das dicotomias 

“sanidade x loucura”, “saúde x doença”, pela possibilidade existencialista de se 

poder escutar a pessoa acometida de transtorno mental e não de, 

simplesmente, escutarmos a doença propriamente dita. Dentre as 

psicopatologias que ficam “engessadas” em uma abordagem quantitativa, 

como no DSM-5, por exemplo, na categoria de Transtornos Obsessivos-

Compulsivos, destacamos a Tricotilomania que, antes de povoar o espectro 

obsessivo-compulsivo, era vista como “mais adequada” na classificação de 

transtornos do controle do impulso, como sugeriu o DSM-4. A própria 

complexidade etiológica da tricotilomania faz com que a sua classificação seja 

falível e, se ainda considerarmos as comorbidades, fica mais difícil a tentativa 

de criar padrões psicopatológicos para enquadramos o adoecimento. 

Respeitando o “universo” de cada pessoa, evidenciaremos a necessidade de 

uma psicopatologia que valorize o indivíduo, suas experiências, sem 

descaracterizar questões ambientais, neurológicas e sociais. A tricotilomania 

tem registro no CID-10 como F 63.3 e está acomodada no capítulo de 
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transtornos mentais e comportamentais, mas, nem por toda exatidão de 

sintomas e etiologia descritos ou até mesmo de tratamentos propostos, não 

seríamos capazes de compreender a dor e o sofrimento que cada pessoa 

vivencia e como vivencia a tricotilomania. A partir das contradições entre a 

singularidade do sujeito e o processo de adoecimento, objetivamos 

aproximarmo-nos do processo psicopatológico da tricotilomania pela visão da 

Gestalt-terapia, que concebe um processo holístico e singular; portanto, o 

objetivo desse trabalho é fazer uma reflexão crítica acerca de como a 

subjetividade, ainda subjugada e ainda revestida de rótulos, é descartada em 

prol de uma conduta psicopatológica que desconstrói a autenticidade e o 

ajustamento criativo da pessoa com tratamentos paliativos que mais a 

escravizam do que a libertam do sofrimento e da angústia e que podem 

comprometer ainda mais quem tem TOC. Com uma metodologia de revisão 

literária, propomos a partir dos preceitos da Gestalt-terapia, contestarmos 

estigmas e máscaras da “loucura” e expor o “diferente” com a leveza de um 

paradigma humanista-existencial, sem para isso reduzir o processo a uma 

classificação determinista de doença que não consegue abarcar a 

complexidade de um fenômeno: a doença mental.  

Palavras-chave: Tricotilomania, Psicotiagnóstico, Gestalt-terapia, Saúde 

mental
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6 CO4 – Virtualidade, redes sociais e transtornos 

alimentares 

 

6.1 CO4  A influência da internet em crianças e nas relações 

familiares um estudo de caso 

 

MARTA REGINA MONTEIRO DE SOUZA 

PSICOLOGAMARTA@OUTLOOK.COM.BR 

 

Resumo: O meu interesse pelo tema desenvolveu-se a partir dos 

atendimentos em meu consultório. Muitas vezes, os pais procuram a terapia 

por não saber se posicionar diante da era tecnológica. Vemos a criança 

“refém” pelo uso de videogame, computadores e afins, onde a fala no setting 

terapêutico refere-se a nomes de jogos, mudança de fase/etapa, gírias 

relacionadas ao assunto. A partir daí, pode surgir uma evitação de contato, 

demonstrando a dificuldade da criança em expor suas relações, necessidades 

e seus sentimentos. A minha vivência como psicoterapeuta mostra as crianças 

cada vez mais familiarizadas com os dispositivos digitais: apps, jogos, redes 

sociais, YouTube e, dentro de casa, a maior parte do tempo conectadas, 

absorvidas em videogames de última geração, computadores e celulares, 

isoladas em seu mundinho particular, resultando em uma interação familiar 

e com o mundo quase nula. Brincadeiras como amarelinha, esconde-esconde 

e quebra-cabeça não são mais divertidas. Os amigos atuais são mais “virtuais” 

do que “reais”. Para Carvalho (1983), a criança é um ser único e singular e está 

sob influência de grandes transformações. Trata-se de um ser biológico e 

relacional que se diferencia pela forma que se ajusta ao mundo. É 

considerado, na sua totalidade, em constante movimento, e troca com o 

ambiente através do contato vivenciado. A criança possui potencial para criar 

e mudar, segundo Oaklander (1980). “É através das funções de contato que 

nossa percepção poderá se organizar e nossos sentimentos poderão adquirir 

significados” (Aguiar, 2005). O objetivo deste trabalho qualitativo é entender 

consequências positivas e negativas acerca do uso da internet na interação 

criança/mundo e a influência nas relações familiares, ilustrado por um estudo 
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de caso em andamento e embasamento teórico com enfoque gestáltico. A 

internet vem nos possibilitando a expansão de limites, acessos e facilidades 

diversas, ou seja, pode ser denominada como um lugar de contato. Porém, é 

importante observar o uso que se faz dela pelas crianças, ela deve somar e 

não substituir atividades ou possibilidades de interação com o meio. E diante 

de tal tema, surgem questionamentos: O que está sendo proporcionado para 

que as crianças possam se comportar? Será que elas estão tendo acesso a 

habilidades necessárias para um melhor desenvolvimento com um todo? Qual 

o impacto da realidade virtual no desenvolvimento infantil e nas relações 

familiares? Finalizo com algumas reflexões salientando a importância de 

estudos e pesquisas a respeito desse assunto no intuito de nos ajudar a 

compreender e, consequentemente, a exercer uma melhor intervenção com 

os nossos clientes e seus familiares.  

 

Palavras-chave: Contato, Gestalt-terapia, Criança, Família 
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6.2 CO4  As redes sociais e o sentimento de tristeza: como 

atrair likes? 

 

ANDREZA DA SILVA CRISPIM 

ANDREZACRISPIM2@GMAIL.COM 

 

Resumo: A tristeza é reconhecida como resposta adaptativa a situações de 

perdas e colabora com o processo de ressignificação realizado pelo sujeito 

frente aos infortúnios da vida. Contudo, observa-se que, na 

contemporaneidade, a tristeza tem sido encarada como algo a ser evitado e, 

quando instaurado, excluído do cotidiano, ao ser transformado em produto 

de vergonha e patologização. As redes sociais são meios de comunicação que 

abrem espaço para o compartilhamento da rotina dos usuários ao possibilitar 

trocas de informações entre diferentes classes sociais. A acessibilidade aos 

diversos estilos de vidas permite estabelecer comparações que podem gerar 

sentimentos de inadequação, ansiedade, insucesso e tristeza. A visibilidade 

nas redes sociais surge como um termômetro de aceitação e sentimento de 

pertencimento social. Assim, foi analisado como as redes sociais interferem 

no processo de integração do sentimento de tristeza e na autorregulação 

organísmica do sujeito, à luz da Gestalt-terapia. O método utilizado consistiu 

na análise da pesquisa Status of mind realizada pelo Royal Society Public 

Health no Reino Unido em 2017 e numa revisão bibliográfica da teoria da 

Gestalt-terapia da Filosofia, entrelaçadas à obra literária de Rainer Maria Rilke, 

"Cartas a um jovem poeta". Observou-se que o uso excessivo das redes sociais 

entre os jovens contribui com o aumento do número de diagnósticos de 

Depressão e de Transtorno de ansiedade na atualidade. A negação do 

sentimento de tristeza colabora com o processo de formação de caráter e, ao 

invés de trazer felicidade e bem-estar, pode levar o sujeito a modos de existir 

rígidos e neurotizados. Conclui-se que a vivência do sentimento de tristeza 

como parte integrante da existência possibilita ao ser humano maior 

integração da sua personalidade e aumento do autossuporte. 

  
Palavras-chave: Tristeza, Autorregulação, Redes sociais, Internet
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6.3 CO4  Contribuições da Gestalt-terapia nos defluxos dos 

Transtornos Alimentares, como proposta de 

intervenção 

 

ENÉAS LARA PEREIRA DE ARAÚJO 

CONTATO @ENEASLARA.COM.BR 

ANA MARIA SANTOS SUZANO 

ROBERTA MOYSES SOUZA 

 

Resumo: O artigo trata da intervenção psicoterapêutica em transtornos 

alimentares, na visão da Gestalt-terapia, a partir da revisão de literatura 

qualitativa das publicações científicas nos últimos cinco anos, em psicologia e 

psiquiatria, assim como pesquisas em Gestalt-terapia ou a Abordagem 

Gestáltica, sobre defluxos/desfluxos e seus correlatos, como os sintomas dos 

transtornos alimentares. A análise das produções científicas nesse ínterim e a 

construção deste conteúdo objetivam refletir sobre possível intervenção 

terapêutica baseada nos fundamentos, teoria e técnicas da Gestalt-terapia, 

direcionadas para quadros de bulimia, anorexia, ortorexia, vigorexia, 

transtorno da compulsão alimentar periódica (TCAP) e transtorno obsessivo 

compulsivo (TOC) por alimentos. O levantamento de dados teve como fontes 

a Biblioteca Virtual de Saúde – Psicologia (BVS-Psi, www.bvs-psi.org.br) e as 

plataformas de pesquisa SciELO Brasil e P@psic, entre os indexadores das 

principais revistas do meio científico brasileiro. O processo metodológico foi 

realizado em etapas. No primeiro momento, pesquisou-se nas plataformas 

digitais todo universo que se referia à descrição transtornos alimentares, 

tendo como resultado uma amostra de 20.990 publicações no BVS-Psi, 116 no 

SciELO e 34 no P@psic. Para verificação e seleção dessas publicações 

científicas, optou-se por uma busca refinada, utilizando os descritores 

"Transtornos Alimentares" AND sintomas AND psicologia AND psiquiatria, 

restritos aos anos de 2013 a 2017. Sendo assim, foram encontradas 11 

publicações, mas, apenas 05 completas e acessíveis pelo BVS-PSI, 12 no SciELO 

e 01 no P@psic. Segundo estes critérios, foram encontrados e analisados ao 

todo 18 artigos na língua portuguesa e inglesa relacionados ao tema, além de 

livros específicos da Abordagem Gestáltica. Também foram considerados os 
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bancos de dados digitais dos congressos nacionais de Abordagem Gestáltica 

e da revista científica Phenomenological Studies, buscando literaturas 

relacionadas com os descritores acima, contudo não foram encontradas. O 

levantamento de dados, resulta na defasagem da abordagem do problema de 

fluxo, enquanto sintoma, como estudo central desses transtornos, e 

especialmente a proposta de intervenção terapêutica, na abordagem da 

Gestalt-terapia. Sobre tal perspectiva, a proposta do artigo consiste em 

nomear fontes internas e externas, valores, energia e direção que promovem 

o defluxo, assim como estabelecer observância factual sobre o 

comportamento do indivíduo e as ações que o expressam, sem críticas, 

adjetivações ou recomendações, mas, definindo a extensão do campo que 

interfere na forma particularizada que se configura cada patologia. Também 

são deliberados os possíveis desdobramentos de ações que promovam 

cuidados, o campo de ação psicoterapêutica, suas fronteiras e o 

estabelecimento dos limites da intervenção, a observância da dinâmica de 

cada um na construção dos alertas pessoais para cada evento, partindo de 

fundamentação teórica, como ciclo homeostático, ciclo do contato, teoria 

organísmica, proflexão e outros pilares que se propõem à reconstrução do 

fluxo. A alta morbidade e mortalidade de tais patologias confirmam a 

importância de ampliar o conhecimento de sua etiologia, características 

agregadas e, consequentemente, seu tratamento. 

Palavras-chave: Transtornos alimentares, Sintomas, Fluxos
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6.4 CO4  Possibilidades de manejo com clientes obesos em 

busca de novos hábitos alimentares 

 

MUNYCK AGUIAR BORGES 

MUNYCKPHN@HOTMAIL.COM 

GUILHERME DE CARVALHO 

 

Resumo: A escolha do tema relaciona-se com a procura de atendimento 

psicoterápico por parte de pessoas obesas, em sofrimento psíquico, que 

buscam suporte para a construção de novos hábitos alimentares. Buscamos 

apresentar algumas possibilidades de manejo por parte do Gestalt-terapeuta 

que se dispõe a contribuir com esse processo. Temos como objetivo principal 

a promoção de uma breve discussão, a partir de uma perspectiva de atuação 

clínica individual na abordagem da Gestalt-terapia, acerca das possibilidades 

de intervenção do psicoterapeuta. O trabalho consistirá em uma breve 

apresentação do tema, visando à compreensão da especificidade da atuação 

do Gestalt-terapeuta. Será realizado um estudo bibliográfico com a ilustração 

de fragmentos clínicos de clientes com queixas referentes à mudança de 

hábitos alimentares para a redução de peso. A obesidade é definida como 

excesso de gordura na composição corporal que leva em conta a equação 

entre peso e altura. O paradigma médico acredita que a redução do peso 

esteja diretamente relacionada com a redução de ingestão de alimentos, 

associada ao aumento de gasto energético, porém, em Gestalt-terapia, 

compreendemos o organismo como integrado, onde corpo-mente-meio se 

dão de forma indivisível, sempre em busca da homeostase. Devemos 

considerar que a forma como nos alimentamos expressa também a forma 

como lidamos com nossas relações, com a satisfação de nossas necessidades 

e com a maneira que distinguimos o que é nutritivo do que é tóxico. Fazer 

escolhas mais nutritivas implica em abrir mão das tóxicas e, para que essa 

transição aconteça, o caminho é a ação e a ressignificação de desejos 

conflitantes na tentativa de despertar no cliente novas possibilidades de 

existir. A awareness das mensagens existenciais impressas na singularidade 

de cada pessoa pode ajudar na reorganização das expectativas sobre a perda 

de peso, possibilitando a ampliação da capacidade de ajustamento criativo da 
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sua própria experiência em relação aos seus hábitos alimentares. É 

fundamental que o cliente perceba que ciclos de satisfação de necessidades 

precisarão ser vistos e trabalhados com cuidado, reestruturando a 

responsabilização pelo autocuidado e compreendendo a funcionalidade 

singular da alimentação em sua vida. Lidar com a satisfação requer primeiro 

ter estabelecido o contato, e isso faz com que possamos aprender e assimilar 

a experiência, agregando novas possibilidades ao nosso self para futuras 

escolhas, mais conscientes, autênticas, coerentes e integradas. Assim, 

concluímos que cabe ao psicoterapeuta o olhar para o processo de 

transformação existencial e relacional do cliente, buscando transcender o 

emagrecimento em si e mobilizando o fundo para a formação de novas 

figuras. A pretensão é que o trabalho exposto possa levar à reflexão sobre a 

possibilidade de trabalho em conjunto com uma equipe multidisciplinar com 

nutricionistas, profissionais de educação física e médicos, na tentativa de fazer 

com que o cliente se aproxime do equilíbrio entre corpo-mente-meio, e assim 

consiga fazer escolhas mais nutritivas e fluidas. 

 

 

Palavras-chave: Transtornos alimentares, Sintomas, Fluxos
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7 CO4 – Teoria, psicoterapia e recursos terapêuticos 

 

7.1 CO4  A importância da Awareness e o ciclo de contato 

na psicoterapia de orientação Gestáltica 

 

LOIVO JOSÉ MALLMANN  

LOIVOJOSE@HOTMAIL.COM 

JULIANA LOMBA FRONZA 

 

Resumo: A Gestalt-terapia desenvolveu-se a partir dos anos 1950 nos Estados 

Unidos e tem entre seus fundadores nomes como Laura e Fritz Perls, Isadore 

From, Paul Goodman, Ralph Herfferline, entre outros. A nova abordagem tem 

influência da filosofia existencial, fenomenologia, psicanálise, Psicologia da 

Gestalt, o pensamento humanista e filosofias orientais. Na estrutura 

conceitual da Gestalt-terapia, destacam-se elementos como o ciclo de contato 

e a busca da awareness. Como estes conceitos aparecem ou podem servir de 

mapa para orientar a prática clínica do gestalterapeuta? Este estudo tem o 

objetivo de analisar os conceitos de ciclo de contato e awareness, além de 

relacioná-los com um caso clínico. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica 

exploratória com aplicação qualitativa a um estudo de caso. Awareness é um 

termo inglês que, no português, remete de imediato à palavra “consciência”. 

Na prática clínica da Gestalt-terapia, awareness caracteriza-se pelo sentir, pelo 

excitamento e pela formação de gestalten. Na prática clínica, o indivíduo entra 

em contato com as sensações que experimenta e assim amplia a consciência 

do que está vivenciando e abre novas possibilidades de resposta. A Gestalt-

terapia está centrada no conceito de contato e as relações que o indivíduo 

tem consigo e com o mundo exterior são a matéria prima da relação 

psicoterapêutica. O ciclo de contato é uma construção teórica centrada no 

tema do contato e apresenta mecanismos de bloqueio e mecanismos de cura. 

Zinker e Ribeiro são autores que criaram modelos de ciclos de contato que 

orientam a prática clínica na abordagem gestáltica. Durante o processo 

terapêutico, foi possível evidenciar os bloqueios de contato que a paciente 

mantinha, e então contribuir para que a mesma pudesse encontrar, através 
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da awareness, recursos para desbloqueá-los. A realização dos atendimentos 

e a construção do artigo foram de fundamental importância na integração do 

conhecimento teórico e a prática, o que contribuiu de maneira significativa 

para o fechamento de gestalten. 

Palavras-chave: Gestalt-terapia, Awareness, Psicoterapia, Ciclo de contato
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7.2 CO4  Diálogos em rede: articulações interessantes 

entre Gestalt-terapia e Teoria ator-rede 

 

LAURA CRISTINA DE TOLEDO QUADROS 

LAURACTQ@GMAIL.COM 

 

Resumo: O objetivo desta proposição é discutir algumas aproximações e 

interlocuções entre a abordagem gestáltica e a teoria ator-rede (TAR), a partir 

da proposta de valorização das práticas defendidas pelos autores da TAR. Não 

pretendemos constituir um novo aporte teórico para a Gestalt-terapia, mas 

sim ratificar o aspecto contemporâneo e inovador de nossa abordagem, 

ampliando as possibilidades que ela pode nos trazer, considerando seu 

vanguardismo e pioneirismo em abordar a experiência sem dicotomias e 

determinismos. A Teoria Ator-Rede nos diz que um ator é tudo e todos que 

agem numa rede, incluindo humanos e não-humanos, ou seja, é tudo o que 

possa gerar algum impacto na rede. Assim, uma ação nunca está concentrada 

num único ator e, portanto, é resultante de diversas conexões e também não 

se fecha em si mesma. Ela pode ser retomada, revisada, desconstruída e 

reconstruída em qualquer ponto. Latour, na verdade, prefere usar o termo 

actantes, que expressa melhor a ideia de ação. Actantes atuam na rede ao 

mesmo tempo em que a configuram. A TAR define-se mais como um método 

do que uma teoria, um instrumento de investigação para os eventos que vão 

além dos fatos e atravessam a vida cotidiana numa articulação híbrida no 

fluxo da experiência. Acompanhar processos como propõe a TAR nos convoca 

uma percepção refinada, além de requerer nossa sensorialidade, bem como 

uma presentificação do corpo que nos mantenha atentos e ativos. Assim, 

enfatiza-se o fazer, o movimento, os caminhos trilhados. A Gestalt-terapia 

abrange esse aspecto dinâmico, criativo e, embora existam fundamentos 

básicos, somos provocados a criar e recriar formas de atuação para questões 

que emergem no campo da psicoterapia quanto à e da pesquisa, tornando 

cada processo uma experiência singular. Das invenções, desenvolvem-se 

formas diferenciadas de atuação, transformando espontaneamente nossa 

prática numa arte de intervir pela sensibilidade. Perls preconizava uma prática 

processual, não dogmática que pode nos surpreender em todos os aspectos, 
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mas que mantém seu olhar para as relações, acreditando que é nesse entre 

que a vida acontece. Na Gestalt-terapia, como na TAR, não há roteiros pré-

concebidos, mas há como mapear o trajeto, lembrando que o mapa não é o 

território em si, mas sim um conjunto de referências imprecisas, porém, 

norteadoras. Ao apontarmos articulações interessantes entre esses saberes 

para nossas pesquisas e atuação na clínica, resgatamos a importância da 

prática como delineadora da teoria apoiadas na dialogicidade. A metodologia 

proposta nos retira as certezas sem, no entanto, nos destituir o 

conhecimento. Atuamos fundados numa relação de respeito, curiosidade, 

envolvimento e criatividade. Essa pode ser uma aventura que exige 

despojamento, valida a porção inventiva da produção de conhecimento e nos 

aproxima finalmente da arte enquanto campo de criação, enquanto poiésis. 

Perls afirmava que “Aprender é descobrir que algo é possível” (1981, p. 137), 

nos provocando a buscar o novo. Mais do que responder o questionamento 

que permeia esse trabalho, cabe-nos abrir um campo de discussões que 

possam agregar contribuições. 

Palavras-chave: Gestalt-terapia, Teoria ator-rede, Prática clínica, Pesquisa
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7.3 CO4  Gestalt-terapia: proporcionando escolhas através 

do autoconhecimento 

 

CAIO FÁBIO DE SOUZA MARTINS 

CAIOFABIOMARTINS@OUTLOOK.COM 

FERNANDA RACHEL SOARES ALVES 

 

Resumo: O trabalho é resultado de uma experiência e tem por finalidade 

apresentar uma temática relevante à prática psicológica durante a realização 

do Estágio Básico VII, requisito para formação do curso de bacharel em 

Psicologia pela PUC-GO. O autoconhecimento é fruto de uma percepção 

acerca do eu, esse eu que se encontra também através do processo 

terapêutico. O estudo de caso apresentado, destaca a importância do 

ambiente terapêutico para o autoconhecimento, além da forma de 

ajustamento de dois estagiários em fase de aprendizagem do oficio de gestalt-

terapeutas. Assim sendo, o objetivo desse artigo se delineia como 

apresentação ao leitor de um relato de experiências dos atendimentos dos 

estagiários e a forma como a psicoterapia se colocou ante as questões do 

autoconhecimento que possibilite escolhas assertivas por parte do cliente a 

partir da consciência de sua vivencia. Justifica-se a apresentação ante a 

necessidade por parte dos terapeutas estagiários de fundamentar 

teoricamente as intervenções realizadas, bem como compreender como o 

processo de autoconhecimento subjetivo do cliente está ocorrendo no 

decorrer do vivido dos atendimentos, visando à conclusão e à obtenção de 

nota para aprovação na disciplina de Estágio Básico Supervisionado VII, do 

oitavo período da Graduação em Psicologia da PUC-Goiás, supervisionado 

pela Dra. Virgínia Elizabeth Suassuna Martins Costa. Esclarece-se que o 

atendimento se caracterizou por atender aos clientes de acordo com os 

referenciais teóricos da fenomenologia e do existencialismo e, de modo mais 

específico, a partir da abordagem da Gestalt-terapia. O processo foi encerrado 

com observáveis desenvolvimentos do cliente no que tange à sua consciência 

e às habilidades de escolha. Percebe-se que cliente, ao longo do período em 

que esteve em processo terapêutico, conseguiu atingir autoconsciência 
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parcial, desenvolvendo formas de ver o seu mundo, alcançando assim os 

objetivos propostos. 

 Palavras-chave: Autoconhecimento, Escolhas, Gestalt terapia, terapeutas 

estagiários
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7.4 CO4  Relato de experiência sobre o uso de diários como 

recurso terapêutico na abordagem gestáltica 

 

FÁBIO NOGUEIRA PEREIRA 

FABIONOGUEIRAPEREIRA@GMAIL.COM 

MARCIO VINICIO DO NASCIMENTO SUTIL 

 

Resumo: O presente trabalho surgiu da necessidade de uma compreensão 

processual mais ampla a respeito do desenvolvimento da cliente no 

atendimento clínico ao longo de estágio supervisionado. A cliente trazia falas 

carregadas de sentimentos e comportamentos não funcionais decorrentes de 

um excessivo suporte ambiental, sobretudo da irmã gêmea, e se queixava de 

ansiedade em situações sociais e dificuldade para lidar com suas emoções. 

Usamos diários a respeito dos atendimentos como metodologia de 

intervenção e coleta de dados. O objetivo com tal recurso era oferecer novos 

dados experienciais e ampliar contato e awareness em situações dentro e fora 

do setting terapêutico, bem como auxiliar o estagiário-terapeuta a se tornar 

mais presente nos encontros e destacar seu próprio crescimento com a 

relação estabelecida. O uso de diários como intervenção retoma a 

importância das narrativas para o desenvolvimento do fundo existencial em 

contraposição à figura do relatado em terapia. A intervenção consistiu em 

manter um diário semanal com impressões sobre os encontros terapêuticos 

e o cotidiano. Essas anotações deveriam incluir impressões sobre emoções, 

pensamentos e sensações ocorridos nos atendimentos e no dia a dia. Tais 

anotações foram compartilhadas e discutidas por estagiário e cliente a cada 

encontro realizado. O uso de diários como ferramenta terapêutica 

proporcionou ganhos relevantes para o processo terapêutico da cliente e do 

estagiário-terapeuta em questão, tais como evidenciar os relatos sobre 

conquistas (ir ao shopping sozinha, falar sobre sentimentos e emoções, entre 

outras), focar no presente ao invés de remoer o passado ou tentativa de 

antecipar o futuro e a possibilidade de dialogar sobre suas necessidades, 

possibilitando também ao estagiário-terapeuta o ganho de experiência clínica, 

além da criação de vínculo e empatia para com o outro. Percebeu-se também 

a retomada de awareness, tanto da cliente quanto do estagiário. O aspecto 
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dialógico do método empregado corroborou na melhoria da relação e do 

vínculo terapêutico, possibilitando avanços notórios quanto às queixas e 

ressignificação de situações vivenciadas. 

Palavras-chave: Pesquisa narrativa, Diário terapêutico, Dialogismo
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8 CO4 – Social, saúde pública e acompanhamento 

terapêutico 

 

8.1 CO4  Ações na rua: experienciando o inesperado 

 

LUANNA ANTUNES SIMAS GUIMARÃES VELLOSO 

VELLOSOLUANNA@GMAIL.COM 

ADRIANA MORAES SCHOENACHER 

 

Resumo: Imersos em uma cultura não promotora de cuidados à saúde mental 

e atravessando um delicado momento sociopolítico de perdas de conquistas 

nessa área, vemos, como um dos resultados, o soterramento dos afetos e a 

associação de emoções a desqualificações pessoais. Paradigmas que erigem 

clausuras em nós mesmos e inabilidades no reconhecimento das emoções e 

sentimentos que nos atravessam, rascunhando, assim, uma sociedade com 

reserva e preconceito para tratar de assuntos relacionados à saúde mental, 

sem reconhecer as nuances da paleta de emoções e sua relação com as 

escolhas cotidianas. Como seres relacionais, nossa subjetividade é construída 

na interação com o outro. Como fazê-lo sem autoconhecimento? O objetivo 

deste trabalho foi abrir um espaço na agenda atribulada dos transeuntes e 

convidá-los a pensarem sobre como têm cuidado de suas emoções e 

sentimentos. Além disso, proporcionar um espaço para 

autorresponsabilidade, um agir mais ativo e consciente e contribuir para a 

disseminação de uma cultura da saúde mental e olhar integrativo da saúde, 

rompendo com a dicotomia corpo e mente, desvinculando a saúde mental das 

práticas patologizantes. Uma aproximação de um pensar em um conceito de 

saúde que permita falar sobre sentido de vida, propósito de existência, 

relações afetivas, sexualidade e outras tantas pertinentes à constituição e 

existência humana. Uma convocatória a ser-(estar)-no-mundo iluminando a 

existência humana como um ser-(estar)-no-mundo-com-os-outros como 

apresentado por Perls. Alinhadas ao manejo proposto pela GT, este estudo 

resulta das experiências de três psicólogas em ações de conscientização e 

divulgação da Campanha Janeiro Branco em espaços públicos no Rio de 
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Janeiro (Jardins do MAM, o Museu da República e o Aterro do Flamengo). 

Utilizamos uma abordagem direta individual ou em grupo, acreditando na 

proposição fenomenológica do encontro centrado na experiência do 

indivíduo construído a partir do ineditismo da abordagem e situação. Um 

alinhamento propositivo às ideias de Zinker que defende que a nossa 

criatividade pode evocar mudanças na “coreografia humana”. Uma 

convocatória da presença através da consciência das próprias sensações e de 

si-no-mundo. Através de uma curiosidade genuína e disponibilidade de escuta 

e acolhimento dos viveres em suas particularidades. Após estabelecer um 

campo de confiança, brindamos o interlocutor com uma mensagem 

selecionada às cegas, e a partir disso, a vivência da mensagem nos apontava 

a disponibilidade humana. Num mundo de distrações e exigências 

desmedidas, o convite do inesperado na figura de disponibilidade e escuta 

“resultou” em encontros intensos e emocionantes que destacaram a 

possibilidade de potência de cada um que se permitiu experienciar. Os 

resultados obtidos não aparecem em quantidade, mas, em forma. A figura 

que emerge dos encontros foi de disponibilidade e abertura ao encontro, 

assim como nos apontou o fundador Perls: “Libere sua cabeça, chegue aos 

seus sentidos”. A unidade como resistência às dicotomias culturais segue 

sendo o caminho mais atual e genuíno de encontro e de resistência às 

inseguranças que o isolamento provoca. O inimigo que se combate para 

sobreviver não é humano e nada mais autêntico do que combatê-lo com a 

face mais humana, que são as emoções. 

 

Palavras-chave: Emoções, Sentimentos, Saúde mental, Cultura, Subjetividade 
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8.2 CO4  Grupo Terapêutico Infantil e Saúde Mental na 

Atenção Básica: Aproximações com a Gestalt-

terapia 

 

LILIAN DE ALBUQUERQUE HONDA 

LIEHONDA82@GMAIL.COM 

MARIA APARECIDA CONTI   

 

Resumo: A preocupação com a saúde mental infantil é recente e, até meados 

do século XVIII, tinha pouca relevância para a sociedade, o que explica a lacuna 

histórica caracterizada pelo tratamento ausente ou inadequado desse 

público. Na atualidade, o grupo terapêutico de crianças na Atenção Básica, 

porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), surge como possibilidade 

de atender a uma quantidade significativa desses sujeitos, como também uma 

alternativa potente de cuidado, promoção e proteção em saúde mental. 

Assim, os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), com o intuito de 

ampliar o escopo das ações da atenção básica e em articulação com as 

equipes de saúde da família (ESF), podem responder demandas de menor 

complexidade de saúde mental infantil no território oferecendo tratamentos 

efetivos, preventivos e de baixo custo. Objetiva-se compreender, nesse 

sentido, o grupo terapêutico infantil, à luz da Gestalt-terapia, como uma 

oportunidade que, ao envolver o lúdico, a ação criativa no meio e as formas 

de expressão das crianças nas interações, auxilia na ampliação de Awareness, 

além de romper com a clínica tradicional individual e manter-se em constante 

diálogo com a Clínica Ampliada na dimensão coletiva da saúde. Para tanto, 

utilizou-se uma abordagem qualitativa de estudo acerca do tema em questão 

com apoio da fenomenologia que se pauta na descrição e compreensão do 

fenômeno como ferramentas metodológicas. Como resultado, pode-se 

destacar que, ao abarcar casos comuns e pertinentes à subjetividade 

contemporânea infantil, o grupo terapêutico aparece como espaço 

privilegiado onde se apreendem os sintomas apresentados pelas crianças 

como tentativas de ajustamentos criativos para neutralização de angústias, 

indicando necessidades insatisfeitas e gestalten inacabadas. No acontecer 

grupal e também no processo de autorregulação como um movimento 
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constante em busca de novidades nutritivas no campo organismo/ambiente, 

valoriza-se a produção de singularidade na diversidade e edificam-se as 

relações de alteridade imprescindíveis para a vida em comunidade. É possível 

também aproximar a concepção holística de ser humano da abordagem 

gestáltica com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), que consideram 

o usuário dos serviços de saúde como um ser único, inserido no coletivo. 

Dessa forma, foi possível reconhecer que o trabalho com grupo terapêutico 

de crianças extrapola o setting grupal e intervenções com a rede na qual a 

criança está inserida (equipe de saúde, família, escola) se fazem necessárias. 

É nesse contexto de saúde pública, Clínica Ampliada e possíveis aproximações 

com a Gestalt-terapia que a psicologia contribui com um saber singular em 

saúde mental a partir da relação estabelecida com outros profissionais do 

campo, numa dinâmica intersetorial e interdisciplinar. Dado o exposto, 

conclui-se que este trabalho possa contribuir para o fortalecimento de novas 

ideias/paradigmas nessa área do conhecimento. 

Palavras-chave: Grupo terapêutico de crianças, Saúde mental, Atenção 

básica, Clínica Ampliada, Gestalt-terapia
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8.3 CO4  O Gestalt-Terapeuta e as práticas de promoção de 

saúde no SUS: desafios e potencialidades 

 

JULIA DILE DE MEDEIROS  

JULIADILEPSI@GMAIL.COM  

ALBUQUERQUE DE MORAES BRAGA 

 

Resumo: A cultura ocidental tem por tradição focar na doença e investir em 

seu tratamento, ao invés de desenvolver o potencial de saúde. Ainda hoje, o 

modelo de atenção de saúde prioriza a recuperação em detrimento da 

promoção e prevenção de saúde. Na tentativa de superar este modelo, o 

Sistema Único de Saúde, desde sua criação, estabelece um conceito ampliado 

de saúde e a necessidade de criação de políticas públicas para a promoção da 

mesma. No entanto, na prática, encontramos dificuldades dos próprios 

gestores e profissionais de saúde em aderirem a essa lógica. Como psicóloga 

do Pré-Natal de Alto Risco da Prefeitura Municipal de Resende, RJ, fui 

convidada pela atenção Básica a realizar grupos de pré-natal nos territórios 

das Unidades Básicas de Saúde, visando implementar ações de promoção e 

prevenção de saúde. Esse trabalho ocorreu entre maio e setembro de 2017. 

Foram realizados seis encontros em cada unidade selecionada e um último 

encontro-visita na maternidade de referência. No total, 7 territórios e  

37 usuários, entre gestantes e acompanhantes, foram contemplados. No 

primeiro e último encontro, foi aplicado um questionário para obter dados 

demográficos, história gestacional, e registrar o posicionamento no início e no 

término do grupo em relação aos temas trabalhados. Os resultados obtidos 

foram positivos, haja vista a aquisição de conhecimentos, superação de mitos, 

aproximação entre usuário e profissional. Embasado no referencial gestáltico, 

os encontros eram realizados no formato de roda de conversa, buscando a 

valorização do potencial de cada um. Os temas trabalhados foram: 

importância do pré-natal, tipos de parto, puerpério, alimentação, 

amamentação e planejamento familiar. Apesar dos temas serem previamente 

combinados por mim para atender às necessidades institucionais, houve um 

cuidado em preservar o encontro fenomenológico. Essa escolha visou facilitar 

a promoção de saúde, e também provocar questionamentos, relatos de 
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histórias, empoderamento sobre o próprio corpo e suas experiências, dessa 

forma, visando atender à necessidade das políticas públicas de saúde e 

promovendo a saúde na concepção gestáltica de ampliação de awareness. 

Enquanto profissional de saúde, trabalhando há 7 anos no SUS, percebi a 

dificuldade dos gestores e profissionais de saúde em priorizar uma atividade 

que tivesse como foco o cuidado com a pessoa anterior ao adoecimento. Isso 

também era percebido pelos próprios usuários, que, por sua vez, vivenciam a 

cultura de tratar o adoecimento ao invés de fortalecer os potenciais de saúde. 

Acredito que essas questões contribuam para a baixa adesão dos usuários a 

esse tipo de serviço. Trabalhar nessas condições de esvaziamento desses 

espaços por lado dos gestores, profissionais e usuários exige do profissional 

que acredita na promoção de saúde doses de persistência e criatividade. É 

preciso, a cada encontro, perseverar aquilo que se acredita e, por outro lado, 

a cada encontro, também é necessário mudanças para que o trabalho possa 

existir, exercendo o próprio sentido de saúde em Gestalt-terapia de manter 

um contato atualizado com o mundo. Enquanto gestalt-terapeuta no SUS, 

meu esforço é para exercer o atendimento em saúde para além de apenas 

tratar as enfermidades, mas, como um lugar para cultivar as potencialidades 

de saúde. 

Palavras-chave: Gestalt-terapia, Promoção de Saúde, Grupos, SUS, Pré-natal
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8.4 CO4  Reflexões acerca do AT (Acompanhante 

Terapêutico), Clínica Ampliada e Gestalt-terapia 

 

VANESSA DOS SANTOS 

VANESSA_SANTOSVER@YAHOO.COM.BR 

MARIA APARECIDA CONTI 

 

Resumo: Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), até 2020, os 

transtornos mentais serão as doenças mais incapacitantes. Partindo deste 

pressuposto, cabe-nos refletir sobre as políticas públicas vigentes e a 

ampliação destas para atender a essa demanda, visando expandir o olhar em 

saúde mental, de modo que se possa acolher e reintegrar o indivíduo em 

sofrimento psíquico ao meio. O cliente adoecido cronicamente apresenta 

comprometimento em suas capacidades para realizar atividades diárias; em 

alguns casos, passam por internações, depois, precisam ser acompanhados 

pela rede e dar continuidade ao tratamento. Devido à gravidade do quadro 

clínico, muitos acabam se isolando, não conseguindo se locomover até os 

ambulatórios. Objetivo: realizar uma reflexão acerca dos temas: AT 

(Acompanhante Terapêutico), CA (Clínica Ampliada) e GT (Gestalt-terapia), e 

sua importância para a ampliação das Políticas Públicas vigentes. Neste 

cenário, com relação às Políticas Públicas, o AT torna-se uma potencial 

ferramenta clínica, visto objetivar promover o resgate da autonomia de 

pessoas acometidas por transtornos mentais severos, aproximando-se dos 

seus espaços no intuito de criar possibilidades de socialização e proteção de 

sua subjetividade no encontro acompanhante/acompanhado. Este dispositivo 

caminha ao encontro das diretrizes e da lógica da Clínica Ampliada, por trazer 

nos preceitos a consideração dos aspectos que envolvem o sujeito, 

direcionando o olhar para os fatores biológico, psicológico e social no intuito 

de promover a saúde tanto do indivíduo como dos familiares cuidadores e da 

comunidade, valorizando o ser e o contexto, por meio de ações engajadas. 

Esses conceitos caminham igualmente em concordância aos propósitos da 

GT, abordagem humanista fenomenológica e existencial que instiga a 

ampliação da consciência, estimula a alteração da parte para reverberação no 

todo, abarca o cenário do indivíduo, acredita na potencialidade da pessoa 
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para possíveis escolhas e apropriação das responsabilidades, suscitando 

novas maneiras de estar no mundo. Estudar o AT, articulando-o à CA e GT, 

incentiva possíveis reflexões sobre políticas públicas capazes de transformar 

o cenário dos indivíduos portadores de transtornos mentais e seus familiares, 

por meio de uma rede que permita atendimento resoluto, possibilitando um 

novo fazer em saúde mental para além das paredes do consultório, 

explorando os espaços onde a demanda se faz presente, embasado por estas 

três vertentes - AT, CA e GT. Método: utilizaremos o método fenomenológico 

descritivo compreensivo e leituras criteriosas dos principais autores da GT e 

produções nacionais. Resultados esperados: espera-se com este estudo 

ampliar a teoria sobre a modalidade clínica do AT quando articulado com a CA 

e a GT. Conclui-se que o AT é uma relevante forma de intervenção, mas precisa 

ser aperfeiçoado nas redes de atenção para melhores resultados e mudanças 

na promoção de Saúde Mental no Brasil. 

Palavras-chave: Acompanhante terapêutico, Clínica Ampliada, Gestalt-

terapia
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9 CO4 – Violência, casais e poliamor 

 

9.1 CO4  Contribuições da psicoterapia gestáltica de grupo 

com casais em situação de violência conjugal 

 

KAMILLY SOUZA DO VALE 

K.MILLYVALE@GMAIL.COM 

ADELMA DO SOCORRO GONÇALVES PIMENTEL 

 

Resumo: Os estudos voltados para a violência conjugal podem contribuir para 

desconstrução de formas de relações pautadas na violência e para fomentar 

reflexões que alcancem proposições mais consistentes do que a prerrogativa 

de estereótipos sociais que engessam homens e mulheres em seus papéis de 

vítimas e agressores. Para a construção do conhecimento científico na área e 

compreensão do fenômeno, considera-se que aspectos fundamentais deixam 

de ser observados e analisados quando ambos os protagonistas da situação 

são abordados isoladamente e são insuficientes para responder à demanda 

que continua crescente. O objetivo deste estudo foi compreender quais as 

contribuições da psicoterapia gestáltica de grupo com casais em casos de 

situação de violência conjugal. Nesta pesquisa, utilizou-se a psicoterapia 

gestáltica breve em grupo com casais como uma intervenção clínica que 

cooperasse para o enfrentamento de uma situação coletiva problemática: a 

violência conjugal. Acredita-se que, para facilitar, entre os casais, a inclusão de 

atitudes de cuidado e reconhecimento ao outro e que, assim, priorizem a 

comunicação dialógica, é necessário que a intervenção clínica seja 

fundamentada nos estudos dos processos de subjetivação de gênero. Incluo 

no desenho do procedimento de estruturação da psicoterapia de grupo o 

manejo da responsabilidade existencial pessoal e da díade pelo cotidiano do 

casal, do cuidado interpessoal, da awareness dos vínculos conjugais. A 

pesquisa foi desenvolvida sob cunho qualitativo e configurou-se como uma 

pesquisa-intervenção, sendo baseada no método fenomenológico 

hermenêutico Gestáltico, com epistemologia inspirada nas obras do filosofo 

Paul Ricouer (1988), o qual prima pela compreensão do fenômeno a partir da 
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linguagem e dos sentidos atribuídos à narrativa dos casais. A análise incluiu a 

transcrição de trechos das sessões gravadas em áudio; a leitura e releitura do 

material; a criação das unidades de significado. Para tal, identifiquei o registro 

do discurso que é apreendido no recorte do texto, seguindo o fluxo da análise 

com a observação dos sentidos habituais das vivências significadas pelo 

sujeito para que fosse realizada a compreensão hermenêutica e alcançar os 

sentidos possíveis das vivências. A coleta de dados foi realizada na defensoria 

pública do estado do Pará, no Núcleo Especializado de Atendimento ao 

Homem em Violência Doméstica e Familiar (NEAH). Os resultados da pesquisa 

apresentam compreensões gestálticas dos discursos dos participantes. A 

análise dos discursos apreendidos nos recortes dos textos evidenciou a 

compreensão hermenêutica. Os resultados da pesquisa demonstraram que, 

no cotidiano, os conflitos conjugais aconteciam diariamente; não havia espaço 

para o diálogo; os modos diferentes de existir dificultam a convivência entre 

ambos; as questões financeiras e formas de solucionar conflitos sempre 

terminavam em possibilidade de separação. A intervenção clínica contribuiu 

para a revisão pelos casais de seus processos de subjetivação; os casais 

perceberam a importância de incluir no seu cotidiano a criação de atos de 

solidariedade e apoio mútuo. Conclui-se que a psicoterapia no modelo breve 

em grupo é uma potente ferramenta para que os casais obtenham um melhor 

relacionamento interpessoal e uma comunicação dialógica. 

Palavras-chave: Violência conjugal, Psicoterapia de grupo com casais, 

Intervenção clínica em grupo
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9.2 CO4  O casal na ótica da Gestalt-terapia 

 

AENES FERNANDES DOS SANTOS  

AENESFERNANDES@GMAIL.COM  

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar o manejo clínico 

com casais na ótica da Gestalt-terapia. Para isto, busca através da literatura e 

da experiência clínica com casais, uma visão contemporânea na ótica da 

Gestalt-terapia. A Teoria de campo deve ser ressaltada por auxiliar o 

terapeuta na clínica com casais. Ela nos possibilita um olhar holístico, um olhar 

para o todo, para o campo nesse sistema. Zinker (1997), ao falar do sistema 

íntimo, casal, identifica-o a partir da escolha do par. Após esta escolha, o casal 

forma um sistema de indivíduos comprometidos a viverem juntos por toda a 

vida; esta é a motivação inicial. Além de morarem juntos, o casal está 

comprometido com tarefas conjuntas. Eles criam um lar, criam ou não filhos 

e interagem com sistemas maiores. Formam um subsistema dentro dos 

sistemas mais amplos. O casal é uma unidade social, cultural e econômica da 

comunidade. E é com o acréscimo das atividades que surgem os conflitos e, 

muitas vezes, o que era funcional passa à disfuncionalidade, tornando um 

campo propício para atuação do Gestalt-terapeuta. Com uma metodologia 

específica, o tema central será apresentado em comunicação oral através de 

slides e datashow. Visa explorar e trazer reflexões acerca do conceito de casal 

na contemporaneidade e a prática clínica neste sistema. A Gestalt-terapia é 

um modelo psicoterápico e pertence ao núcleo das escolas fenomenológicas 

e existenciais. Entre os seus pressupostos básicos, a teoria de campo é um 

suporte para o trabalho com casais. Esta abordagem visa enfatizar a 

responsabilidade da pessoa na sua experiência no momento atual, no aqui-e-

agora, no relacionamento entre terapeuta cliente/casal. Segundo Perls (1977, 

p. 19) a Gestalt-terapia é uma das forças rebeldes, humanistas e existenciais 

da psicologia, que procura resistir à avalanche de forças autodestrutivas, auto 

derrotistas, existentes entre alguns membros de nossa sociedade, e 

desenvolveu-se a partir de algumas tendências filosóficas, psicológicas e 

culturais. Assim sendo, ao falarmos de casais, levaremos em consideração 

todas as relações conjugais presentes na atualidade. Com isso, quando 
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voltamos nosso olhar para a maneira como o casal se constituía no decorrer 

do século, percebemos que houve consideráveis mudanças. Portanto, 

podemos afirmar que a Gestalt-terapia pode ser considerada uma abordagem 

que acolhe essas mudanças com criatividade, buscando proporcionar uma 

boa forma para o casal. 

Palavras-chave: Casal, Encontro, Gestal-terapia, Sistema, Relacionamento
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9.3 CO4  Terapia de Casais: uma reflexão que envolve 

teoria e prática clínica 

 

MYRIAN BOVE FERNANDES 

MYRIANBOVE@UOL.COM.BR 

 

Resumo: A Gestalt-terapia vem desenvolvendo seus fundamentos teóricos e 

vem obtendo avanços substanciais na prática clínica, frutos de um 

amadurecimento que integra conhecimento teórico, experiência profissional 

e reflexão. Ao estabelecer inter-relações entre a teoria e a prática, os gestalt-

terapeutas reafirmam a identidade da abordagem gestáltica, elaboram 

conceitos teóricos e aprimoram o procedimento profissional durante o 

atendimento. Neste ir e vir entre teoria e prática, se estabelece uma 

circularidade na qual a prática é fundamento para a elaboração teórica e esta 

fundamenta e referenda a prática clínica. Quero compartilhar neste encontro 

uma reflexão sobre o trabalho que venho realizando em Gestalt-terapia com 

casais ou parcerias íntimas nos últimos anos e correlacionar este trabalho 

com alguns aportes resgatados das raízes e principais influências na 

concepção da abordagem gestáltica. Analiso o conceito de indiferença criativa 

de Salomo Friedlaender e descrevo como esse estudo vem me auxiliando na 

capacitação para o exercício da terapia com casais ou sistemas íntimos. 

Frambach (2003), ao trazer o conceito de Indiferença Criativa, afirma: “Desde 

tempos imemoráveis, quando se lida com polaridades, se presta mais atenção 

aos polos do que à indiferença. No entanto, é na indiferença que está o 

segredo real, a vontade criativa, a polarização em si mesma, que 

objetivamente é (o nada absoluto). No entanto, sem a indiferença, não haveria 

o mundo” (p. 118). Mais adiante, continua: “A indiferença é a dimensão central 

e criativa da realidade, ou a imensidão de todas as dimensões?“ Aqui estamos 

na fonte original, no centro de toda a criatividade. “Precisamente o nada 

objetivo é o coração subjetivo do mundo” (p. 118). Ao descrever o meu 

processo enquanto terapeuta enfocando o fluxo da “awareness” que ocorre 

durante a sessão, trago para discussão a relevância do pensamento 

diferencial em auxiliar o terapeuta a compreender melhor a abrangência do 

fenômeno que emerge no campo, proporcionando maior clareza e orientando 
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melhor a sua intervenção. A discussão sobre esta temática enriquece a 

bagagem do terapeuta, provocando um impacto na sua percepção. Sobretudo 

na terapia de casais, este conceito é extremamente útil, uma vez que abarca 

a complexidade do campo e oferece melhores condições para o diálogo entre 

o terapeuta e o casal e os membros do casal entre si. 

Palavras-chave: Terapia de casais, Parcerias íntimas, Gestalt-terapia
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9.4 CO4  Uma relação amorosa sem ciúmes? O poliamor 

sob a perspectiva da abordagem gestáltica 

 

EUSTÁQUIO OLIVEIRA LOPES JÚNIOR 

EUSTAQUIO.JUNIOR@EDU.PBH.GOV.BR 

MARIA IGNEZ COSTA MOREIRA 

 

Resumo: As relações poliamorosas são aquelas vividas por mais de duas 

pessoas, com a ciência e o livre consentimento dos envolvidos. Nesse sentido, 

o poliamor difere do padrão das relações monogâmicas e heteronormativas. 

São apresentados um histórico e vários termos utilizados pelos poliamoristas, 

diferenciando essa relação da monogamia e de outras relações não-

monogâmicas, como o relacionamento aberto, o swing e a poligamia. A 

pesquisa, de cunho qualitativo, foi conduzida por meio da estratégia da 

netnografia. Tal escolha implicou na conexão do pesquisador, com a 

autorização dos membros, em um grupo virtual de poliamoristas para troca 

de suas experiências. Participaram dos relatos três tipos de poléculas 

(configuração da relação amorosa) diferentes: um trisal (composto por três 

pessoas - todas se relacionam), uma relação em "V" (composto por três 

pessoas - uma, o vértice, se relaciona com as outras duas, mas essas não se 

relacionam) e um quadrisal (quatro pessoas - uma se relaciona com outras 

duas). As práticas discursivas foram analisadas a partir das categorias do 

ciúme, da compersão e da maturidade, por conceitos como awareness, 

contato, ajustamento criativo, suporte e neurose na Gestalt-terapia. Foi 

possível obter algumas pistas como as diferenças e semelhanças entre o 

poliamor e outros tipos de relação. O ciúme faz parte das relações 

poliamorosas, não tão voltados para a posse e ameaça de perda, mas por 

questões de administração do tempo e escolha de parceiros para compor a 

polécula. A leitura pela ótica gestáltica possibilitou explicitar o fenômeno, 

mesmo com as limitações obtidas apenas pelas práticas discursivas. 

Palavras-chave: Poliamor, Ciúme, Compersão, Maturidade
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10 CO5 – Corpo, dança e musicoterapia  

 

10.1 CO5  Corpo e Gestalt-terapia: significações a partir de 

“O cavaleiro preso na armadura” 

 

FERNANDA ZANETTE DE OLIVEIRA 

FERNANDA.OLIVEIRA@MSN.COM 

ANA TREVISAN 

 

Resumo: “O cavaleiro preso na armadura" é uma obra literária do americano 

Robert Fisher, que retrata a história de um cavaleiro que, devido ao esforço 

em provar que era o mais nobre e mais bravo cavaleiro do reino, acaba se 

enamorando de sua imagem e ficando preso em sua armadura. A fábula da 

armadura nos oferece uma série de elementos simbólicos que servem de 

reflexão para pensarmos sobre a relação entre o corpo e existência. Merleau-

Ponty se interessa no corpo como experiência, como modo de ser no mundo. 

A Gestalt-terapia é uma terapia que parte de um pressuposto holístico, onde 

corpo e mente não são vistos como separados, da mesma forma como não 

podemos separar organismo e meio. O organismo saudável difere daquele 

com funcionamento neurótico, visto que naquele existe uma ação espontânea 

e livre fluxo de emoções e expressividade, de acordo com a experiência e a 

realidade presentes. Frente ao exposto, o objetivo do trabalho consiste em 

discutir os conceitos de contato, fronteira de contato e awareness por meio 

de entrelaçamentos com a obra O cavaleiro preso na armadura. Trata-se de 

um ensaio teórico, cuja a elaboração transita fora da lógica cartesiana das 

ciências tradicionais; pelo contrário, consiste em uma escrita que instigue a 

reflexões profundas, abrindo mão do compromisso de determinar resultados 

prontos e fechados. Espera-se com este estudo contribuir com a elucidação 

de alguns dos conceitos principais em Gestalt-terapia, de modo especial: 

contato, fronteira de contato e awareness, por meio de uma analogia 

explicativa da obra referida.  

 Palavras-chave: Contato, Corpo, Gestalt-terapia
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10.2 CO5  Experimentações de Si: Gestalt-terapia, Educação 

Somática e Dança como cuidado em Saúde Mental 

 

ANA EDWIGES SILVA BENTO 

ANAEDWIGESBENTO@GMAIL.COM 

MARIA DERLEIDE ANDRADE 

 

Resumo: Este trabalho se trata de uma proposta experimental dos 

agenciamentos possíveis entre Gestalt-terapia, Educação Somática e Dança 

como concepção e prática de cuidado em um equipamento das políticas 

públicas de Saúde Mental, um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS Geral) da 

cidade de Fortaleza. Justifica-se pela necessidade local de olhares e atuações 

que possibilitem outros modos de cuidado e de convivência com a diferença, 

a partir de perspectivas que viabilizem processos de construção e 

experimentação de outros modos de existência para além de propostas 

meramente medicalizantes e normativas na lida cotidiana com as 

subjetividades, pela importância/necessidade de uma prática que assuma um 

posicionamento ético-político, por viabilizar uma experiência de corpo que 

não seja apenas a do sintoma, mas também um corpo de criação, e por 

permitir o encontro entre campos e linguagens diferentes, no entanto, que 

podem dançar em contato. Os objetivos são acessar e trabalhar aspectos 

expressivos, cognitivos, perceptivos e criativos nas fronteiras do campo da 

Psicologia e da Dança, escutando as afetações e seus efeitos na construção de 

corporeidades singulares e coletivas e na feitura de espaços de afetos. O 

trabalho acontece em grupo e é coordenado por uma psicóloga e uma 

assistente social. O processo de constituição grupal ocorre através de 

encaminhamentos de outros profissionais do serviço. Realiza-se uma 

entrevista individual, na qual a proposta e o funcionamento do grupo são 

explicados e as intenções da pessoa são escutadas. Não se faz necessária 

experiência anterior com dança e práticas somáticas. Caracteriza-se como um 

grupo fechado, com seis integrantes devido às pequenas dimensões do 

espaço físico institucional. O grupo acontece semanalmente, com duas horas 

de duração, apresentando dois momentos: há um primeiro momento para 

fala e escuta, em que também são utilizados recursos de fotografia e vídeo de 
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artistas da dança e dos próprios membros do grupo e um segundo momento 

com Educação Somática e Dança. Os resultados são a percepção da 

construção de outros corpos possíveis que se fazem na constituição de outros 

vínculos e relações em grupo, uma ampliação nas possibilidades de existir e 

estar no mundo a partir de experimentações sensíveis e concretas 

fundamentadas, também, na presença da Gestalt-terapia enquanto 

compreensão ética acerca da subjetividade e das relações humanas na 

contemporaneidade, uma abertura e um aprofundamento da consciência 

corporal, um estalar na pele da (in)consciência de si e do outro, portanto, um 

cuidado que se faz de modo ético, estético e político, contribuindo para a 

desconstrução de um lugar de não-implicação ético-política na produção e 

reprodução de subjetividades e alteridades e o aparecimento da reflexão 

sobre o lugar da experiência na Atenção Psicossocial sob o olhar da Gestalt-

terapia. Conclui-se, desse modo, que, mesmo dentro de dificuldades de 

gestão municipal, é possível a realização de práticas de cuidado criativas e 

sensíveis, que ultrapassem as tradicionais normatividades político-científicas 

na consecução e implementação das políticas públicas em Saúde Mental. 

Palavras-chave: Gestalt-terapia, Cuidado, Educação somática, Dança, Saúde 

mental
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10.3 CO5 Gestalt-terapia e dança: uma revisão de literatura 

 

BRUNA BERGER ROISENBERG 

BRUNAPC@GMAIL.COM | HTTP://LATTES.CNPQ.BR/8805707747388387  

 

Resumo: A Gestalt-terapia (GT) e a expressão artística têm uma forte ligação 

desde seu nascimento. Frederick Perls tinha uma afinidade com teatro, 

pintura, e diversas vezes utilizava recursos de expressão artística em seus 

trabalhos. Laura Perls estudou dança e afirmou que a terapia é mais arte que 

ciência, no sentido de que necessita de muita intuição e sensibilidade.  

A relação da GT com criatividade se inicia na concepção existencial de ser 

humano, o qual é visto como estando sempre num possível estado de refazer-

se, de poder escolher e organizar sua existência criativamente. Um dos 

conceitos fundamentais da GT, a awareness, não se dá somente no nível 

cognitivo, mas também nos níveis sensório-motor, emocional e energético. É 

nos processos de awareness que o indivíduo aguça a percepção de seus 

sentidos, podendo reorganizar sua experiência. Junto ao processo de 

awareness, surgem novas informações, novas figuras na percepção, que 

criam um novo saber. A dança pode ser um recurso essencial para a retomada 

da awareness, pois é diálogo, é expressão vivida e movimento da energia. Este 

trabalho se caracteriza como uma revisão sistematizada da literatura com o 

objetivo de levantar as publicações existentes que relacionam a GT e a dança. 

A pesquisa foi realizada em bases de dados importantes da psicologia, como 

BVS-Psi e PePSIC, e também em bases de dados gerais, como SciELO e Google 

Scholar. Foram utilizados como critérios de inclusão artigos recentes que 

relacionam a GT e a Dança. Foram selecionados dez artigos, que foram 

arquivados e organizados. Foram utilizadas diversas técnicas da análise de 

conteúdo categorial temático (Bardin, 1977), como, leituras recorrentes, 

fichamentos e organização do material, seguindo o critério de assunto, ou 

seja, aspectos temáticos e conceituais dos documentos. Como resultados, 

encontramos que a GT, como uma clínica da experiência, visa à ampliação da 

capacidade de awareness a partir do corpo. Como ferramenta de intervenção, 

a dança leva o indivíduo a vivenciar “no aqui e agora” conceitos fundamentais 

como contato, fronteiras de contato e awareness. A dança possibilita 
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conhecer o corpo, respeitá-lo e entendê-lo. Na dança, o corpo se reanima, se 

movimenta para criar e recriar sentidos e significados que estavam 

sedimentados. A exploração dos referenciais teóricos da dança e da Gestalt-

terapia realizada neste trabalho aponta importantes afinidades conceituais e 

metodológicas, e permitiu fortalecer a importância da dança como prática 

terapêutica.  

Palavras-chave: Gestalt-terapia, Dança, Psicoterapia
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10.4 CO5  Interações entre musicoterapia e Gestalt-terapia 

auxiliando na autoestima do sujeito com doença 

de Parkinson 

 

ANA ELISA REIS AMORIM 

AMORIM.AER@GMAIL.COM  

HIDEQUEL FIRMINO DOS SANTOS 

 

Resumo: Musicoterapia e a Gestalt-terapia auxiliando inicialmente no 

aumento da autorrealização e autoconfiança do sujeito com Doença de 

Parkinson (DP), além da integração do mesmo, é uma investigação que busca 

ampliar compreensões em fatores não muito explorados junto a esta 

clientela, qual seja, o paciente, ao entrar em contato com suas questões 

internas, através do auxílio musical, poderá refletir e exteriorizar, de forma 

que tal ação irá proporcionar melhora no controle motor. Objetivo: Verificar o 

alcance da musicoterapia em interface com a Gestalt-terapia no resgate da 

autoestima do doente com Parkinson através da valorização de suas ações; 

consequentemente, obter melhoras no autocontrole motor. Metodologia:  

A pesquisa foi um Estudo de Caso com cunho qualitativo, no qual foram 

realizados atendimentos semanais com sessões de 50 minutos cada, durante 

um ano, na Clínica de Musicoterapia - UFG, como parte do estágio obrigatório 

para formação em Musicoterapia, sendo realizadas por uma estagiária do 

terceiro ano e com coterapia de um observador do segundo ano, sob 

supervisão de uma docente. Foram utilizados instrumentos musicais, livros, 

Mesa lira, entre outros. Resultados obtidos: Ficou nítida a elevação da 

autoestima (autoavaliação, positiva ou negativa, que o sujeito se submete 

mediante a intervenção de uma visão cultural e/ou espiritual do meio que o 

cerca), ao analisar-se os parâmetros de intensidade, mirada, expressão facial, 

postura, ritmo e escolha musical do paciente após o contato com seu eu e sua 

percepção de mundo. Ao final do processo terapêutico, o paciente apresentou 

menor dificuldade para se manter em pulsação regular durante as atividades 

rítmicas conduzidas pela Musicoterapeuta, devido à redução do tremor, o 

que, consequentemente, afetou na melhora das atividades de vida diária. 

Conclusão: A musicoterapia tem grande potencial para proporcionar ao 



ANAIS DO ENGT & CBAG – V. 2 (2018) – ISSN 2526-2246

COMUNICAÇÕES ORAIS 

 

275 

paciente capacidade criativa, assim fazendo com que, neste campo de 

possibilidades, ele/a se coloque podendo expressar cada todo que há em si. 

Com isso, em interação Musicoterapia e Gestalt-terapia aumenta o potencial 

autoperceptivo do sujeito com DP além de proporcionar ganhos motores. 

Palavras-chave: Musicoterapia, Gestalt-terapia, Doença de Parkinson, 

Autoestima, Motricidade
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10.5 CO5  Ritmo e o Corpo Vivo: uma investigação entre 

Gestalt-terapia, Musicoterapia e Merleau-Ponty 

 

BÁRBARA PENTEADO CABRAL 

BARBCABRAL@GMAIL.COM 

MÔNICA BOTELHO ALVIM 

 

Resumo: No presente trabalho, propomos discutir uma investigação em 

andamento no mestrado em psicologia, acerca do ritmo e do corpo, em uma 

interlocução entre a Musicoterapia, a Gestalt-terapia e a filosofia de Maurice 

Merleau-Ponty. A musicoterapia utiliza-se do campo sonoro e de 

manifestações sonoro-musicais do sujeito num processo de facilitar o fluxo 

na produção de subjetividade e alcançar objetivos terapêuticos. Para pensar 

a música neste campo, partimos de uma compreensão do ritmo em sua 

dimensão existencial de presença, não como um pedaço ou elemento que 

poderia ser separado de um som puro, mas, vamos considerar o ritmo em sua 

dimensão originária de aparecimento no corpo vivo e indiviso. O ritmo como 

presença se alinha com a compreensão merleaupontyana do corpo como 

Leib, corpo vivido e próprio, e nos aproxima de uma relação essencial do 

movimento com a percepção como experiência originária. Nesse cenário, 

consideramos a música enquanto participação e encarnação viva na 

dimensão do encontro, anterior a qualquer possibilidade de representação, 

mas, como processo que nos leva a considerar a música não como meio de 

expressão, e sim como algo que presentifica e dissolve a barreira com o outro. 

O objetivo geral dessa apresentação é desenvolver uma via de reflexão acerca 

de como a música em musicoterapia pode dialogar com a Gestalt-terapia no 

que tange à dimensão experiencial de compreensão do corpo e do contato 

com o outro. Pretendemos discutir a noção gestáltica de fronteira de contato 

como experiência de transformação, de novidade e de alteridade, a partir do 

contexto de campo organismo-ambiente, numa operação experiencial da 

fronteira de contato que envolve sujeito e mundo numa relação dialética. 

Noções como campo e estrutura também serão discutidas no que tange aos 

seus entrelaçamentos com o ritmo e o corpo vivo. O ritmo é um dos principais 

critérios estéticos que orientam o pensamento clínico da Gestalt-terapia, tal 
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como discutem diversos autores. O trabalho de Laura Perls com o ritmo e com 

a música é um exemplo emblemático e está na origem das formulações da 

abordagem (Alvim, 2014; Miller, 2002). Consideramos, portanto, que o ritmo 

mobiliza o ser e pode mobilizar as barreiras entre os corpos, ação que se 

direciona ao outro e permite engajamentos intercorporais no tempo e espaço. 

Tornado vivo, o ritmo contribui para o aparecimento daquilo que não se fazia 

presente e que pode surgir e ser ressignificado no aqui e agora. A pesquisa de 

mestrado tem como método uma investigação teórica interdisciplinar, com 

bibliografias selecionadas de autores do campo da Gestalt-terapia, 

Musicoterapia, Etnomusicologia e Filosofia. Na comunicação ora proposta, 

faremos uma exposição participativa do tema, onde cenas de povos primitivos 

poderão ser usadas para ilustrar essa relação entre corpo e ritmo, através de 

vídeo e áudio, para maior compreensão dos desdobramentos da investigação. 

Pretendemos, assim, contribuir para o aprofundamento das discussões sobre 

os critérios estéticos na base da clínica da Gestalt-terapia. 

  

  

Palavras-chave: Gestalt-terapia, Musicoterapia, Fronteira de contato, Ritmo, 

Música
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11 CO3 – Luto, morte e cuidados paliativos 

 

11.1 CO3  Compreendendo o processo de perda e luto 

dentro de uma visão gestáltica 

 

MARIA MARIANA GAIA DE AQUINO MENESES DIAS 

MARIAMARIANAGAIA@HOTMAIL.COM 

VITOR COELHO BATISTA LUZ 

 

Resumo: Quando nos permitimos refletir sobre a morte e o luto, também 

refletimos sobre a vida. Só conseguimos apreciar o tempo se estivermos 

conscientes de nossa vulnerabilidade e finitude, pois os valores atribuídos à 

vida são percebidos quando o processo de conscientização é conquistado. 

Vivemos de chegar, partir, crescer, decrescer, conquistar, fracassar, 

abandonar e desistir. Cedo ou tarde, com maior ou menor sofrimento, 

compreendemos que a perda é, sem dúvida, uma condição permanente da 

vida humana. Essas situações representam as oportunidades mais 

desafiadoras no nosso processo de desenvolvimento, pois provocam 

desestruturações internas que nos permitem descobrir formas mais 

autênticas de existir, o que será determinante nas futuras relações. O luto é 

desafiador para quem o vive e também para quem trabalha com enlutados, 

pois isto transcende formações técnicas, uma vez que, além de possuir 

capacidade técnica para lidar com o assunto, o psicoterapeuta deve ter 

disponibilidade psíquica para isto. Percebe-se, sobretudo no ocidente,  

a evitação da angústia e a busca incessante pela extinção da dor psíquica; nos 

recusamos a aceitar o que na realidade somos: seres vulneráveis e, 

definitivamente, mortais. Ratifica-se, portanto, a necessidade de práticas e 

discussões que corroborem para o fortalecimento de reflexões sobre o 

morrer. Com essa perspectiva, esse trabalho objetiva discutir conceitos sobre 

a morte, como o luto é reconhecido e vivenciado, estratégias de 

enfrentamento da perda e as contribuições da abordagem gestáltica nesse 

processo. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica nas bases de 

dados de periódicos como Lilacs, Medline, PEPsic e PsycInfo, mediante o 



ANAIS DO ENGT & CBAG – V. 2 (2018) – ISSN 2526-2246

COMUNICAÇÕES ORAIS 

 

279 

cruzamento das palavras-chave luto, apego, ”família” (family), “morte” (death) e 

“fenomenologia” (phenomenology), além da consulta em livros dos autores John 

Bowlby (2004), Karina Okajima Fukumitsu (2004), Edmund Husserl (2008), 

Maria Júlia Kovács (2003), Elisabeth Klüber-Ross (2000) e Fritz Perls (1988). A 

revisão dos materiais citados relacionados a outros saberes permitiu que o 

tema fosse analisado sob nova perspectiva, produzindo novas considerações 

finais. Alcançamos a compreensão de que a perda é uma desconstrução do 

que fora investido na relação com quem partiu ou com o que findou-se; neste 

sentido, quanto maior o investimento, maior a energia necessária para a 

ressignificação da perda. O luto convida o sujeito a uma reflexão profunda 

sobre o tempo e o seu papel nessa existência, uma vez que será preciso adotar 

uma nova postura e talvez ocupar um novo lugar. A psicoterapia é um 

instrumento capaz de dar acesso ao enfrentamento orientado para a 

elaboração, fortalecendo o entendimento que a morte de alguém que se 

aprecia é, também, a apresentação de um novo tempo, que exige novos 

sentidos. Salientamos, portanto, a necessidade do compromisso psíquico e 

capacidade técnica do psicólogo responsável pelo processo psicoterápico de 

um enlutado. O profissional deve compreender e cuidar do processo do 

cliente respeitando sua individualidade, certo de que, para cada um, isso se 

apresentará de forma diferente, permitindo assim que a elaboração da perda 

tenha a coerência que a vida requer, que a reconstrução do seu mundo 

interior seja possível e a reintegração com o meio seja exitosa.  

 

Palavras-chave: Perda, Luto, Psicologia, Psicoterapia, Gestalt-terapia
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11.2 CO3  O luto de mães que perderam seus filhos por 

suicídio: um olhar fenomenológico 

 

KAIO VITOR GONÇALVES FERNANDES 

KAIO_FGV@HOTMAIL.COM  

MARIA ALEXSANDRA DA CRUZ PEREIRA 

 

Resumo: O suicídio pode ser considerado em muitas situações um grito de 

socorro imperceptível. Mas, quando percebido, é expresso por meio de algum 

gesto, fala ou até mesmo mensagens. Ainda pode ser relacionado como um 

tipo de morte que provoca um dos maiores impactos e desespero do ser 

humano, por isso, seus efeitos podem ser devastadores. O luto vivenciado por 

mães que perderam seus filhos devido aos mesmos se suicidarem é uma 

relação frente a uma perda muito significativa e abrupta, podendo levar ao 

adoecimento psíquico. Perder o filho é viver uma promessa não realizada, é 

perder o próprio futuro. A literatura mostra também que, além da perda do 

futuro, a perda de um filho é vivenciada pelas mães como a perda de uma 

parte de si, a amputação de um pedaço do corpo. A saudade é vivida com 

sofrimento e ocorre para elas uma profunda mudança de valores. O luto pode 

ser percebido como um aglomerado de reações frente às perdas de alguém 

ou algo, identificando-se como um processo e não um estado. Torna parte da 

vivência do indivíduo em situação de perda e deve ser valorizado e 

acompanhado para que se preserve a saúde emocional. Em contrapartida, se 

o luto não for completado, ele retornará de uma forma patológica (Martins, 

2014). Este trabalho se configura como uma pesquisa documental, aderindo 

como metodologia a uma revisão bibliográfica, entrevista semiestruturada e 

ao método fenomenológico, o qual será submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro Universitário Santo Agostinho, que está vinculado à 

Plataforma Brasil. Em respeito à dignidade humana, serão cumpridos todos 

os princípios éticos definidos pela Resolução 466/2012, do Conselho Nacional 

de Saúde, e os sujeitos envolvidos assinarão o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido. Temos como objetivo coletar depoimentos de mães que 

passaram por um processo de luto devido ao suicídio de filhos, saber a 

respeito do sentimento de culpa que as mães sentem diante dos suicídios dos 
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filhos, quais as estratégias de enfrentamento do luto e a continuidade do 

vínculo com o filho morto. A pesquisa ainda propõe a discussão da temática 

na ótica fenomenológica da Gestalt-terapia, onde procuramos relatar o 

processo de psicoterapia na ajuda de enfrentamento do luto. 

Palavras-chave: Mães, Luto, Suicídio, Fenomenologia
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11.3 CO3  Reflexões sobre morte e cuidados paliativos 

infantis à luz da Gestalt-terapia 

 

MARIANA GARCIA NUNES 

MARIANAGN_09@HOTMAIL.COM 

KARINA OKAJIMA KUKUMITSU 

 

Resumo: A morte é um tabu que envolve discussões acerca de crenças, 

cultura e religião. Na idade média, a morte era vista como natural e parte da 

existência humana, porém, com as mudanças ocorridas no século XX, a 

mesma tornou-se símbolo de fracasso e temida pela humanidade, que evita 

discorrer sobre a mesma. De acordo com Kovács (2003), o que torna essa 

temática aterrorizante é justamente a impossibilidade de descrever e 

simbolizar a morte. Mesmo no contexto hospitalar, que é permeado pelo 

adoecimento, a morte pode ser alvo de temor, principalmente quando 

falamos do acometimento em crianças. Nesses casos, a mobilização atinge até 

mesmo a equipe de saúde, que mostra dificuldade em lidar com a mesma. 

Torres (1999) afirma que o ajustamento social e psicológico de um médico, ao 

lidar com a morte, é complicado pelo seu comprometimento com a cura. 

Diante de um novo paradigma que retoma a morte como natural e busca o 

cuidar e não o curar, os cuidados paliativos procuram a qualidade de vida no 

contexto de doenças prolongadas, incuráveis e progressivas. O trabalho é 

feito por uma equipe multiprofissional que busca a minimização do 

sofrimento através de um sistema de suporte para ajudar os doentes a viver 

tão ativamente quanto possível até a morte. Tendo em vista esse cenário, 

surgem questões acerca de como a criança, família e equipe lidam com a 

proposta dos cuidados paliativos na infância e qual o papel do psicólogo neste 

cenário. Objetivo: Verificar como pessoas envolvidas no adoecimento e 

proximidade da morte vivenciam os cuidados paliativos na infância e discutir 

a temática da morte à luz da Gestalt-terapia, com ênfase no papel do 

psicólogo no auxílio à minimização do sofrimento decorrente do adoecimento 

e incerteza quanto ao que acontece após a morte. Metodologia: Revisão 

Bibliográfica qualitativa da literatura nacional e internacional. Resultados 

esperados: Acredita-se que um aprofundamento nesta temática, que ainda 
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sofre preconceito e, às vezes, é confundida com a eutanásia, possibilitaria 

abrir portas para a psicoeducação da população em geral e profissionais de 

saúde sobre a proposta dos Cuidados Paliativos. Conclusão: O adoecimento 

gera sofrimento não só para a pessoa acometida quanto para a família. Com 

a psicoeducação sobre a temática dos cuidados paliativos e uma escuta 

adequada através do acompanhamento psicológico, espera-se auxiliar no 

alívio do sofrimento destes indivíduos. 

Palavras-chave: Morte, Gestalt-terapia, Infância, Cuidados paliativos
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12 CO3 – Gestalt-terapia de curta duração, suicídio e 

gagueira 

 

12.1 CO3  A Gestalt-terapia (GT) de Curta Duração como 

ferramenta da Clínica Ampliada 

 

LIVIA ALVES MORAES 

LIV__MORAES@HOTMAIL.COM 

VENÂNCIO MIQUELINO  

 

Resumo: A GT de Curta Duração é uma técnica processual para quem busca 

soluções rápidas e focadas. Trabalha na superfície do contato, ou seja, aquilo 

que é consciente através dos sintomas e queixas. As principais diferenças que 

encontramos entre a GT de Curta Duração e Longa duração estão, entre 

outras coisas, nas delimitações de tempo, estratégia e processo terapêutico, 

ou seja, seu prazo é determinado por meio de um olhar sistêmico e a 

participação ativa do cliente. Já a Clínica Ampliada se constrói a partir de 

ferramentas de articulação e inclusão de diferentes enfoques e disciplinas 

preconizando a saúde integral, ou seja, biomédicas, sociais e psicológicas, 

através da atuação multiprofissional, utilizando-se de ferramentas e 

dispositivos que visam garantir a articulação da rede e a corresponsabilidade 

dos usuários, profissionais e gestores, valorizando assim a participação dos 

indivíduos envolvidos no processo, a autonomia e o protagonismo do cliente 

dentro do processo e decisões que permeiam sua vida. Nosso objetivo foi 

refletir e analisar acerca das atuais políticas que embasam a Clínica Ampliada 

e a possibilidade da aproximação com GT de Curta Duração como uma 

ferramenta clínica. Para tanto, utilizamos o aprofundamento das bases 

conceituais da GT, Terapia Breve, GT de Curta Duração e Políticas Públicas de 

Saúde, por meio da análise qualitativa, sistemática e criteriosa com enfoque 

fenomenológico dos principais textos e publicações nacionais. Considerando 

as especificidades da GT de Curta Duração dentro dos mecanismos de saúde 

pública, devemos considerar os seguintes pontos: a) possibilidade de 

utilização da técnica como uma ferramenta de vazão para a demanda atual; 
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b) aplicabilidade da técnica para aquele cliente, ou seja, avaliar junto ao cliente 

e a equipe envolvida se a Terapia de Curta Duração é a melhor opção 

terapêutica; c) delimitações e estratégias do processo terapêutico, como a 

queixa que será trabalhada e o tempo de duração da terapia; d) importância 

da realização de um diagnóstico e definição de foco para o trabalho 

terapêutico, ou seja, onde os trabalhos e esforços do cliente se concentram, 

aquilo que ele traz como tema central e que será o eixo a ser trabalho em 

terapia. Deve-se apontar também que todo trabalho que se inicia na fronteira 

do contato não atua ou se fixa apenas na mesma. Dessa forma, existe a 

possibilidade de que, ao procurar uma GT de Curta Duração para verificação 

de um único sintoma, o cliente amplie sua percepção, interação, aceitação e 

até flexibilização do seu estilo de personalidade. Conclui-se que existe uma 

escassez de tema, o que revela uma fragilidade teórica e vivencial, apontando 

a necessidade e a importância de mais estudos para o aprofundamento na 

área. Aproximando a GT de Curta Duração e a Clínica Ampliada, observamos 

que ambas se apoiam na visão integral do indivíduo, participação ativa, 

corresponsabilidade e valorização do trabalho em grupo. Assim, 

considerando a necessidade crescente da população por busca de resultados 

rápidos e mecanismos públicos capazes de absorver a demanda da 

população, a GT de Curta Duração pode se tornar uma ferramenta útil para a 

Clínica Ampliada.  

 

Palavras-chave: Gestalt-Terapia, Gestalt-Terapia de Curta Duração, Clínica 

Ampliada 
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12.2 CO3  Atendimento psicológico em uma unidade de 

emergência hospitalar a pessoas que tentaram 

suicídio 

 

MARIA EMILIA PEREIRA NUNES  

MARIAEMILIAPN@GMAIL.COM 

 

Resumo: No mundo, o suicídio é a segunda maior causa de mortes entre 

jovens de 15 a 19 anos; no Brasil, é a quarta. Os números das tentativas de 

suicídio são ainda maiores e estas são consideradas o principal fator de risco 

para o suicídio. Os comportamentos suicidas são demandas frequentes nos 

serviços de saúde e as tentativas de suicídio são consideradas situações de 

crise em saúde mental que exigem intervenção imediata. Além disso, 

provocam repercussões emocionais nos familiares, profissionais de saúde e 

demais envolvidos. Esses dados apontam para a necessidade das 

intervenções em saúde mental e de prevenção do suicídio. Nesse sentido, faz-

se necessária a reflexão sobre a prática do psicólogo frente a essas situações. 

Este trabalho pretende apresentar como é realizado o atendimento 

psicológico oferecido em um serviço de emergência hospitalar às pessoas que 

tentaram suicídio, a partir da revisão de literatura e articulação com a 

experiência clínica da autora no atendimento a pessoas em situação de crise 

e risco de suicídio. O atendimento psicológico nessas situações busca a 

ampliação da compreensão acerca do significado da crise e do contexto em 

que ela emerge; e não apenas a supressão dos sintomas. A crise é entendida 

como um momento de mudança e de ruptura, no qual há uma 

desorganização; mas também um potencial criativo e transformador. Todo 

comportamento suicida deve ser levado a sério e compreendido como um 

modo de comunicação, um gesto (desesperado) de manter ou restabelecer a 

relação com os outros. Embora muitas vezes seja equivocadamente 

considerado um ato em direção à morte, ele aponta para o desejo de viver, 

porém de forma diferente, sem o sofrimento. O ser humano precisa ser visto, 

compreendido e aceito em sua totalidade, sem rótulos, sem reduções ou 

classificações, mas como um ser em relação consigo mesmo e com o mundo, 

que traz em seu corpo sinais de sua história, em determinado tempo e 
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sociedade. Como o sofrimento está relacionado à interrupção de contato, o 

vínculo e as relações são um importante fator de proteção do suicídio e estes 

aspectos são valorizados no atendimento. Busca-se a compreensão das 

potencialidades e fragilidades da pessoa e suas relações, dos aspectos 

relacionados ao sofrimento, fatores de risco e de proteção para o suicídio. 

Busca-se o encontro com o outro, não apenas com a pessoa em atendimento, 

mas também com seus familiares. Além disso, por se tratar de um fenômeno 

complexo e multideterminado, entende-se que a articulação entre os 

profissionais das diferentes áreas e serviços de saúde é essencial para o 

atendimento a situações de crise e risco de suicídio, no sentido de garantir a 

continuidade do cuidado. Cuidado não no sentido de fazer por, mas de fazer 

com o outro. 

Palavras-chave: Atendimento psicológico, Suicídio, Gestalt-terapia
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12.3 CO3  Intervenção psicoterapêutica em um caso de 

gagueira crônica sob o viés da Gestalt-terapia 

 

FILIPE BURANELI FONSECA 

FILIPEPSI@HOTMAIL.COM 

MARIA ALICE QUEIROZ DE BRITTO 

 

Resumo: Este trabalho consiste no relato de um caso de atendimento em 

psicoterapia em que surge como principal queixa a gagueira como elemento 

de análise e demandas relacionadas às relações no campo familiar, 

profissional e com seus pares, abarcados no processo de psicoterapia. 

Entende-se como gagueira ou tartamudez um tipo de disfluência na fala que 

pode desencadear um nível alto de sofrimento psíquico, além de dificuldades 

de sociabilização, especialmente se apresentada na sua forma persistente, 

como no caso posto. Assim, o objetivo desse trabalho é descrever o 

acompanhamento em psicoterapia de um paciente adulto com gagueira 

crônica, utilizando a abordagem psicológica da Gestalt-terapia através da 

apresentação do caso clínico de gagueira e as particularidades que o 

envolvem; a descrição da evolução do caso a partir do acompanhamento feito 

e das possibilidades acessadas pelo cliente; assim como a análise da eficácia 

das técnicas da Gestalt-terapia que foram utilizadas. Pode-se dividir o 

acompanhamento feito desse caso em algumas fases ao longo dos três anos 

de atendimento. A fase inicial de identificação da demanda que o cliente 

trazia, na sua necessidade primordial de fala e espaço no ambiente 

terapêutico, vide a condição de gagueira apresentada; a fase de ampliação da 

awareness, em que ele passou a expandir sua consciência de corpo e nos seus 

campos de relações sociais; um momento de experimentação através de 

exercícios de respiração e meditação, onde observou-se uma ligação clara 

entre respiração e gagueira; e uma última etapa, em que foi possível trazer 

exercícios específicos da abordagem para trabalhar a voz, a energia corporal 

colocada e a leitura, atentando-se as condições específicas que surgiam, como 

o nível alto de ansiedade. Para alcançar esse objetivo, foi utilizado o método 

do estudo de caso. A coleta de dados se deu pelos registros feitos dos 

atendimentos através do relato do paciente. Dessa forma, é importante trazer 
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um olhar teórico-prático gestáltico a partir de um caso com a demanda 

específica de sofrimento apresentada, para além das abordagens 

comportamentais e cognitivas que se perpetuam nos bancos de artigo sobre 

a temática. 

 

Palavras-chave: Gagueira, Gestalt-terapia, Disfluência, Estudo de caso
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13 CO3 – Infância, sandplay e desenvolvimento 

 

13.1 CO3  Gestalt-terapia e ansiedade na infância 

 

EVILIN RUMAINE DUTRA  

EVILIN.DUTRA@HOTMAIL.COM 

 

Resumo: O presente trabalho se trata de uma pesquisa bibliográfica a 

respeito da percepção Gestáltica sobre a ansiedade na infância e as 

estratégias lúdicas que podem ser propostas pelo psicoterapeuta no manejo 

clínico. Destaca-se que os fatores ansiogênicos que antes eram exclusivos da 

vida adulta tendem hoje a afetar as crianças precocemente, colocando-as em 

situação de vulnerabilidade, limitando-as e lhes causando sofrimento. 

Procurou-se, portanto, esclarecer o leitor a respeito da ansiedade normal e 

patológica, a relação entre medo, ansiedade e estresse; apresentamos os 

tipos de Transtorno de Ansiedade mais comuns na infância, os critérios 

diagnósticos atuais, fazemos um breve histórico sobre os instrumentos 

avaliativos de ansiedade, mostramos a percepção gestáltica da ansiedade e, 

por fim, citamos e analisamos alguns materiais lúdicos presentes no mercado 

que podem auxiliar tanto o terapeuta em sua atuação clínica, quanto os pais, 

sob a orientação do psicoterapeuta nas sessões de devolutivas, possibilitando 

que eles auxiliem seus filhos a identificar os principais sintomas ansiogênicos, 

ampliar sua consciência corporal e desenvolver ajustamentos criativos 

funcionais. Conclui-se que as estratégias lúdicas correspondem a uma 

possibilidade valiosa de contato com o mundo da criança analisada, podendo 

contribuir para a conscientização e ressignificação de comportamentos, 

pensamentos e sentimentos, que podem estar fixados em padrões 

disfuncionais, possibilitando a elas encontrar novos ajustamentos criativos 

funcionais e adaptar-se da melhor forma possível no aqui-agora. 

 Palavras-chave: Gestalt-terapia, Ansiedade, Infância, Gestalt-terapia, 

Ansiedade, Infância
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13.2 CO3 Gestalt-terapia e Sandplay no trabalho do trauma 

em crianças 

 

LEONARDO DE FREITAS SERI 

LEONARDO.SERI@YAHOO.COM.BR 

 

Resumo: Considerando o crescente número de crianças vítimas de violência, 

seja física, psicológica, sexual, negligência ou abandono, nos deparamos com 

uma diversidade de estratégias interventivas destinadas a essa população, 

entre elas, a Terapia do Sandplay, que se constitui em um recurso não verbal, 

onde são utilizadas duas caixas com areia, uma seca e outra molhada, 

miniaturas que representam o cotidiano do ser humano. O cliente então é 

convidado a construir um cenário na caixa e o processo terapêutico pode 

acontecer através desse brincar simbólico, sem a necessidade de 

verbalizações. O presente trabalho se trata de um recorte da dissertação de 

mestrado do autor, que tem como objetivo investigar a eficácia da Terapia do 

Sandplay no tratamento de crianças vítimas de trauma. Para tanto, será 

apresentado um estudo de caso clínico atendido em um serviço de referência 

na saúde da criança, localizado na Região do Grande ABC, SP. A Gestalt-terapia 

disponibiliza uma compreensão do trauma, partindo de um viés existencial, 

na qual o que é mais afetado é a experiência presente do indivíduo, 

dificultando o reconhecimento de si, de seus sentimentos e potencialidades 

no aqui e agora. O diálogo entre terapeuta e cliente, intermediado pelo 

sandplay, foi um instrumento muito importante como aponta a abordagem, 

pois, através da presença, inclusão e confirmação, a criança começou a 

habilitar-se para suportar e digerir o trauma, voltando à inerente sabedoria 

organísmica e restaurando a homeostase. A postura fenomenológica do 

terapeuta, honrando os símbolos que apareceram no cenário do sandplay, 

permitiu que o trabalho acontecesse de maneira lenta, de minuto a minuto, 

oferecendo um distanciamento do passado da situação traumática, muitas 

vezes esmagadora, e trouxe o foco para o processo presente, desenvolvendo 

recursos a partir do brincar simbólico, fornecendo, assim, elementos 

suportivos. Portanto, o sandplay apresentou-se como uma ferramenta 

terapêutica para trabalho diante do trauma, auxiliando a criança a reformular 



ANAIS DO ENGT & CBAG – V. 2 (2018) – ISSN 2526-2246

COMUNICAÇÕES ORAIS 

 

292 

e buscar novos significados para as situações traumáticas, restaurando, o 

funcionamento saudável. 

Palavras-chave: Trauma, Caixa de areia, Psicoterapia infantil
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13.3 CO3 O Impacto da negligência no desenvolvimento 

biopsicossocial da criança: uma reflexão gestáltica 

 

ANA MELISSA PORTO BARBOSA 

MELPORTO7@GMAIL.COM 

LUANE SEIXAS PEREIRA CUNHA 

 

Resumo: Considerando a família como o primeiro campo de contato social e 

de estabelecimentos de relações afetivas; espera-se que, desde os primeiros 

anos de vida, sejam construídos caminhos de crescimento saudáveis para a 

criança, facilitando o desenvolvimento do sentimento de segurança na 

mesma, através das experiências de atenção, amparo e contato físico-

emocional com os cuidadores. Entretanto, em algumas famílias, comumente, 

ocorrem experiências dolorosas tais como a negligência, o abandono e a 

rejeição, e outras ações de violência, que podem resultar em insegurança, 

falta de confiança, sentimentos hostis e baixa autoestima nos acometidos, 

podendo influenciar negativamente em seu desenvolvimento e comprometer 

suas futuras relações. A escolha do tema deste artigo justifica-se por 

representar uma prática cada vez mais frequente no meio social, mas pouco 

investigada e debatida no âmbito acadêmico, visto que sua ocorrência pode 

influenciar em desajustes no crescimento da criança. O objetivo deste estudo 

é explanar a respeito do impacto da negligência sobre o desenvolvimento 

biopsicossocial da criança e refletir sobre seus efeitos conforme a visão 

gestáltica. Além disso, de maneira específica, pretende-se apresentar os 

aspectos que implicam na prática de negligência infantil e discorrer a respeito 

de seus possíveis efeitos nos ajustamentos criativos da criança, com base na 

bibliografia de abordagem gestáltica. Por sua vez, o intuito é refletir também 

sobre formas de intervenção em casos de negligência infantil tendo em vista 

os direitos fundamentais do infante. Segundo a Gestalt-terapia, observa-se 

que os ajustamentos criativos da criança acabam sendo afetados e suas ações 

passam a ser expressas através dos diferentes bloqueios de contato, 

sinalizando uma desorganização do self. Assim, considera-se que os efeitos 

da negligência infantil podem ser observados nos aspectos físicos, cognitivos 

e emocionais da criança, bem como na sua dinâmica escolar e social. Logo, 
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através de um trabalho intersetorial e multiprofissional, incluindo a atuação 

do psicólogo no campo social, devem ser estabelecidas medidas de 

intervenção e orientação junto à família, apoiados por órgãos de proteção 

infanto-juvenil. Ademais, o profissional psicólogo inserido nesse campo tem o 

compromisso social de humanizar as políticas públicas relacionadas, em prol 

do fortalecimento dos usuários como sujeitos de direitos e da amenização da 

situação de risco, visando resgatar o vínculo familiar e social. 

Palavras-chave: Negligência infantil, Desenvolvimento biopsicossocial, 

Criança, Família
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14 CO3 – Envelhecimento e Gestalt-terapia  

 

14.1 CO3  Análise gestáltica do envelhecimento a partir de 

oficinas de contação de histórias 

 

BRUNA IMPROTA DE OLIVEIRA MENDONÇA 

IMPROTA.BRUNA@GMAIL.COM 

MARIA ALICE QUEIROZ DE BRITO (LIKA QUEIROZ) 

 

Resumo: Trata-se de um recorte da dissertação de mestrado apresentada em 

2017 na Universidade Federal da Bahia, cujo tópico visa apresentar a 

experiência das oficinas de contação de histórias com um grupo de velhos em 

situação de vulnerabilidade social, frequentadores de uma ONG no Subúrbio 

Ferroviário em Salvador, BA, durante três meses. A pesquisa teve cunho 

exploratório, descritivo e analítico, tomando algumas passagens dos 

encontros tendo como lente teórica a Gestalt-terapia. Desse modo, utilizamos 

conceitos referentes a contato, fronteira de contato, awareness, auto e 

heterossuporte, bem como categorias como: aqui e agora e a noção de 

corporeidade. A partir do material recolhido no diário de campo, organizamos 

os resultados encontrados da seguinte forma: o grupo caracterizado como 

temático funcionou como um sistema e foi compreendido pelo seu 

funcionamento global; foi possível observar um todo diferente da soma de 

suas partes, de forma que os participantes identificavam-se enquanto grupo; 

os participantes reconheceram forte flexibilização das fronteiras de contato, 

em suas variadas possibilidades, além da promoção de contato mais fluido 

com os outros participantes e consigo mesmos; a promoção e o 

desenvolvimento de autossuporte foi possível, tendo o grupo e as 

facilitadoras como heterossuporte; houve progressivamente maior presença 

de cada um nas tarefas propostas, no aqui e agora, com ampliação da 

awareness e ressignificação de paradigmas excludentes em relação ao 

envelhecimento. Evidenciou-se notável ressignificação do corpo, de modo 

geral, e em consequência, uma maior consciência corporal, de maneira que 

os participantes passaram a sentir-se integrados, "corporados", rompendo a 
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perspectiva de negação do corpo envelhecido conforme os padrões sociais 

atuais. 

Palavras-chave: Gestalt-terapia, Psicologia do desenvolvimento, Contação de 

histórias, Arte
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14.2 CO3  Envelhe(SER): limites e possibilidades de um grupo 

de atenção à saúde do idoso 

 

MARIA DE JESUS BASTOS GOMES ANDRADE 

GOMESMJPSI@YAHOO.COM.BR 

JOÃO VITOR MOREIRA MAIA 

 

Resumo: Os grupos foram inseridos no cuidado à saúde no Brasil desde a 

década de 1970, visando a um maior acesso e melhoria dos serviços de saúde. 

Os grupos de atenção à saúde do idoso são partes dessa proposta e tornaram-

se um espaço de cuidado efetivo para além do gerenciamento de 

medicamentos, acompanhamento e controle das doenças crônicas tão 

recorrentes no idoso. Este estudo tem como objetivo refletir, à luz da Gestalt- 

terapia, sobre o processo de facilitação de grupo e o crescimento vivenciado 

pelos participantes. Durante cinco anos como psicóloga da Medicina 

Preventiva da Unimed Sobral, facilitei um grupo de atenção à saúde do idoso, 

no qual pude compreender e vivenciar o crescimento grupal e existencial de 

cada participante e o meu como facilitadora. Facilitar um grupo de idoso é 

antes de tudo lançar um olhar sobre o processo de envelhecimento (que é do 

outro e também tão meu), é mergulhar nas representações sociais da velhice 

e é também reinventar-se a cada encontro. As peculiaridades dos 

envelhecimentos, a energia e o movimento do grupo, o planejamento das 

atividades, o espaço (a adaptação, os riscos e principalmente o que ele pode 

resguardar) são alguns pontos trazidos à minhas práxis como experiência e 

aprendizado significativo e genuíno. Cada encontro semanal foi registrado, 

seja através de fotos, versões de sentido e/ou formulários institucionais, bem 

como através de vídeos e depoimentos dos participantes e familiares. Vale 

ressaltar que os registros foram autorizados pelos participantes e/ou 

familiares no primeiro contato com a instituição, através do Termo Livre e 

Esclarecido Institucional. Desafios surgiram nesse percurso como: 

analfabetismo, a imobilidade, demências e outras doenças, a resistência de 

algumas famílias, classes sociais diferentes, metodologia e outros. Mas a 

partilha, a formação de vínculos e as trocas fizeram do grupo um espaço 
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legítimo, privilegiado e cheio de possibilidades. Portanto, o processo grupal é 

um misto de complexidade e imprevisibilidade, como afirma Tellegen.  

 

 

Palavras-chave: Envelhecimento, Crescimento, Grupo
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14.3 CO3  O envelhecimento e dialética inclusão x exclusão: 

uma leitura da Gestalt-terapia 

 

ALINE GADELHA DE ALMEIDA DUARTE 

ALINEGADELHA79@HOTMAIL.COM 

 

Resumo: O envelhecimento da população nos remete não apenas a 

demandas de serviços públicos e de investimentos, mas, sobretudo, acarreta 

profundas modificações nas formas de ser, de conviver e nas figuras de 

subjetivação. Pretendemos discutir, no presente estudo, acerca do processo 

de envelhecimento analisado sobre uma complexa e ambígua rede de 

relações que circundam os campos inclusão x exclusão numa perspectiva 

sócio-histórica e gestáltica. Torna-se relevante compreendermos como os 

velhos se constituem enquanto sujeitos no contato com o meio e como são 

percebidos enquanto totalidades cujos comportamentos não são 

determinados pelos aspectos individuais, mas, nos quais os processos 

parciais são determinados pelo todo que forma o tecido social; isto se 

processa através de um contínuo fluxo de permeabilidade onde os sujeitos 

sociais se comunicam produzindo os mais diversos efeitos nas coletividades e 

nas subjetividades. Para Sawaia (2001), é no cenário social que se concretizam 

a dimensão ética da injustiça e da dimensão de sofrimento subjetivo. Diante 

disso, iremos explorar a forma como o velho é tratado e sua participação nas 

esferas de sua vida à luz de algumas práticas sociais (uso da cadeira prioritária 

nos ônibus, uso de múltiplos conceitos para designar a fase da velhice etc.) e 

que contribuem para a construção de uma narrativa que interliga todos os 

atores sociais numa situação de desigualdade. E é nesse contexto de 

desrespeito que o protagonismo se torna importante e necessário, pois é nele 

que se pode almejar e conquistar uma crítica radical da sociedade resvalada 

sobre a dialética da inclusão x exclusão. É nessa trama de participação social 

que a Teoria Organísmica se faz presente, pois os velhos têm dentro de si 

potencialidades que regulam seu próprio crescimento, impulsionando-os a 

um processo dominante de autorregulação pelo qual são permanentemente 

motivados. As ideias discutidas nesse estudo pretendem promover 
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articulações sociais à luz da Gestalt-terapia, em particular, quando imbuídas 

de um sentimento de inclusão do excluído. 

Palavras-chave: Envelhecimento, Inclusão e exclusão, Gestalt-terapia, 

Protagonismo
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15 CO3 – Mulher em situação de violência 

 

15.1 CO3  Cuidado da mulher em situação de violência: 

reflexões a partir da Gestalt-terapia 

 

KAROLINE DA SILVA 

PSICO.KAROLINE@GMAIL.COM 

MARIA APARECIDA CONTI 

 

Resumo: A violência contra a mulher é um grave problema de Saúde Pública 

em nosso país. A implementação da Lei Maria da Penha (11.340/2006), 

promoveu, evidentemente, uma significativa mudança no que se refere à 

garantia de direitos da mulher brasileira, no entanto, o aumento alarmante de 

casos de violência doméstica e feminicídio nas últimas décadas constitui, 

atualmente, a violência de gênero como um assunto de prioridade do Estado 

e de toda a sociedade. A formulação de políticas públicas voltadas para as 

mulheres é historicamente marcada por avanços e retrocessos. Segundo a 

Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), a rede de atendimento à 

mulher em situação de violência caracteriza-se por um conjunto de ações e 

serviços públicos da assistência social, saúde, justiça e segurança pública, que 

tem como objetivo a melhoria da qualidade do atendimento às usuárias, 

identificação e encaminhamento dos casos. Objetivo: propiciar reflexões 

acerca do cuidado da mulher atendida na rede de atenção à mulher em 

situação de violência a partir do olhar da Gestalt-terapia. A Gestalt-terapia é 

uma terapia de contato, centrada no aqui-e-agora, realizada por meio de uma 

relação dialógica entre terapeuta e cliente, cujo objetivo principal é a 

ampliação da awareness. Método: esse estudo norteou-se na abordagem 

qualitativa de pesquisa, por meio da abordagem fenomenológica, apoiando-

se em leitura sistemática dos principais artigos e publicações relacionados ao 

cuidado integral da mulher em situação de violência. Resultados: o setor 

Saúde, especialmente a atenção básica, é um dos principais espaços de 

identificação de situações de violência e acolhimento às vítimas. Os estudos 

apontam que o cuidado das mulheres que procuram esses serviços é em sua 
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grande maioria pautado no modelo biomédico, uma vez que os profissionais 

de saúde acabam por valorizar em seus atendimentos apenas o tratamento 

de sintomas físicos, que por si só não garante o direito dessas mulheres a uma 

atenção que seja de fato integral. Na perspectiva gestáltica, o sujeito é visto 

de forma holística, em sua totalidade, na qual não existe uma cisão 

corpo/mente. É necessário acolher essas mulheres de forma integral, 

valorizando seus aspectos saudáveis, e compreendendo o cuidador como 

parte integrante dessa totalidade. Ademais, os profissionais destacam viver 

uma imensa dificuldade em abordar essas mulheres, seja pela complexidade 

dos casos, ou mesmo pela necessidade de uma capacitação que possibilite 

uma abordagem integral em suas intervenções. Conclusão: espera-se ao final 

deste estudo aprofundar e ampliar a percepção de cuidado da mulher em 

situação de violência, propiciando referência de consulta para futuras 

pesquisas e intervenções mais efetivas. 

Palavras-chave: Mulheres, Violência contra a mulher, Atenção à saúde da 

mulher, Gestalt-terapia
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15.2 CO3  Experiência gestáltica de acolhimento a mulheres 

em situação de violência e vulnerabilidade 

 

LEDA MENDES PINHEIRO GIMBO 

LEDAMPINHEIRO@GMAIL.COM 

 

Resumo: Os índices de violência contra a mulher são alarmantes no Cariri 

cearense, região metropolitana localizada ao sul do estado. Segundo dados 

do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Juazeiro do 

Norte, estima-se o registro formal de 523 denúncias de violência em apenas 

um ano, sem levar em conta subnoticiamentos e casos não denunciados. 

Formada por um grupo de militantes de diversas ordens e espaços, a Frente 

de Mulheres de Movimentos do Cariri (FMMC) é um coletivo feminista que 

acompanha e acolhe mulheres em situação de vulnerabilidade, promovendo 

suporte e assistência às vítimas de violência física, sexual, material e 

psicológica. A partir desse movimento, em 2016, diante da insuficiência de 

equipes e de espaços disponibilizados para acompanhamento 

psicoterapêutico nas políticas públicas, oito terapeutas se dispuseram a 

organizar um programa social de acolhimento gestáltico às mulheres que 

eram acompanhadas e encaminhadas pela FMMC. O grupo de terapeutas, 

intitulado como Rede de Mulheres do Cariri, passou a disponibilizar horários 

semanais para atendimento e realização mensal de supervisão coletiva dos 

casos acompanhados. O trabalho resultou no crescimento do grupo de 

terapeutas, que hoje conta com dezesseis psicólogas, assim como em um 

conjunto de experiências de acolhimento e elaboração que tem 

proporcionado uma vivência de sororidade, estudo e utilização da potência 

clínica em Gestalt-terapia, além de se tratar da imbricação em uma causa 

social relevante e imprescindível atualmente. A proposta metodológica para 

esse trabalho consiste em um relato de experiência sobre da Rede de 

Mulheres do Cariri e tem como objetivo descrever a experiência de um grupo 

de terapeutas que atua no Cariri cearense com a proposta de acolhimento 

gestáltico a mulheres em situação de violência e vulnerabilidade. Para 

organização metodológica do trabalho, foram elencados os eixos 

delineadores, a saber: contextualização acerca do Cariri cearense e histórico 
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de violência contra a mulher na região, atuação da Frente de Mulheres de 

Movimentos do Cariri (FMMC) e da Rede de Mulheres do Cariri, organização 

do grupo de terapeutas (proposta de ação, acolhimento e supervisão) e 

referencial gestáltico que suporta e fundamenta a prática clínica. Como 

resultado e conclusão, temos a experiência da práxis e ontologia gestáltica 

sendo utilizada em situações de caráter social relevante, proporcionando 

efeitos potentes nas profissionais envolvidas e possibilitando intervenções e 

exercício clínico de caráter social e ético. 

Palavras-chave: Mulheres, Violência contra a mulher, Gestalt-terapia, 

Psicoterapia
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15.3 CO3  Violência sexual contra a mulher: um estudo 

fenomenológico da série Big Little Lies 

 

GABRIELA FARIA DE SOUZA 

GABIFARIADESOUZA@GMAIL.COM 

ANDREA DOS SANTOS NASCIMENTO 

 

Resumo: A violência sexual contra a mulher é uma questão histórica e 

cultural, consequência, principalmente, das relações estabelecidas pelo 

capitalismo, patriarcado e machismo. Historicamente, as mulheres são 

educadas para aceitarem, ou minimizarem, as várias formas de desrespeito, 

violência e objetificação. Apesar de ter sido considerada um crime contra a 

humanidade em 2002, quando promulgado no Brasil o Estatuto de Roma do 

Tribunal Penal Internacional, a violência sexual tem atingindo níveis 

preocupantes no país. A violência sexual é uma das questões de saúde pública 

que ocasiona, em curto ou longo prazo, diversos problemas de ordem física, 

mental ou mesmo sexual. O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo de 

caso a partir da minissérie Big Little Lies. Mesmo sendo uma série norte-

americana, observa-se que é possível compreender, explorar e discutir, 

a partir do referencial teórico da Gestalt-terapia, as questões da violência 

sexual e de gênero em relação às três personagens principais. Com isso, tem-

se como intenção contribuir para pensar estratégias de cuidado relacionado 

à saúde mental da mulher que sofre essas formas de violência, inclusive no 

âmbito conjugal. O estudo de caso é um método de investigação qualitativa 

que visa compreender os fenômenos sociais analisando a unidade-caso 

escolhida. Para análise e discussão dos dados, foram realizadas observações 

minuciosas de recortes de cenas selecionadas, que demonstram momentos 

vivenciados pelas personagens. Observou-se que as três personagens 

principais estabelecem uma relação acolhedora, de troca mútua. Esta 

amizade se configura como fator de cura na vida dessas mulheres, em 

especial para Jane, personagem que sofreu abuso sexual. Pode-se dizer que 

as relações de amizade estabelecidas entre elas dizem respeito à relação 

dialógica Eu-Tu discutida por Martin Buber, caracterizada como uma forma 

especial mútua de encontro inter-humano. Um exemplo disso é a 
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personagem Jane, que apresenta o bloqueio de contato fixação, 

aparentemente apegada às lembranças, emoções negativas e à ideia de que 

nunca irá superar o trauma sexual vivenciado no passado. A personagem 

expande suas fronteiras de contato quando se vê como pessoa e em suas 

relações, considerando-se como tal, que seu campo relacional pôde ser 

ampliado, melhorando a qualidade das relações íntimas e sociais. Ao entrar 

em contato com outras pessoas de forma genuína, a personagem começou a 

sentir-se melhor, a vivenciar o aqui-e-agora e a abrir-se para o novo, o que 

permitiu a presentificação, a awareness e o retorno ao crescimento pessoal 

através do ajustamento criativo. Para a Gestalt-terapia é importante olhar 

para o sujeito que se apresenta, livre de nossos pré-conceitos, valores ou 

concepções de forma a valorizar suas experiências, subjetividade e 

historicidade, de forma a compreender o sujeito por inteiro, considerando 

suas singularidades. 

Palavras-chave: Violência sexual e de gênero, Mulheres, Violência contra a 

mulher, Gestalt-terapia, Fenomenologia
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16 CO3 – Feminino, mulher-mãe e menstruação 

 

16.1 CO3  A clínica gestáltica como um fazer artesanal: 

convocações de uma ciência no feminino 

 

LAURA CRISTINA DE TOLEDO QUADROS 

LAURACTQ@GMAIL.COM 

 

Resumo: A Gestalt-terapia, em sua perspectiva visionária, compreende o 

homem como um processo, sem determinismos ou determinações. Isso nos 

afasta não apenas da noção clássica de causalidade, mas também da ideia de 

um psiquismo, de uma interioridade. Assim, a experiência da vida acontece 

como um fenômeno de fronteira, um processo de afetação mútua 

pessoa/mundo que não mais precisa ser visto de modo dicotomizado. 

Partindo de uma inspiração na Teoria Ator-rede, da crítica feminista às 

práticas científicas clássicas, e considerando os aspectos vanguardistas da 

abordagem gestáltica, nosso interesse é discutir a prática clínica como um 

campo de afetações que nos convoca a um fazer peculiar, marcado pela 

singularidade de um fazer artesanal, um fazer com o outro e não sobre ele. 

Nesse sentido, nossos modos de intervir enfrentam o desafio de não cindir 

teoria e prática. O acontecimento clínico em sua peculiaridade não comporta 

um olhar universalizado, mas sim uma atenção às singularidades que o 

permeiam, nos afastando de uma proposta tecnicista e nos aproximando de 

um fazer artesanal que vai sendo tecido no encontro psicoterápico. A ênfase 

na relação e na dialogicidade confere um dinamismo de imprevisibilidades, 

onde o terapeuta precisa convocar sua sensibilidade e compreender-se como 

o artesão que não trabalha em prol de uma eficácia industrial. Esse olhar 

encontra ressonâncias com a metáfora de Stengers, quando distingue o 

pesquisador que age como caçador de matilha, cujo princípio é a rapidez e a 

busca das generalizações, do pesquisador que age como caçador solitário, 

disposto a esperar, a conhecer o tempo do outro, a transitar com delicadeza 

pelo território de sua prática. Portanto, discutimos aqui uma prática clínica 

que atravessa a vida cotidiana numa articulação híbrida e sensível, no fluxo 
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da experiência, marcada pelo fazer, o movimento, os caminhos trilhados. A 

Gestalt-terapia abrange também esse aspecto ativo, criativo e, embora 

existam fundamentos básicos, também somos provocados a criar saídas para 

questões que emergem do campo tornando cada processo uma vivência 

singular. Das invenções, desenvolvem-se formas diferenciadas de atuação, 

transformando espontaneamente nossa prática numa arte de intervir pela 

sensibilidade. Perls preconizava uma prática processual, não dogmática, que 

pode nos surpreender em todos os aspectos, mas que mantém seu olhar para 

as relações acreditando que é nesse entre que a vida acontece. Afastando-nos 

das depurações de uma ciência clássica e seguindo os rastros de autoras 

feministas, afirmamos esse fazer como feminino, entendendo tal 

configuração como algo que vai além de uma questão de gênero. Feminino 

no sentido de que conhecer envolve fazer laços, derivar, devir outro na prática 

clínica. Nosso interesse é articular a clínica gestáltica e o feminino na ciência, 

considerando nossa prática como um processo artesanal que envolve os 

sentidos e o sentir, resgatando um fazer que nos exige não só ousadia, senão 

também o resgate da dimensão sensível da experiência que perpassa o 

silêncio, a solidão, o campo das emoções e afetos. 

Palavras-chave: Gestalt-terapia, Ciência no feminino,  Prática clínica
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16.2 CO3  Culpa e empoderamento da mulher-mãe na 

atualidade: polaridades experimentadas no 

puerpério 

 

ANABELLE CONDE ROCHA 

ANABELLECONDE@GMAIL.COM 

 

Resumo: Este estudo busca refletir sobre as polaridades experimentadas no 

puerpério, período do pós-parto no qual a mulher vivencia intensa transição 

em sua totalidade existencial. O turbilhão hormonal e emocional se desvela 

em diversos ajustamentos e demandas do bebê e do mundo. A intensidade 

dos afetos demarca o período puerperal, vivido de maneira singular. O 

contato com o recém-nascido requer ainda o nascimento de uma mãe. 

Percebe-se uma reorganização do self e do senso de identidade, sendo a 

confluência no contato mãe-bebê impactante na forma como faz contato com 

o mundo e consigo mesma. Do êxtase à exaustão, da culpa ao 

empoderamento, uma série de sensações polarizadas nasce com a mulher-

mãe contemporânea. Objetivos: o objetivo desse trabalho é refletir sobre as 

polaridades experimentadas na atualidade pelas mulheres no puerpério. 

Pretende-se ampliar a discussão sobre esse tema à luz da Gestalt-terapia e 

aventar possibilidades terapêuticas para as puérperas. Metodologia: esse 

estudo utiliza a revisão bibliográfica de autores da Psicologia Perinatal e da 

Gestalt-terapia. Resultados: as ambivalências do puerpério são engendradas 

pelo confronto das expectativas construídas na gestação com a realidade da 

criança nascida. A relação com o bebê, de natureza não-verbal, dá margem a 

projeções: a expectativa do “bom bebê” se coaduna com a expectativa de si 

como mãe. Assim, a mulher pode experimentar significativa sensação de 

culpa por rechaçar polaridades que considera inaceitáveis, como medo, raiva 

e tristeza. Ademais, uma série de ajustamentos deverísticos introjetados e a 

sensação de solidão nesses primeiros meses geram angústia e ansiedade. Por 

outro lado, na atualidade, o compartilhamento real e virtual dessa experiência 

parece despertar outras formas de ser: autenticidade nas próprias escolhas 

como mulher e mãe, permitindo-se sentir os conflitos nascidos. O discurso de 

empoderamento feminino tem lançado luz às frustrações maternas, outrora 
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camufladas pelo “imperativo” da maternidade feliz. As “mulheres-mães” 

parecem reivindicar sua identidade para além da maternidade, expondo mais 

abertamente os sabores e dissabores do processo de se tornar mãe. 

Conclusões: assoberbada com os cuidados com o bebê, a puérpera vive 

momentos de alegria mesclados com cansaço emocional e físico. Puerpério 

não é sinônimo de depressão pós-parto, porém é uma fase de duração 

subjetiva que requer cuidados, considerando que as vulnerabilidades podem 

aflorar autorregulações não saudáveis. Faz-se necessária uma compreensão 

gestáltica sobre esse período de aberturas sensíveis, ampliando 

possibilidades de cuidado e reflexões sobre um tema tão fecundo, porém, 

pouco explorado por nossa abordagem. Apesar dos discursos que 

empoderam, o sofrimento de muitas puérperas é uma realidade que pode ser 

alvo de cuidados. O Gestalt-terapeuta pode realizar acompanhamento 

psicológico em domicílio ou no consultório, onde é possível estimular diálogos 

da mãe com o bebê. A mulher deve ser amparada por uma rede de apoio e 

ouvida, tendo suas sensações confirmadas. Além disso, clarificar a forma 

como ela faz contato consigo mesma reverberará na relação com o bebê, 

atentando para suas exigências em relação ao papel de mãe. A terapia pode 

convidá-la a se apropriar de sua experiência e integrar suas polaridades de 

mulher e mãe, identificando suas necessidades dominantes nesse momento 

da vida. 

Palavras-chave: Gestalt-terapia, Feminino, Maternidade, Polaridades, 

Puerpério
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16.3 CO3  Menstruação: falamos sobre ela na clínica 

gestáltica? 

 

ALINE MONTEIRO DA SILVA 

ALINEMONTEIRO18@GMAIL.COM 

 

Resumo: Ao longo dos anos, o tema menstruação tem sido abordado a partir 

de saberes diversos: por um lado, associado a prejuízos nas habilidades 

profissionais e na saúde física e emocional da mulher em determinados dias 

do ciclo; por outro, relacionado à feminilidade, ao potencial criativo e à 

sabedoria das mulheres durante diferentes fases de suas vidas. Hoje, algumas 

doenças relacionadas ao ciclo menstrual, como a síndrome pré-menstrual e o 

transtorno disfórico pré-menstrual, são considerados um problema de saúde 

pública sobre o qual algumas áreas da medicina se dedicam a estudar. 

Objetivo: o objetivo do presente trabalho é ampliar o olhar sobre a temática e 

trazê-la à discussão no âmbito da Gestalt-terapia; verificar se tal fenômeno 

surge na clínica gestáltica e de que maneira é abordado pelas clientes e seus 

terapeutas; e promover uma interlocução entre os saberes apresentados e 

conceitos da Gestalt-terapia levantados no estudo. Metodologia: para tanto, a 

pesquisa qualitativa ora apresentada contou com a realização de duas 

entrevistas com psicólogos clínicos, gestalt-terapeutas, da cidade de Curitiba, 

com a leitura de livros relacionados ao tema e com um levantamento 

bibliográfico nas bases de dados SciELO, Bireme e Google Acadêmico, com os 

descritores menstruação/ciclo menstrual e Gestalt-terapia, abarcando textos 

nas áreas de ginecologia, psiquiatria, antropologia, psicologia e Gestalt-

terapia. Os conceitos totalidade, contato, ajustamento criativo, awareness, 

funções do self, corporeidade e “experiment-ação” foram escolhidos para 

propiciar as considerações sobre o tema à luz da abordagem gestáltica. 

Resultados: Tanto na pesquisa bibliográfica quanto em ambas as entrevistas 

realizadas - embora o número de entrevistas realizado não tenha 

representatividade significativa - verificou-se que menstruação é um tema que 

surge na clínica e que se manifesta conforme a singularidade de cada mulher. 

Conclusão: pôde-se compreender as formas de adoecimento relacionadas ao 

sangramento feminino como possibilidades de diferenciação e ajustamento 
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criativo dentro dos contextos apresentados, tanto na literatura quanto no 

relato dos terapeutas. As ações terapêuticas mencionadas nos textos e nas 

entrevistas referiram intervenções que buscam a ampliação da awareness de 

cada mulher a respeito da complexidade de fatores relacionados à 

experiência do menstruar de modo a propiciar a atribuição de novos sentidos 

a ela. A arte menstrual foi referida como um movimento social que, 

igualmente, propõe um novo olhar sobre o sangramento feminino. Alguns 

textos abordados no presente trabalho trataram do ciclo menstrual como um 

fenômeno que se aproxima de um sistema de orientação interno ou terapeuta 

interno, no entanto, falas semelhantes a essas não foram identificadas nas 

entrevistas, o que, dentre outras considerações, suscita a continuidade de 

estudos sobre a temática. 

Palavras-chave: Mulheres, Menstruação, Ciclo menstrual, Gestalt-terapia
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17 CO3 – Orientação profissional e Gestalt-terapia 

 

17.1 CO3  A escolha profissional em tempos de SISU: um 

fenômeno de campo? 

 

JULIANA RANGEL SABATINI 

JULI.SABATINI@GMAIL.COM 

LAURA CRISTINA DE TOLEDO QUADROS 

 

Resumo: O presente trabalho é oriundo das reflexões proporcionadas à 

autora por sua pesquisa de mestrado "O que você quer ser quando você 

crescer? Versões da escolha profissional em tempos de SISU”, realizada pelo 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (UERJ) e que ainda se encontra em andamento. Como se 

sabe, o principal sistema de seleção para grande parte das universidades que 

temos hoje em dia no Brasil é o SISU (Sistema de Seleção Unificada), no qual 

aqueles que realizaram o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) submetem 

suas notas a um sistema próprio que as computa de acordo com o curso e a 

universidade escolhidos, gerando um ranking que é atualizado diariamente 

enquanto duram as inscrições. Também nele, os candidatos acompanham em 

que posição se encontram na classificação do curso escolhido após as 

atualizações diárias e conseguem ver se têm chances ou não de entrarem, 

podendo mudar de curso enquanto durar o processo. Uma das metodologias 

escolhidas para acompanhar estes movimentos foi através de dois grupos de 

ENEM na rede social Facebook, nos quais a autora entrou como participante, 

podendo interagir com inúmeras discussões de seus membros. Cerca de  

270 publicações foram analisadas durante o ano de 2017 e as mais diversas 

narrativas foram encontradas, as quais, ao serem lidas à luz da Gestalt-

terapia, trouxeram a seguinte reflexão: seria a escolha profissional um 

fenômeno de campo? Nesse sentido, que forças atuam nesse campo? Como 

podemos mapeá-las? Consideramos importante pensar a escolha profissional 

na contemporaneidade a partir dos aspectos dinâmicos que a perpassam no 

cenário atual. O referencial gestáltico é bastante pertinente a essa reflexão na 
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medida em que ele nos oferece possibilidades de pensar os aspectos que 

envolvem a escolha profissional de um modo não linear e sem as clássicas 

dicotomias que separam a vida em papéis isolados. A Gestalt nos permite lidar 

com estes fenômenos a partir de uma perspectiva integrada e atualizadora 

das angústias e motivações que tornam a escolha um processo e não uma 

ação definitiva. 

Palavras-chave: Escolha profissional,  SISU, Teoria de Campo
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17.2 CO3  Orientação profissional e a possibilidade de um 

olhar gestáltico 

 

MARIANA COSTA BRASIL PIMENTEL 

MARIANACBRASIL@GMAIL.COM 

GRACIANA SULINO ASSUNÇÃO 

 

Resumo: A orientação profissional tem sido cada vez mais necessária, já que 

escolher assertivamente uma profissão é desejo de muitos e, ao mesmo 

tempo, um grande desafio. Em uma visão holística e, sobretudo, humanista 

existencial, escolher implica em uma complexa tarefa que engloba o olhar 

para o futuro, o conhecer o passado e o situar-se no presente. Neste sentido, 

é papel do orientador profissional gestáltico ajudar o orientando a perceber 

que não está somente decidindo-se por uma profissão, mas decidindo quem 

se quer ser. O orientador profissional de base gestáltica situa-se no novo 

paradigma da Orientação Profissional, que visa um olhar mais atentivo às 

relações da pessoa com seu campo biopsicossocioespiritual, sendo também 

objetivo, compreender como ela constrói sua própria vida. Objetivos: com 

esta comunicação oral, pretende-se discutir e refletir a respeito da interface 

entre a abordagem gestáltica e a orientação profissional como uma 

possibilidade de ressignificar o processo de escolha a partir de uma visão 

holística da realidade profissional. Metodologia: a partir de discursos didáticos 

e da fala dialogada, pretende-se demonstrar como as bases filosóficas e 

teóricas da Gestalt-terapia podem ser facilitadoras da orientação profissional 

contemporânea. Resultados obtidos ou esperados: os resultados esperados 

compreendem em reflexões disparadoras (jamais esgotadas) a respeito da 

possibilidade de um olhar gestáltico em mais esse campo de trabalho da 

psicologia. Conclusão: conclui-se que os princípios filosóficos e teóricos da 

abordagem gestáltica corroboram e dialogam com o novo paradigma da 

orientação profissional. 

Palavras-chave: Abordagem gestáltica, Orientação profissional, Escolha 

profissional, Visão holística
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17.3 CO3  Você sabe o que quer ser quando crescer?: 

orientação profissional e Gestalt-terapia 

 

ALICE MARTINS PEDERIVA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/0099622510717045  

LARA CUNHA SALES RIZERIO  

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/5885969471766427  

 

Resumo: O momento da entrada na universidade representa, para muitos 

jovens, um marco de vida: depois de anos recebendo orientações claras 

daquilo que devem estudar, finalmente é possível escolher. Embora algumas 

pessoas recebam esta autonomia com foco na liberdade, várias outras a 

vivenciam com angústia e ansiedade, uma vez que ela traz necessariamente 

consigo a responsabilidade de assumir as consequências de suas escolhas. 

Este período, ainda que venha com as dificuldades e os conflitos inerentes a 

tornar-se adulto nesta sociedade, representa uma oportunidade para 

amadurecimento e autorreflexão, isto é, para adquirir ainda mais consciência 

de si. Quais são suas habilidades, desejos, crenças e perspectivas para o 

futuro? São respostas complexas, mesmo para quem já as tem. Somadas à 

pressão das expectativas sociais e familiares, à sensação gostar de tudo ou de 

nada, ao medo de não ser competente e, ao mesmo tempo, ao desejo de ter 

sucesso e de amar aquilo que faz, elas, por vezes, tornam o processo de 

escolha um caminho nebuloso e amedrontador. A orientação profissional 

pode auxiliar no enfrentamento desses conflitos. Não como tentativa de 

encontrar a pessoa certa para a função certa a fim de aumentar a 

produtividade. Nem tampouco como procura da vocação, o chamado único 

da vida do indivíduo, que é também o culpado exclusivo pela eventual falha 

na sua missão social em caso de insucesso profissional. A busca é, acima de 

tudo, pelas ferramentas que já existem ou podem ser desenvolvidas para 

tornar o processo mais fácil. Este trabalho se baseia em um projeto em 

andamento de grupo terapêutico focado em orientação profissional, voltado 

para jovens de 15 a 20 anos e que se apoia na Gestalt-terapia como 

fundamento teórico-filosófico. Compreende-se que qualquer escolha é feita 

passando pelas etapas do ciclo do contato a partir do surgimento de uma 
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figura. Desse modo, o grupo se propõe a buscar ampliação de consciência 

para tornar possível a identificação dos bloqueios de contato que estão 

dificultando a tomada de decisão. São, ao total, oito encontros: o primeiro 

conta com a presença do/a jovem e de sua família, buscando conhecer o 

campo da pessoa; nos cinco encontros seguintes, são trabalhados os temas 

autoconhecimento, família, sociedade, escolhas e profissões com o grupo de 

jovens; o sétimo encontro é realizado outra vez individualmente com a 

presença família para dar devolutivas; e, no último encontro, chamado de 

colheita, é feito um fechamento do grupo terapêutico apenas com a presença 

dos jovens, buscando compartilhar os processos individuais e fechar o 

processo grupal. A entrada na universidade é um momento de escolha e, 

portanto, multideterminado, afinal as profissões e os indivíduos são 

dinâmicos, estão sempre em processo de construção. A consciência de si e de 

seu campo permite que jovens possam construir com mais autonomia e 

segurança quem querem ser e perceber que isso transcende a escolha de um 

curso superior: é o ato de assumir a responsabilidade de fazer suas próprias 

escolhas e, desta forma, de tornar-se humano. 

Palavras-chave: Orientação profissional, Orientação vocacional, Escolha 

profissional, Grupo terapêutico
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18 CO3 – Gestalt-terapia na Escola 

 

18.1 CO3  Acolhendo as diferenças na escola: um olhar 

gestáltico 

 

LARA FURTADO DIAS FILGUEIRA 

LARAFDFILGUEIRA@HOTMAIL.COM 

GESSICA RAQUEL CLEMENTE RODRIGUES 

 

Resumo: O ambiente escolar é um espaço que suscita reflexões sobre as 

diferenças, igualdades e sobre a questão da inclusão. Atualmente, 

experienciamos um momento em se discute fortemente a questão da 

inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais, na rede 

regular de ensino. A legislação já aponta a respeito da obrigatoriedade em 

acolher e matricular todos os alunos, independentemente de suas 

necessidades ou diferenças individuais. Contudo, sabe-se que apenas acolher 

não é suficiente, pois tal acolhimento traz consigo diversas questões 

implicadas que precisam ser refletidas e cuidadas no dia-a-dia escolar. Tendo 

essas questões em vista, esse trabalho objetiva discutir as questões das 

diferenças individuais na escola, com foco especial na vivência de crianças 

com deficiências nesse lugar. Como metodologia, se discutirá o que os 

estudos têm apontado sobre essa realidade, assim como se recorrerá à 

experiência das autoras como psicólogas escolares, articulando ainda com 

alguns conceitos da perspectiva gestáltica. Como já foi apontado, para que as 

crianças e adolescentes com necessidades educacionais especiais vivenciem 

a experiência escolar de uma forma integral e satisfatória, além do 

acolhimento da escola, se faz necessária uma preparação da mesma, em 

especial, de sua equipe, para que se possa efetivar, na prática, os 

fundamentos teórico-metodológicos da Educação Inclusiva, os quais se 

baseiam numa concepção de educação de qualidade para todos e no respeito 

à diversidade dos educandos. Sabe-se que esse tem se constituído em um 

grande desafio para todos, desde a equipe, os alunos e pais, pois, fazer com 

que a inclusão ocorra de modo verdadeiro, garantindo que haja um avanço 
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na aprendizagem, bem como o desenvolvimento integral desses alunos com 

necessidades educacionais especiais, não se trata de tarefa fácil, mas 

desafiadora, que se constrói coletivamente no dia-a-dia. Nesse sentido, a 

Gestalt nos ajuda a refletir sobre essa questão da inclusão, por exemplo, 

quando ela discute a questão do Awareness, que diz respeito à capacidade de 

estar em contato com sua própria existência, de notar o que ocorre dentro de 

você ou à sua volta, traz uma ferramenta de suma importância tanto para 

essas crianças e adolescentes que vivenciam a experiência de ter 

necessidades diferentes de maior parte dos colegas, que, ao exercitarem em 

estar em contato com suas necessidades, poderão se entender melhor em 

sua singularidade e, inclusive, aceitar-se como diferentes; assim como se trata 

de um recurso importante para os profissionais que, entrando em contato 

com essas singularidades, poderão compreender melhor essas vivências que 

tantas vezes despertam medos e incompreensões. Esse contato pode permitir 

que alunos e profissionais em interação possam alcançar ajustamentos 

criativos diversos e a capacidade que temos de nos autorregular dentro do 

meio de maneira ativa, por meio de um contato vivo, espontâneo, autêntico, 

permitindo abertura ao novo e ao potencial criativo e transformador  

do indivíduo. 

Palavras-chave: Gestalt, Awareness, Ajustamento criativo, Educação, Inclusão
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18.2 CO3  O método da Escola da Ponte sob um olhar 

gestáltico: uma forma para a Educação 

 

JULIANA SCARIOT SCHMIDT 

PSI.JULIANASCHMIDT@GMAIL.COM 

ANA MARIA VEIGA LIMA 

 

Resumo: A origem deste trabalho é uma monografia para conclusão do curso 

de especialização em Gestalt-terapia do Centro ComUnidade Gestáltica, em 

Florianópolis. Nele, apresentou-se a forma de ensino da Escola da Ponte em 

Portugal e investigou-se possíveis relações com os conceitos da 

Gestaltpedagogia. Este termo foi cunhado por Burow e Sherpp e está ligado 

aos conceitos da Gestalt-terapia. O problema de pesquisa deste estudo foi: há 

relação entre o método de ensino da Escola da Ponte e os conceitos sugeridos 

pela Gestaltpedagogia? Se sim, quais são e como estão relacionados? Para 

responder a essa questão, fez-se uma revisão bibliográfica que conta com um 

breve histórico da educação tradicional brasileira e suas conhecidas 

limitações, apresentou-se o histórico e método da Escola da Ponte e listou-se 

os principais conceitos do livro Gestaltpedagogia. A partir dessas informações, 

traçou-se uma intersecção de conceitos onde essas teorias se encontram. 

Foram encontrados cinco fatores comuns: awareness, autossuporte, 

autorregulação, autorresponsabilidade e relação dialógica. Levando em 

consideração as relações encontradas, pode-se concluir que, tanto para a 

escola da Ponte, quanto para a Gestaltpedagogia, o processo de 

aprendizagem genuíno acontece quando se respeita a individualidade dos 

sujeitos e se cria espaço para o desenvolvimento de autonomia, liberdade e 

criatividade. Com esses aspectos respeitados na educação, tem-se a definição 

para aquilo que Perls chamava de desenvolvimento saudável. 

Palavras-chave: Educação, Criatividade, Desenvolvimento, Inovação
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18.3 CO3  A importância do lúdico na aprendizagem escolar: 

uma perspectiva Gestalt pedagógica 

 

TAMIRYS DE SOUZA PEREIRA 

TAMIRYSSOUZA.TS@GMAIL.COM 

DANIELE TEIXEIRA DE JESUS MELO 

 

Resumo: Uma atividade lúdica nos leva a várias compreensões acerca do 

comportamento e movimento que a criança expressa. Em muitas delas, nos 

possibilita ver como a criança inicia seu processo de adaptação à realidade 

através de suas habilidades físicas, funcionais, emocionais e até relacionais, 

de forma coordenada ou não, flexível e intencional ao seu corpo. Ao longo da 

literatura, identifica-se em muitos relatos que a criança estabelece uma 

relação de apego pelo material que lhe é apresentado para sua exploração 

sensorial. E isso nada mais é do que o meio, dentro do processo de ensino-

aprendizagem, que a criança permite que o professor estabeleça com ela. 

Diante desta percepção voltada para a aprendizagem escolar, que então 

surge, nos é apresentada a Gestaltpedagogia juntamente com seus conceitos 

e princípios da Gestalt-terapia e da psicologia humanística, ou seja, o 

autoencontro, a autorrealização, recuperação de partes perdidas e reprimidas 

da pessoa, crescimento pessoal, desenvolvimento do potencial humano como 

um todo, autorresponsabilidade, estímulo da consciência, concentração sobre 

o aqui e agora. Cada elemento deste tem sua importância para o lúdico 

criativo educacional dentro do processo de aprendizagem escolar. É de suma 

importância todo o roteiro que permeia a vida escolar da criança; estabelecer 

um vínculo através do lúdico faz toda diferença para obter confiança e 

resultados de identificação dentro do ambiente escolar, pois, desta forma, o 

desenvolvimento acontece de forma gradual para cada etapa que a criança 

percorra. Os recursos lúdicos de Luciana Aguiar nos fazem compreender que 

possibilitar que a criança resolva suas próprias questões é fazê-la manipular 

criativamente suas próprias necessidades e isso funciona de forma 

satisfatória no ambiente escolar, uma vez que se é colocada em prática. A 

partir deste referencial, relato a realidade dentro das escolas de ensino infantil 

e até mesmo o ensino fundamental menor sobre a metodologia que muitas 
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vezes é reprimida, levando a criança a desenvolver respostas corporais como 

ansiedade, nervosismo, ou as que já tenham qualquer tipo de dificuldade de 

aprendizagem ficarem reféns de um processo escolar defasado por parte da 

falta de criatividade de seus educadores. O objetivo desta pesquisa é elevar 

os olhos para as possibilidades que envolvem o brincar como processo eficaz 

de ensino aprendizagem dentro das escolas, levando em consideração todos 

os requisitos que classificam a criança. Desse modo, a Gestaltpedagogia vem 

nos mostrar que o ambiente escolar está repleto de emoções, como 

curiosidade, ânsia do saber, aplicação de intervenções, ansiedade, 

nervosismo, e que a escola simplesmente passa por cima de um fato 

antropológico óbvio, o lugar comum de que o ser humano não se compõe só 

de uma cabeça que deve ser treinada, mas, que também é dotada de psique 

e sentimentos, que vivem num corpo e mutuamente influenciam-se. 

Palavras-chave: Aprendizagem, Lúdico, Gestaltpedagogia
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19 CO2 – Cuidados Paliativos e Gestalt-terapia 

 

19.1 CO2 A Gestalt-terapia no trabalho com pacientes em 

Cuidados Paliativos: a importância da relação 

dialógica 

 

GISLEIDE MARIA DE SENA  

SENA.GISLEIDE@GMAIL.COM  

AMANDA SANTOS DE PAULA  

 

Resumo: Face ao envelhecimento progressivo da população brasileira e à 

transição epidemiológica em curso no país, com o aumento da prevalência de 

doenças crônicas-degenerativas, o Cuidado Paliativo surge como uma 

possibilidade na absorção dos desafios inerentes ao contexto. Tal forma de 

cuidar propõe um acompanhamento centrado na Pessoa do paciente e de 

seus familiares, considerando todas as dimensões do ser, de modo 

abrangente e integrado. Cabe à psicologia incorporar os aspectos psicológicos 

ao tratamento da pessoa adoecida, dado que não existe organismo biológico 

alheio aos seus estados psíquicos. Nesse sentido, a Gestalt-terapia vem ao 

encontro das demandas presentes e norteia o fazer psicológico ao privilegiar 

as relações e as potencialidades humanas. O presente trabalho tem como 

objetivos elucidar a atuação da/o Gestalt-terapeuta em ambiente hospitalar, 

especificamente, nas modalidades de assistência em Cuidados Paliativos 

(ambulatório, enfermaria e interconsulta); discorrer sobre a importância da 

relação dialógica entre psicóloga/o e as pessoas em situação de sofrimento, 

bem como sobre o papel da psicologia em uma equipe multidisciplinar. 

Metodologia: foi realizado um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, 

desenvolvido com base na atuação de três psicólogas residentes do Programa 

Saúde do Idoso em Cuidados Paliativos, no período de março de 2017 a 

fevereiro de 2018, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. Esperamos com a realização do presente ensaio 

difundir a realização da prática clínica da/o psicóloga/o, embasada na 

abordagem gestáltica e aplicada à saúde pública. Conclusão: a partir da 
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vivência dentro de um hospital terciário, acreditamos que a Gestalt-terapia é 

uma abordagem que contribui para que as pessoas não sejam reduzidas à 

uma patologia, e, assim, aliada aos princípios de Cuidados Paliativos, favorece 

o olhar da equipe para a inteireza da pessoa durante o tratamento.  

Palavras-chave: Gestalt-terapia, Cuidados paliativos, Relação dialógica, 

Psicologia hospitalar
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19.2 CO2 O Ajustamento Criativo frente ao adoecimento de 

pacientes em Cuidados Paliativos 

 

CAMILA MORAES FERREIRA 

MIL.MORAES@HOTMAIL.COM 

AMANDA SANTOS DE PAULA 

 

Resumo: O recebimento de notícias difíceis no momento do diagnóstico de 

uma doença crônica e incurável, bem como a vivência da trajetória de 

adoecimento e o contato com a iminência da finitude, representam situações 

de crise, capazes de desequilibrar o processo de autorregulação organísmica 

do sujeito. Considerando a singularidade das reações psicológicas produzidas 

nesse contexto, podemos compreendê-las como formas de ajustamentos 

criativos, onde se valoriza a experiência do sujeito, sobretudo, o modo 

particular como ele lida com as adversidades e limitações do ambiente.  

O presente trabalho tem como objetivo explorar o conceito de ajustamento 

criativo como uma forma de enfrentamento às condições impostas por uma 

doença ameaçadora da vida, partindo de uma concepção fenomenológica-

existencial do ser humano. Como estratégia metodológica, optou-se por um 

estudo qualitativo e descritivo, a partir do relato de experiência enquanto 

residentes de psicologia do programa de Saúde do Idoso em Cuidados 

Paliativos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo, durante o período de março de 2017 a janeiro de 2018. 

Observando que a prática gestáltica dentro do ambiente hospitalar e, mais 

especificamente, na assistência paliativa, contribui para o resgate de uma 

visão mais integrada do paciente, proporcionando um atendimento mais 

humanizado, um contato mais genuíno e uma escuta mais atenta às 

particularidades, espera-se que, com a finalização deste estudo, possamos 

suscitar reflexões capazes de contribuir para a assistência aos pacientes em 

Cuidados Paliativos, bem como proporcionar a articulação do conceito do 

ajustamento criativo com essas vivências, fortalecendo a atuação da Gestalt- 

terapia no contexto hospitalar. 

 
Palavras-chave: Cuidados paliativos, Ajustamento criativo, Autorregulação 

organísmica, Psicologia hospitalar
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20 CO2 – Oncologia e suicídio 

 

20.1 CO2 Ressignificando a vida: narrativas de pacientes 

oncológicos sobre adoecer e viver 

 

FÁBIO NOGUEIRA PEREIRA 

FABIONOGUEIRAPEREIRA@GMAIL.COM 

ALESSANDRA GONÇALVES DA ROCHA 

 

Resumo: O câncer tem causas variadas, sejam externas ou internas, e 

acarreta em alterações físicas e psíquicas. Este trabalho é um estudo a partir 

de narrativas colhidas junto a pacientes diagnosticados com doenças 

oncológicas que estavam em tratamento durante estágio supervisionado em 

um hospital de referência na Grande Vitória, durante o ano de 2017. O estudo 

procurou identificar figuras que se destacavam do fundo existencial, às quais 

os pacientes se utilizavam na ressignificação de sua vivência, relativa ao 

quadro de saúde, seu prognóstico e sua história de vida, e propiciar 

ajustamentos criativos funcionais que alteravam tanto os contatos 

estabelecidos pontualmente quanto o fundo biográfico de suas vidas.  

Foram entrevistados dez pacientes, com idades variando entre 35 e 83 anos 

de idade, de ambos os sexos. O levantamento das narrativas se deu a partir 

de um roteiro semiestruturado de entrevista episódica com foco nos fatos 

relevantes afins com o objetivo da investigação. As narrativas produzidas 

sugeriram que os participantes se apropriaram de elementos cotidianos e nas 

redes de relacionamento, para ressignificar sua existência durante o processo 

de adoecimento, se valendo de recursos de enfretamento saudáveis para de 

se adaptarem à configuração do campo. Estas mudanças denotam alterações 

na forma como o contato é estabelecido, tendo alterações no fundo 

existencial dos pacientes. Destacamos, entre esses elementos: aspectos 

religiosos, o apoio familiar e da rede social mais ampla e a interação com a 

equipe hospitalar. 

 

Palavras-chave: Gestalt-terapia, Câncer, Pesquisa narrativa 
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20.2 CO2 A aliança terapêutica no cuidado ao cliente com 

comportamento suicida 

 

VINÍCIUS MENDONÇA LIMA 

HTTP://LATTES.CNPQ.BR/7836967460548120 

GUILHERME DE CARVALHO 

 

Resumo: O suicídio tem sido um tema cada vez mais discutido dentro e fora 

do meio acadêmico. Seja pelo choque que causa aos seus sobreviventes - 

amigos e familiares da pessoa que cometeu suicídio -, seja pelos números 

alarmantes de seu crescimento, este fenômeno se tornou, ainda que 

tardiamente, foco de muita discussão entre psicólogos e outros profissionais 

de saúde mental. Diante da crescente demanda de cuidados com pessoas 

com comportamento suicida, é extremamente importante que fomentemos 

discussões e busquemos na Gestalt-terapia ferramentas que nos ajudem a 

cuidar de quem nos procura com esta queixa. Visando ampliar as 

possibilidades dos terapeutas que se utilizam da Gestalt-terapia no cuidado 

com seus clientes, este trabalho tem como intuito buscar na bibliografia da 

abordagem uma conceituação teórica que oriente o terapeuta numa direção 

de cuidado coerente com os pressupostos gestálticos, podendo então, manter 

cliente e terapeuta implicados e presentes no processo terapêutico. O 

conceito escolhido foi o de aliança terapêutica e foi realizada uma revisão 

bibliográfica na literatura disponível acerca do cuidado com pessoas com 

comportamento suicida em Gestalt-terapia publicada de 2001 a 2015, 

buscando por recomendações de cuidados que pudessem compor o conjunto 

de elucidações, reflexões, limites e compromissos assumidos pela díade 

cliente-terapeuta na aliança. Pode-se perceber nesta pesquisa a importância 

do estabelecimento da aliança terapêutica com o cliente com ideação suicida 

como uma possibilidade de, além de manterem-se claros os compromissos 

firmados, estabelecer na relação terapêutica maior confiança e implicação, 

podendo assim auxiliar a awareness da pessoa que busca ajuda. Esta aliança 

gira em torno da possibilidade de o cliente encontrar apoio no momento da 

crise e, assim, poder manter-se em sua busca por melhores ajustamentos 

criativos em vez de desistir da vida. Assim, é criada uma rede a ser acionada 
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pelo cliente ou pelo terapeuta no momento da crise. Na via oposta, há 

também o compromisso do terapeuta de inquirir-se a todo tempo sobre suas 

possibilidades de acompanhar seu cliente, já que ao engajar-se na relação 

terapêutica, o terapeuta disponibiliza-se à dor e ao cuidado com aquele que o 

procura. Em suma, o suicídio, enquanto fenômeno que gera grande comoção, 

tanto popular quanto acadêmica, tornou-se um desafio para os profissionais 

da saúde mental e tem exigido constantes estudos e reflexões. Por isso, é 

imprescindível que sejam pensadas possibilidades terapêuticas para que 

lidemos com pessoas que sofrem e se apresentam com esta queixa quando 

chegam aos consultórios de psicologia. Para este fim, pensarmos em 

compromissos a serem firmados com o cliente numa aliança terapêutica pode 

ser um importante recurso. Assim esta pessoa poderá manter-se aware 

durante sua busca por lidar com seu sofrimento em vida sem optar no 

momento da crise pela morte como única saída. 

 

Palavras-chave: Gestalt-terapia, Suicídio, Aliança terapêutica  
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21 CO5 –  Saúde mental, contato, teorias afins e método 

fenomenológico 

 

21.1 CO5 A emergência em saúde mental: reflexões 

contemporâneas acerca da Gestalt-terapia 

 

KAROLINNY MARQUES DE ABREU SALES REGO 

KAROLINNYMARQUESS@HOTMAIL.COM 

DÉBORA CARVALHO CARDOSO VITORINO 

 

Resumo: Estima-se, mediante dados divulgados pela Organização Mundial de 

Saúde, que mais de 300 milhões de pessoas, no ano de 2015, sofram com 

transtornos depressivos. Estas, normalmente, não procuram tratamento e 

fazem uso excessivo de psicotrópicos. Torna-se necessária a utilização de 

práticas eficazes no tratamento da população. Partindo deste contexto, a 

Gestalt-terapia engloba elementos que constituem uma reflexão 

epistemológica na compreensão do homem, cuja finalidade do processo 

psicoterápico é a obtenção de awareness. Diante dela, surgem novos 

caminhos para a retomada do equilíbrio. Objetivos: o artigo possui como 

objetivo geral analisar as considerações da Gestalt-terapia, na clínica 

contemporânea, a respeito dos transtornos mentais. Os objetivos específicos 

são: identificar pontos positivos na utilização da Gestalt-terapia no cuidado 

em saúde; listar dificuldades no processo de cuidado em saúde mental 

utilizando-se a Gestalt; e identificar demandas contemporâneas desses 

cuidados. Metodologia: apresenta como pressuposto teórico-metodológico 

uma abordagem qualitativa de natureza descritiva, com a realização de uma 

pesquisa bibliográfica. Participaram estudos contemporâneos publicados no 

período compreendido nos anos de 2015 a 2017, da Gestalt-terapia, 

abordando os transtornos mentais. Os dados foram analisados pelos 

princípios da análise de conteúdo, observando-se fenomenologicamente os 

resultados. Resultados obtidos: percebeu-se que os Gestalt-terapeutas, na 

clínica contemporânea, compreendem a presença de transtornos mentais 

como: interrupção crônica do desenvolvimento; fenômeno de ajustamento 



ANAIS DO ENGT & CBAG – V. 2 (2018) – ISSN 2526-2246
 

 

COMUNICAÇÕES ORAIS 

330 

criativo que ocorre na fronteira de contato; momento de sofrimento grave e 

intenso, relacional e intersubjetivo; vivência de desequilíbrio no processo 

figura/fundo; bloqueio de contato; ou presença de uma Gestalten fixa. Os 

aspectos positivos envolvem o olhar holístico perpassado pelas bases 

teóricas. A pessoa em sofrimento psíquico é considerada de forma 

humanizada, assim como é preconizado pelo campo da saúde mental nas 

diretrizes brasileiras. Percebeu-se que o diálogo entre saúde mental e Gestalt-

terapia é necessário em decorrência da emergência atual e das inúmeras 

possibilidades de trocas efetivas. Exemplo disso é a perspectiva de 

reabilitação social que considera o sujeito capaz de desenvolver ajustes 

criativos que auxiliem na recuperação da homeostase. Assim, o sujeito não é 

um mero agente passivo. Inferiu-se que o distanciamento de buscas causais 

permite a exploração dinâmica do que ocorre no adoecimento. Os problemas 

encontrados envolvem a dificuldade no estabelecimento do diálogo e de 

contato pleno com o outro, onde o cliente não possui espaço para a 

experiência, deixando-o vulnerável. Por conseguinte, a escassa realização de 

pesquisas dificulta a análise das intervenções. Portanto, a Gestalt-terapia 

possibilita uma atuação bem-sucedida diante do trabalho dos profissionais no 

cuidado em saúde. Desse contexto, extrai-se o questionamento de práticas 

que incitam somente o uso de medicação no tratamento. Uma demanda atual 

é a inclusão do tema religiosidade, a discussão de aspectos éticos e a 

necessidade de treinamento de terapeutas. Conclusão: concluiu-se que as 

considerações acerca dos transtornos mentais são amplas, porém, 

possibilitam um cuidado integral no processo de saúde/doença na atualidade. 

Ademais, há uma grande necessidade de ampliação de pesquisas como forma 

de divulgação da abordagem aos diversos profissionais de saúde, pois o 

contexto contemporâneo exige uma abordagem interdisciplinar. 

 

Palavras-chave: Gestalt-terapia contemporânea, Saúde mental, Transtornos 

mentais 
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21.2 CO5  Ciclo de contato e gestaltificação sob a perspectiva 

de alguns conceitos das ciências naturais 

 

LUSMAR ROOSEVELT PASSOS IBIAPINA 

ROOSEVELTIBIAPINA@HOTMAIL.COM 

 

Resumo: A Gestalt-terapia moderna tem desenvolvido seu olhar sobre 

diversos aspectos da vivência humana, na tentativa de compreender e agir 

sobre as mais diversas situações para as quais a ciência psicológica é chamada 

a atender, nas mais diversas culturas e povos. Pensando nisso, este estudo foi 

elaborado buscando fortalecer, a partir das bases epistemológicas, o olhar 

gestáltico sobre os processos humanos, agregando diferentes bases de 

pensamento. Objetivo: o presente estudo intenta trazer à reflexão um tema 

basilar para a Gestalt-terapia: a gestaltificação e o processo vivencial.  

É proposto um olhar sobre a vivência e a gestaltificação que articulem 

diferentes formas de pensamento e, assim, se possa concretizar uma nova 

forma de abordar o conhecimento gestáltico, abrindo possibilidades de 

diálogos com outras áreas do conhecimento, aqui, mais especificamente, a 

matemática e a física. Metodologia: a partir de uma metodologia indutiva, são 

traçados paralelos entre o processo gestaltificativo, ciclo de contato e noções 

introdutórias das características de contínuo e discreto, das ciências naturais. 

Para desenvolver o processo gestaltificativo e o ciclo de contato, tomou-se por 

base o pensamento a partir da perspectiva de autores como Perls (1988), 

Zinker (2007), Ponciano (1997) e, principalmente, por Fonseca (2012). Já para 

pensar as características de contínuo e discreto, tomou-se por base conceitos 

como o de conjunto dos números reais e naturais, provenientes da 

matemática, e também os conceitos de digital e analógico, provenientes da 

eletrônica. Resultados: dentro da proposta, pôde-se observar que o processo 

de contato pode ser visualizado a partir do olhar das ciências naturais, mais 

especificamente, da dinâmica entre contínuo e discreto, ou, como podemos 

chamar também, digital e analógico, onde o ciclo de contato se inicia numa 

perspectiva natural, digital, se desdobra dentro de uma perspectiva real ou 

analógica até a gestaltificação ser concluída, quando aí é gerado um dado 

discreto ou digital, voltando para o princípio. Assim, a vivência experimental, 
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gestaltificativa equivale a um processo contínuo, analógico, enquanto a gestalt 

finalizada equivale a um dígito, um conhecimento. Os números naturais como 

os dígitos e os reais como a infinitesimal vivência do momento. Conclusão: 

pôde-se perceber que é possível uma articulação entre os conhecimentos 

psicológicos e alguns dos conceitos que fundamentam as ciências naturais, 

não numa tentativa de explicação do comportamento humano, porém num 

viés de compreensão da dinâmica comportamental. Crê-se que é possível 

abrir mais perspectivas de olhares para encontros entre as duas formas de 

conhecimento, o que poderia desenvolver tanto a fundamentação da ciência 

psicológica, quanto a ideia de interdisciplinaridade do conhecimento. 

 

Palavras-chave: Ciências naturais, Epistemologia, Ciclo do contato, Digital, 

Analógico 
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21.3 CO5  Entre patos e corcundas: a vergonha nas 

perspectivas gestáltica e benjaminiana 

 

LIANA BOEING RIBEIRO 

LIANABOEING@GMAIL.COM 

MONICA BOTELHO ALVIM 

 

Resumo: A vergonha é um dos primeiros sentimentos que experimentamos 

(Wheeler, 1997; Robine, 2006; Yontef, 1998), uma problemática recorrente nos 

consultórios e que, durante algum tempo, ficou relegada a tema secundário 

na literatura de psicologia e de Gestalt-terapia. A variedade de materiais que 

exploram amplamente o tema a partir de novos paradigmas e de forma 

consonante com a abordagem fenomenológica é limitada a poucos autores. 

Já na literatura geral, encontra-se histórias que compõem um terreno fértil 

para um olhar sobre o envergonhamento: desde a mitologia, com o livro de 

Genesis e a história de Adão, Eva e o paraíso, mas também autores como 

Andersen (1996) e o seu popular conto infantil “O Patinho Feio”, ou na alegoria 

“O Corcundinha”, escrita por Walter Benjamin (1995), na qual o autor descreve 

uma passagem de sua infância. Objetivo: o objetivo deste trabalho é 

contextualizar e conceituar a vergonha a partir da visão da Gestalt-terapia. 

Metodologia: trata-se de um apanhado teórico realizado através da pesquisa 

bibliográfica, cuja relevância em relação aos trabalhos já escritos sobre o tema 

encontra-se na inclusão da visão de outros autores da literatura, em especial, 

a visão benjaminiana. Nesse sentido, a proposta é realizar uma interpolação 

entre o pensamento de Walter Benjamin (1995, 1996, 2002) e o pensamento 

gestáltico acerca do tema da vergonha, considerando os paradigmas 

presentes tanto em uma quanto em outra linguagem, para pensar a 

construção desse sentimento tão importante na vida humana. Resultados: 

nos escritos de Benjamin, revela-se a qualidade de pensar consonantemente 

com o propósito gestáltico, especificamente, no modo dialético de 

desconstruir e reconstruir o objeto, libertando-o de significados comuns e 

sendo possível reconfigurá-lo em um novo conjunto de significados, trazendo 

a noção estética da imagem dialética a partir do Corcundinha, representado 

pelo pato-cisne de Andersen como um condutor imagético deste trabalho. 
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Benjamin também traz o conceito do “encontro catastrófico”, bem como uma 

forma de ver e pensar a opressão, a relação entre gerações e o aspecto do 

envergonhamento na história da própria criança, contribuindo com um olhar 

sobre a construção da vergonha, suas dimensões e consequências 

desastrosas, o que permitiu e permite muitas outras costuras com os 

paradigmas gestálticos a respeito do tema. Conclusão: esse trabalho não 

propõe resultados conclusivos, mas, a abertura para uma discussão estética 

e teórica sobre a vergonha, enriquecendo-a com a contribuição dos autores 

diversos, e a experiência do terapeuta no campo com o cliente onde, para 

além de pensar a proposição de técnicas fechadas ou roteiros específicos de 

trabalho, vê na prontidão para o contato uma oportunidade para ressignificar 

a experiência, destacando a importância fundamental do trabalho do 

terapeuta, semelhante ao trabalho artístico de um restaurador. 

 

Palavras-chave: Vergonha, Gestalt-terapia, Walter Benjamin, Imagem 

dialética, Opressão 
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21.4 CO5  Experimentando um rio de leito seco – diálogos 

entre a abordagem gestáltica e Allan Kaprow 

 

JESSÉ GUIMARÃES DA SILVA 

PSI.JSILVA@GMAIL.COM 

 

Resumo: O presente trabalho sugere diálogos entre a arte performática de 

Allan Kaprow, artista norte-americano do início da metade do século XX, e a 

abordagem gestáltica. Busca ensaiar uma interlocução entre a noção de 

activities - teatro livre e experimental com base em atividades de grupo 

destinadas à produção de eventos breves e inéditos (Kaprow, 2003a, b) - e o 

conceito de aqui e agora, definido como um ato imediato, singular e único, 

capaz de atualizar no presente novas possibilidades de agir (Perls, 1997; 

Polster & Polster, 2001). Nestes termos, busca-se indagar a possibilidade de 

novos métodos e recursos estratégicos que possam ser utilizados na 

abordagem gestáltica, a partir de uma leitura estética da metodologia de 

trabalho do gestalt-terapeuta. A partir da revisão bibliográfica, será abordada 

tal noção, definida por Allan Kaprow, como modo de experimentação de 

vivências presentes com base na interação com o outro. Será abordada a 

activity intitulada Easy (1972). Discussão que, com base em autores da Gestalt-

terapia, trabalhará outras formas de viabilizar experiências do aqui e agora, 

atentando para a radicalidade suscitada pelo seu caráter imediato e inédito. 

Esta proposta de análise teórica justifica-se pela identificação de diferentes 

interlocuções, suscitadas pelos fundadores da abordagem gestáltica - a saber, 

Fritz Perls, Laura Perls e Paul Goodman -, com áreas vinculadas à arte - música, 

teatro, ópera, dança, cinema, entre outros (Ginger & Ginger, 1995; Alvim, 

2007). Estes diálogos contribuem para a produção de olhares mais refinados 

e transversalizados acerca da forma de condução do trabalho na abordagem 

gestáltica, assim como na definição e aprimoramento de seus principais 

conceitos. Postura que concorre para uma preocupação estética e ética ao 

lidar com o humano. Assim, destaque para a noção de dialógico presente nas 

referidas activities, como um elemento que faz existir cada evento como algo 

relacional, não-diretivo e marcado pela genuinidade nas relações humanas - 

relações que funcionam como espaço de acontecimento de um aqui e agora 
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intenso (Buber, 2001; Hycner, 1995). Primeiramente, é importante destacar 

que tal experiência conjunta, por sua vez, pode ser definida como uma 

unidade absoluta e inseparável que, ao estar situada e ser vivenciada a partir 

do próprio tempo presente, favorece um fluxo natural e contínuo envolvendo 

pensamento, linguagem e comportamento (Ginger & Ginger, 1995; Polster & 

Polster, 2001). Em segundo lugar, a presentificação do aqui e agora requer 

como recurso chave a improvisação enquanto consciência pré-reflexiva,  

a partir da qual é possível vislumbrar outros modos de vivência, outras 

possibilidades de vivências no mundo (Jacobs & Hycner, 1997; Fonseca, 2005). 

Com isso, o que se pontua é a relevância das noções de improvisação e 

experiência como ferramentas-conceitos imprescindíveis para uma 

compreensão mais dinâmica e atualizante da noção de aqui e agora. Esta 

leitura é observada nas obras performáticas de Allan Kaprow que, a todo o 

momento, parecem produzir olhares voltados aos encontros humanos - nos 

quais podem ser encontrados os elementos que fazem do homem um ser 

constitutivo de si: o dialógico, o improvisacional e o experimental, fatores tão 

relevantes para o exercício da prática gestáltica. 

 

Palavras-chave: Aqui e agora, Activities, Dialógico, Experiência, Improvisação, 

Allan Kaprow 
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21.5 CO5 Vivência de Modelos Profissionais de Goiânia: um 

estudo fenomenológico existencial 

 

ISADORA SAMARIDI 

ISASAMARIDI@GMAIL.COM 

CAMILA AMÉRICO DE LIMA 

 

Resumo: O presente trabalho resgata, historicamente, as noções da profissão 

do modelo profissional, bem como de beleza, corpo, subjetividade e ser-no-

mundo, visto que, para descrever e compreender a vivência das modelos 

profissionais, faz-se pertinente este resgate. A pesquisa se justifica por serem 

escassas as investigações brasileiras sobre o universo de modelos 

profissionais. Para tanto, realizou-se uma pesquisa qualitativa, na qual foram 

descritos os dados sóciodemográficos de quatro participantes, modelos 

profissionais, filiadas de uma agência de modelos em Goiânia, GO, bem como 

se investigou a vivência por meio de três perguntas disparadoras. A fim de 

analisar os dados, utilizou-se o método de Giorgi, de caráter fenomenológico. 

As unidades de significado foram descritas de acordo com o modo de relação 

das modelos com seus mundos: próprio, humano e circundante. Evidenciou-

se que o ser-no-mundo das modelos profissionais envolve a presença do 

outro num continuum de tempo e espaço. Salienta-se que o projeto humano 

se caracteriza como um processo de criar e recriar, atualizando-se no tempo 

e no espaço, considerando assim uma forma saudável de ser e estar no 

mundo. Escolhendo dentre as possibilidades existentes, reconhecendo e 

enfrentando os limites compostos de sua própria existência, uma vez que 

realizar-se a si mesmo é uma tentativa de buscar favorecer a ligação com a 

transcendência (sonhos e projetos vividos por elas durante a infância), 

tornando-as, assim, mais aware e responsável pelas escolhas, sejam 

profissionais e/ou pessoais. A obtenção da awareness de si sobre seus 

pensamentos, sentimentos, sensações e comportamentos marcou o processo 

de maturação individual das modelos participantes, uma vez que, em suas 

experiências, elas vivenciam o corpo, o primeiro espaço habitado pelos 

indivíduos, ora como corpo objeto, ora como corpo autêntico, sendo que, em 
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alguns momentos, este espaço é vivenciado simultaneamente e, em outros, 

vivenciam-no de forma dicotomizada. 

 

Palavras-chave: Modelos profissionais, Corpo, Fenomenologia 
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22 CO5 – Gestalt-terapia com crianças 

 

22.1 CO5  (Re)descobrindo crianças 

 

CASSIANA SILVA CASTRO 

GESTALT@CASSIANACASTRO.COM.BR 

 

Resumo: A primeira publicação do livro "Descobrindo Crianças", de Violet 

Oaklander, Ph.D., data de 1969, pela Real People Press, que o reeditou em 

1978. Em 1988, foi reeditado novamente por The Center for Gestalt 

Development, Inc. No Brasil, a Summus publicou o livro em 1980. Este 

trabalho faz uma releitura desta obra que é, até hoje, o livro da Gestalt-terapia 

traduzido em mais idiomas no mundo. Para compor esta releitura, a proposta 

inclui o trabalho do pesquisador Peter Mortola que, durante 10 anos, 

acompanhou Violet Oaklander em seus programas de treinamento, o que 

resultou em sua obra, ainda sem tradução para o português, 

"Windowframes". Um entendimento mais profundo de "Descobrindo 

Crianças" pretende fazer uma maior justiça a esta obra e a importância dela 

na formação de gestalt-terapeutas que trabalham com crianças e 

adolescentes em todo o mundo. Objetivo: proporcionar um entendimento 

dos conceitos teóricos fundamentais da Gestalt-terapia presentes no método 

de trabalho de Oaklander. Metodologia: pesquisa bibliográfica e experiência 

em treinamento presencial com Violet Oaklander. Resultados: exposição dos 

conceitos da Gestalt-terapia em recortes de casos expostos no livro 

"Descobrindo Crianças", também trabalhados pela observação de Peter 

Mortola em seu livro "Windowframes". Conclusão: a releitura desta obra 

proporciona diferentes entendimentos sobre sua importância. A sua forma 

natural e espontânea atravessou fronteiras culturais e décadas de 

transformação tecnológica. Não há dúvidas de sua eficiência e profundidade, 

e nem de seu alcance. Não há segredo, isso é Gestalt. 

 

Palavras-chave: Violet Oaklander, Peter Mortola, Gestalt, Crianças, 

Adolescentes  
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22.2 CO5  Caso Vittorio: desdobramentos e reflexões sobre 

psicodiagnósticos imaturos de transtorno do 

espectro autista 

 

FABIANA DE ZORZI 

DEZORZI@GMAIL.COM 

 

Resumo: Não é incomum recebermos em nossos consultórios pais de 

crianças com laudos psiquiátricos em mãos, ou solicitações das escolas a fim 

de estas crianças serem "consertadas". O atendimento à criança requer uma 

compreensão além do olhar para o comportamento indesejado que a criança 

apresenta e sob o qual se recaem as expectativas da vinda ao tratamento 

psicoterápico. Este estudo de caso é fictício pela alteração de dados que o 

compunha originalmente, decorrentes do processo terapêutico de uma 

criança com suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Tem como 

objetivo refletir sobre psicodiagnósticos imaturos a partir da compreensão da 

psicopatologia fenomenológica, diferenciando sintoma e experiência vivida, 

em consonância com a Gestalt-terapia. Vittorio, um menino de cinco anos, 

chegou à clínica por meio de sua mãe e a companheira dela, trazendo um 

diagnóstico de TEA realizado por psiquiatra, juntamente com a queixa escolar 

de que ele seria "o autista mais grave da escola". A queixa era sustentada pela 

forma agressiva com que Vittorio se relacionava com os colegas. Quando 

recebemos uma criança com suspeita de TEA para avaliação, assim como 

qualquer outra criança, como gestalt-terapeutas, precisamos ficar atentos à 

forma como essa criança flexiona o contato. No caso de Vittorio, a queixa 

trazida pela família de agressividade não convergia com o que o menino 

apresentava no setting terapêutico. Mesmo manipulando situações, a 

experiência vivida com ele não sustentava os sintomas psiquiátricos 

requerentes para TEA. Devido à complexidade de informações para confirmar 

ou refutar a possibilidade para o transtorno, utilizou-se então o Protocolo de 

Observação para Crianças com Suspeita de Transtorno Global do 

Desenvolvimento (TGD), estruturado por Bosa. Tal  recurso destacou como 

ponto de fundamental importância no diferencial para TEA, a atenção 

compartilhada, que é a capacidade de interagir com outrem e um referencial 
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externo. Bosa discute o desenvolvimento da habilidade da atenção 

compartilhada a partir das noções de intencionalidade e seu papel na 

comunicação. A partir da observação destes pressupostos, juntamente à 

experiência vivida no campo da psicoterapia (formado pela gestalt-terapeuta 

e por Vittorio, como também pela mãe e sua companheira, somado ainda ao 

pai que o menino não via há um ano, e pela escola), foi possível contrapor-se 

ao parecer psiquiátrico dele se enquadrar no TEA. O aspecto de alguns 

"sintomas" apresentados na escola não terem aparecido no campo da relação 

terapêutica vem a corroborar com o que Perls, Hefferline e Goodman nos 

trazem acerca das contribuições da reciproca relação entre organismo e 

ambiente. O ambiente vai auxiliar na aparição de determinados "sintomas" 

quando a criança não encontra recursos para a satisfação de suas 

necessidades. O encontro do seu mundo interior com o mundo exterior pode 

gerar satisfação quando corresponderem entre si, porém, o desencontro 

pode gerar uma emoção negativa como a raiva ou a tristeza. O gestalt-

terapeuta precisa atuar em todo campo no qual a criança está inserida, visto 

que os (des)ajustamentos irão ocorrer a partir de uma (não) adaptação desta 

criança às exigências daquele campo. 

 

Palavras-chave: Psicodiagnóstico, Psicopatologia fenomenológica, 

Transtorno do Espectro Autista, Clínica gestáltica, Crianças 
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22.3 CO5  Contribuições dos Recursos Lúdicos no Processo 

de Awareness da Criança 

 

GÉSSYCA ADRIANO DE SOUZA 

GESSYCASOUZA@LIVE.COM 

 

Resumo: O trabalho desenvolvido consiste num estudo de dois casos clínicos 

atendidos no Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade Veiga de Almeida 

- Campus Cabo Frio, RJ, sendo estes utilizados como exemplos de associação 

da teoria com a prática, com o objetivo de explanar quais são as contribuições 

dos recursos lúdicos utilizados no processo psicoterapêutico com crianças e 

como o brincar na clínica colabora na plena tomada de consciência da criança, 

chamada na Gestalt-terapia de awareness. Para isso, foi preciso levantar o 

conceito e a noção de infância desde os primórdios; compreender o 

desenvolvimento dos estudos da psicoterapia infantil - em especial, sob o 

olhar da Gestalt-terapia; apresentar o conceito de awareness e estabelecer 

parâmetros importantes relacionados à brincadeira no espaço 

psicoterapêutico na clínica gestáltica com crianças e sua relevância no 

processo de awareness. A escolha pelo tema se deu mediante o contato com 

diversas crianças que atravessaram a jornada da autora deste trabalho como 

estagiária no SPA ao longo dos últimos dois anos de faculdade (2015 e 2016), 

fazendo com que o universo lúdico fosse muito presente em seus estudos e 

nos processos psicoterapêuticos com os clientes. Diversos recursos podem 

ser utilizados como facilitadores da awareness através do lúdico, e, embora o 

psicólogo adentre o universo infantil, todo este artifício faz parte de uma 

técnica fundamentada e respeitada na Gestalt-terapia, pois a relação 

dialógica, que se estabelece principalmente na inclusão e na presença, requer 

que o profissional e a criança estabeleçam um vínculo de confiança e 

reciprocidade, e para isso, o psicólogo tem a permissão de ser menos “técnico” 

no seu modo de agir e se permitir ser sensível, dinâmico, ser alguém que 

também utiliza a magia do brincar para compreender quem está diante dele. 

Sem interpretações, sem julgamentos, sem relação hierárquica. Reforça-se a 

essência da Gestalt-terapia, onde o psicoterapeuta e o cliente - seja criança ou 

não, têm uma relação fluida e horizontal. Concluiu-se deste estudo que a 
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brincadeira é um recurso cabível em todas as etapas da terapia, desde o 

vínculo terapêutico no início, no levantamento de informações a respeito da 

queixa da criança, o processo de cuidado e tratamento da demanda, no 

contato, nos experimentos, até que o processo todo flua com sucesso, 

permitindo que a criança alcance a awareness e amplie seus horizontes, onde 

ela identifica que tem autonomia para viver seus sentimentos, sejam eles 

bons ou ruins; onde nenhuma dor pode tirar dela a liberdade de ser quem ela 

quiser ser, pois ela é um ser em ação no mundo, a protagonista da sua 

história. 
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22.4 CO5  Dialogar com crianças para compreender a 

infância: pesquisando com a Gestalt-terapia e 

Merleau-Ponty 

 

BRUNARA BATISTA DOS REIS 

BRU_2006@HOTMAIL.COM 

MÔNICA BOTELHO ALVIM 

 

Resumo: Este trabalho propõe discutir a infância a partir dos resultados de 

uma pesquisa de mestrado intitulada “Transformando modos de olhar e 

compreender a infância: dialogando e vivenciando o mundo com crianças?, a 

qual discutiu a compreensão de infância a partir da perspectiva de Merleau-

Ponty, problematizando o adultocentrismo e o desenvolvimentismo 

sedimentados no pensamento contemporâneo, a partir do estudo de um 

projeto de extensão universitária em psicologia orientado pela perspectiva da 

Gestalt-terapia e de Merleau-Ponty. Desenvolvemos uma pesquisa-ação que 

se voltou para a experiência mesma da criança, buscando seu ponto de vista 

sobre o mundo e sua existência. A criança é frequentemente compreendida a 

partir do ponto de vista do adulto e nossa necessidade de problematizar a 

lógica adultocêntrica se deu por ser esta uma prática social construída com 

base em uma visão biológica, desenvolvimentista e normativa, que categoriza 

a criança como um ser em desenvolvimento, ainda incompleto, imperfeito,  

a ser completado pela aquisição de capacidades cognitivas, tendo como 

parâmetro de completude o adulto. Em contrapartida, consideramos a criança 

como um ser-no-mundo, que percebe o mundo, vivencia o tempo, o espaço, 

o corpo, apreende as coisas e se relaciona de modo singular, tema 

longamente discutido por Merleau-Ponty (2006). A Gestalt-terapia acredita 

que o sujeito é um ser de potencialidades, e em sua perspectiva existencial, 

este nunca está pronto, acabado, mas, considerado um ser em processo. 

Desse modo, adultos e crianças são considerados seres em processo e toda 

prática de escuta e intervenção deve estar orientada por uma atenção à 

singularidade do sujeito e no contato que se estabelece aqui e agora. O campo 

de pesquisa foi o projeto de extensão universitária “Expressão e 

Transformação: arte e subjetivação com adolescentes em favelas”, realizado 
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em parceria com uma ONG em uma comunidade no Rio de Janeiro. O projeto 

tem como método a pesquisa-ação existencial em diálogo com a 

fenomenologia de Merleau-Ponty e a Experiment-ação em Gestalt-terapia, em 

um modelo de clínica na comunidade (Alvim, 2014, 2015, 2016). A pesquisa 

buscou trazer as perspectivas das crianças sobre seu mundo e a questão 

orientadora foi “Como é ser criança nessa comunidade?”, buscando um olhar 

descritivo sobre a experiência das crianças, olhar que nasceu de 

experimentações orientadas por práticas artísticas. A partir das cinco 

dimensões de nosso método: corporeidade, temporalidade, espacialidade, 

alteridade e dialogicidade, fizemos proposições que visavam a dialogar 

horizontalmente e vivenciar o mundo com as crianças. Concluímos por 

considerar que esse olhar fenomenológico para as crianças e jovens, esse 

deixar ser, no qual elas puderam experienciar o mundo a seu tempo e no seu 

ritmo, a fim de que pudessem ter “voz” e serem ativos em seus processos de 

subjetivação, vai ao encontro de nossos questionamentos acerca da infância, 

confirmando a aposta em uma prática não-adultocêntrica, que reflete 

positivamente no crescimento e na autonomia e confiança da criança em sua 

capacidade de ser. Em nossa comunicação oral, pretendemos apresentar os 

resultados da pesquisa e discutir seus principais fundamentos gestálticos.  
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22.5 CO5  O diagnóstico na infância: um parecer ou uma 

sentença? 

 

JENIFER CORTES DEMETERCO GEROMINI 

JENIFERDEMETERCO@GMAIL.COM 

FRANCISCO MÁRIO PEREIRA MENDES 

 

Resumo: Atualmente, a procura de psicoterapia para crianças é recorrente. 

Muitas vezes, o encaminhamento parte da escola no momento em que esta 

já não consegue sanar as dificuldades apresentadas pelo estudante, 

sobretudo em relação aos comportamentos considerados disruptivos e que 

destoam do padrão social idealizado. É também frequente que esses 

pequenos clientes iniciem o processo terapêutico trazendo consigo 

diagnósticos previamente estabelecidos. Frente a esse quadro, ao gestalt-

terapeuta é reservada a tarefa de encontrar-se genuinamente com a criança, 

numa postura fenomenológica e, por meio da aceitação incondicional, 

possibilitar ao infante que se mostre em seu modo próprio de ser e possa 

retomar, assim, seu desenvolvimento. Com base nesses preceitos, o presente 

estudo tem os objetivos de refletir acerca das reverberações da chegada da 

criança à psicoterapia com um diagnóstico estabelecido previamente e as 

implicações para a prática do gestalt-terapeuta. As reflexões serão norteadas 

por um estudo de caso clínico referentes a um acompanhamento a uma 

criança com idade de seis anos, durante um ano e dois meses, num serviço de 

clínica-escola. Esse processo terapêutico revelou a discrepância entre as 

queixas da escola, da família e da própria criança, e, principalmente, os efeitos 

da introjeção do diagnóstico atribuído ao garoto - que lhe cabia quase como 

uma sentença, e da representação do papel que lhe foi designado, de menino-

problema, bravo e incontrolável. A cristalização do cliente nesses lugares não 

permitia que ele entrasse em contato com suas verdadeiras necessidades.  

A partir desses aspectos, este trabalho discute, portanto, o papel fundamental 

da relação terapêutica; a importância do cuidado do psicoterapeuta em 

manter a postura fenomenológica, suspendendo o juízo acerca dos conceitos 

pré-estabelecidos a respeito do cliente, na busca incessante de considerar a 

criança que ali se apresenta e, por fim, a necessidade da orquestração de 
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todas as queixas e elementos apresentados nos diferentes ambientes em que 

a criança vivencia, a fim de proporcionar uma compreensão e um manejo 

adequados. O processo terapêutico de que se trata demonstrou, sobretudo, 

para que (não) serve um diagnóstico e que o ser da criança não corresponde 

a códigos e papéis. Numa época em que a sociedade supervaloriza nomes, 

etiquetas e protocolos, vislumbrar o que transcende é urgente - uma reflexão 

sempre necessária ao gestalt-terapeuta. 
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