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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende conduzir a leitora e o leitor a uma descoberta conosco de 

perguntas que sejam coerentes no âmbito da formação em Psicologia. Evidenciaremos dois 

caminhos: como o olhar do aprendiz se transforma quando se aproxima dos conteúdos 

teóricos-formais, em especial, do conceito de pessoa para a Abordagem Gestáltica; e o espaço 

formativo da supervisão enquanto lócus da produção de um ethos dialógico. Por fim, con-

versaremos entre linhas já expostas e versões de sentido produzidas durante a experiência de 

estágio em um projeto que visava colher e acolher histórias e estórias de vida de pessoas em 

situação de rua.  

Palavras-chave: Formação; Gestalt-terapia; Abordagem Gestáltica; Estágio; Pessoas em 

situação de rua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work aims to conduct the reader tomake a disovery about the coherent questions 

that surrond the graduation in psychology. Will be evidenced two paths: how the perspective 

of the learner changes when gets closer to the theorical-formal topics, especially the self 

concept in Gestalt therapy; and also the formative enviroment of supervision while being the 

locus of a dialogical ethos. To conclude, we will talk about the already exposed lines and 

versions of meanings produced during the internship in a project aimed at collecting and 

welcoming life stories of homeless people.  

Key-words: graduation; Gestalt-therapy; Gestalt approach; version of meaning; internship; 

homeless people. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diante da realidade do início do estágio em Psicologia, parece-nos que uma pergunta 

primeira surge: “quem é o outro que está a minha frente?”. Se e como vamos respondê-la, 

recusá-la ou questioná-la diz, sobretudo, da nossa própria posição. Sendo assim, para nos 

posicionarmos, temos nossa estratégia metodológica-estética ou estética-metodológica – não 

conseguimos definir – que é fluir.  

No primeiro momento fluímos por pequenos igarapés e fizemo-nos pelo caminho. 

Não só recusamos a primeira pergunta, como formulamos outra, sendo exigentes com nossos 

critérios chegamos a um rio. Aprendizes de canoeiro que somos, percorremos cada curva, 

atentos a cada trecho do caminho ampliamos nosso olhar em relação a aquele que diante de 

nós nos olha os olhos.   

Posteriormente, navegamos por esse rio, com uma nova visão quanto a quem nos 

encontramos e chegamos a um novo lugar: um encontro de águas! Paramos. Para contemplar, 

para observar e escolher. Precisávamos ajeitar nossos remos, pois, remar é o nosso perguntar. 

Deliberada a senda, continuamos o fluir.  

Num terceiro caminho, diante desta nova vereda diminuímos a distância entre a carta 

náutica e a orientação pelas estrelas, o hiato que parecia existir entre teoria e prática, dissipou-

se. Como se dá isso? É outra pergunta que entendemos coerente e necessária, que nos 

lançamos a responder. Por fim, todo rio tem foz. Mas, o fim finda o movimento? 

Por último, versamos, con-versamos, tecemos e costuramos. 

Não nos enganemos, indisciplina, imperícia e negligência afogam o canoeiro. O fluir 

não se trata disso, demanda por presença, inventividade e, fundamentalmente, coerência. 

O que no início era uma pergunta que encerrava a questão, transformou-se em uma 

narrativa que nos coloca em contato, principalmente, com a dúvida: como a formação em 

Psicologia se dá e sob quais aspectos? Essa é a pergunta que guiará nosso caminho. 

No fim compartilharemos versões de sentido que foram escritas em uma experiência 

de estágio que visava colher e acolher histórias e estórias de vida da população em situação de 

rua na cidade de Volta Redonda, enquanto uma ampliação do estágio intitulado: “Perspectiva 

dialógica na clínica Gestáltica com crianças, adolescentes, adultos e grupos”, numa tentativa 

de relacioná-las com capítulos anteriores. 

Naveguemos. 
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2. O FLUIR NOS IGARAPÉS
1
 

 
Toda e qualquer forma de psicoterapia oculta e revela, ao mesmo tempo, uma teoria 

do homem. Ela procura através do ser humano, do seu pensar, do seu agir, induzir 

um sistema de comportamento. Forma um quadro, cria um sistema, uma estrutura 

que nos indicam as linhas mestras do modelo vivencial de cada um. (RIBEIRO, 

1985, p. 17). 

 
Contranarciso 

Paulo Leminski 

 

em mim  

eu vejo o outro 

e outro 

e outro 

enfim dezenas 

trens passando 

vagões cheios de gente 

centenas 

 

o outro 

que há em mim 

é você 

e você 

 

assim como 

eu estou em você 

eu estou nele 

em nós 

e só quando  

estamos em nós 

estamos em paz 

mesmo que estejamos a sós. (LEMINSKI, 2013, p. 32). 

 

Igarapé, rota de transporte e comunicação. Percorrê-los seria nos disponibilizarmos a 

sairmos de onde estamos agora e entrarmos em contato com o novo (a cada instante), assim 

como, levarmos o que temos em nossos embornais e fazermos trocas de informação, in-

formando e sendo in-formados. Igarapé, rota de transporte e comunicação.  

Permitimo-nos percorrer as sendas que irão nos possibilitar chegar a um rio, não 

sabemos ainda como será, afinal, ainda não estamos lá. Vamos observar cada trecho, cada 

curva, cada descida, cada folha que boia na água. Entendemos que os remos que impulsionam 

a canoa são nossas perguntas, como formularemos e reformularemos cada uma determinará 

que sentido iremos tomar, e possivelmente onde chegaremos. Vamos juntos
2
... 

Vejo-me e vejo o outro. No entanto, quem é esse outro? Quem são esses que se 

movem incessantemente nesses vagões de inúmeros trens como escreve Leminski? Quem é 

                                                           
1
 Palavra de origem Tupi que significa: caminho de canoa. É um canal estreito que deságua em um rio. 

2
 É fundamental dizer que a proposta estética deste trabalho foi inspirada no maravilhoso livro de Barry Stevens 

(1978): Não apresse o rio (ele corre sozinho). 
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você que lê agora? Quem é ele que vive na praça? Quem são essas trabalhadoras que se 

relacionam com eles que estão em situação de rua? Quem é ele que está diante de mim?  

Concordamos, são muitas perguntas. Que consequentemente – pelo modo que se 

pergunta – têm respostas que encerram ou não as questões, podemos resumi-las em: “quem é 

o outro?”. A isso respondemos apenas com: “desejamos findar as questões ou abrir 

possibilidades?”.  

Se desejamos abertura a possibilidades, almejamos um fluir do processo de des-

cobrir. Logo, não nos faz sentido pretender neste primeiro capítulo desvelar o que seria o 

outro – numa visão essencialista – de forma estrita-estática, para a Gestalt-terapia. Um 

contrassenso tal pretensão. Seria desarmonioso e até – em duras palavras – incoerente para 

com a Abordagem Gestáltica. Jorge Ponciano nos ajuda a pensar sobre essa proposição: 

 

Não estamos preocupados com o que É a pessoa, mas sim com o COMO ela 

funciona. Gestalt é movimento, é processo de resgate do imediato. O “que” as coisas 

são mora no passado, às vezes em um futuro imaginado. O único modo de 

“surpreender” a realidade está no presente e é aí que a Gestalt das coisas pode ser 

captada e se fechar. (RIBEIRO, 2011, p. 16). 

 

Assim, outra forma de perguntarmos nos conduziria a caminhos abertos, estradas 

largas de horizontes potentes.  

De saída seria um evidente equívoco apenas tentar responder, visto que, a tentativa 

de resposta enclausuraria “o outro” em palavras-grades/palavras-prisões, transformando “o 

outro” em um paradoxal objeto imaterial com repercussões concretas na materialidade da 

vida. Como produzir um significado último se a própria Abordagem Gestáltica é inacabada? 

Jorge Ponciano é preciso ao escrever: 

 

A Gestalt-terapia e a Abordagem Gestáltica, entretanto, nunca vão estar prontas, 

acabadas, “redondas”, porque, embora “Gestalt” signifique uma totalidade 

organizada, indivisível, articulada, isto é, uma configuração; jamais teremos uma 

teoria que contemple plenamente a configuração de uma totalidade teórica, pois a 

totalidade é sempre relativa, por mais totalidade que ela expresse, no aqui-agora, de 

um campo teórico. 

Essa é a riqueza da Gestalt-terapia: nunca estar pronta, não ter uma cara fixa, 

engessada em conceitos, mas ter uma estrutura processual que flua, sem, no entanto, 

perder sua singularidade de ser Gestalt-terapia e do que isso basicamente significa. 

(RIBEIRO, 2011, p. 22). 

 

Escrever sobre o que seria esse outro é o caminho que seguiremos? Está posto que “o 

que é o outro?” não nos contempla. O que de fato queremos perguntar então? Se não 

pretendemos construir um argumento que finde uma questão, ou melhor, ao passo que ao 

questionarmos a própria pergunta, nos colocamos num ato artesanal de lapidação daquilo que 
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almejamos trazer nessas linhas. Escrever sobre o que seria o – e aqui faremos uma transição 

para a palavra – humano é o objetivo?  

Em alguns momentos vemos o uso corriqueiro da palavra self  para falar do 

humano... Seria esse o nosso percurso também?  

Self é um conceito em disputa, muitas correntes e abordagens o definem a sua 

maneira. A Gestalt-terapia é revolucionária em questionar algo que em muitas correntes 

psicológicas é instituído, o que seria da ordem material do self, mesmo que estrutural, o dito 

parece remeter sempre a algo que habita o humano, algo interiorizado, nuclear, algo que 

controle ou o descontrole, algo que revela e obscurece... 

Frederick Perls, Ralph Hefferline e Paul Goodman, se posicionam de maneira 

objetiva quanto a isso: 

 

Chamamos self ao sistema complexo de contatos necessários ao ajustamento no 

campo imbricado. O self pode ser considerado como estando na fronteira do 

organismo, mas a própria fronteira não está isolada do ambiente; entra em contato 

com este; e pertence a ambos, ao ambiente e ao organismo. O contato é o tato 

tocando alguma coisa. Não se deve pensar o self como uma instituição fixada; ele 

existe onde quer que haja de fato uma interação de fronteira, e sempre que esta 

existir. [...] o self é a força que forma a Gestalt no campo; ou melhor, o self é o 

processo de figura/fundo em situações de contato. (PERLS; HEFFERLINE; 

GOODMAN, 1997, p. 179-180). 

 

Jorge Ponciano no seu livro “Vade-mécum de Gestalt-terapia” define o Self como: 

 

Refiro-me a um self definido como um sistema de contatos, como uma unidade que 

dá consistência e unidade ao funcionamento da personalidade, como algo que regula 

os diversos sistemas de contato do ou no organismo humano, como algo que é o si 

mesmo e me permite olhar e me reconhecer como um indivíduo diferente de 

qualquer outro. (RIBEIRO, 2006, p. 172). 

 

Serge Ginger e Anne Ginger também contribuem para nossa compreensão desse 

conceito:  

 

Self: em Gestalt esta palavra não designa uma entidade determinada (como, por 

exemplo, o ego em psicanálise), mas, um processo que acontece na fronteira de 

contato entre o organismo e seu meio, permitindo o ajustamento criador. (GINGER; 

GINGER, 1995, p. 262). 

 

Com essas três contribuições podemos compreender que “o conceito de self é 

diferenciado das ideias de entidade fixa, instância intrapsíquica, núcleo, estrutura ou 

essência encapsulada dentro do organismo ou da personalidade”, como nos diz Távora 

(2007, p. 194). A revolução proposta pela Gestalt-terapia é reconfigurar o olhar e retirá-lo de 

um lócus, neste sentido, o self se revela em cada ato na vida, enquanto fenômeno no campo. É 
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uma “concepção de subjetividade como fenômeno, para o qual não existe estado de contorno 

ou equilíbrio a priori ou permanente [...]”, como tão bem pontua Távora (2005, p. 121). 

Perls, a seu modo singular de configurar sua argumentação, sempre provocativo, nos 

diz:  

 

 [...] na Gestalt-terapia escrevemos self com s minúsculo. Sei que muitos psicólogos 

gostam de escrever Self com S maiúsculo, como se self fosse alguma coisa preciosa 

e extremamente valiosa. E procuram descobrir o self como se estivessem 

desenterrando um tesouro. (1977, p. 22). 

 

Até aqui os igarapés nos conduziram a uma mínima compreensão do conceito de self 

para a Gestalt-terapia, sobretudo, no que em suas proposições a faz se distanciar de outras 

Abordagens. Produzir conhecimento no sentido de postular palavras-ferramentas que nos 

aproximam do objeto de fato nos abeira dele ou nos conecta aos constructos que nós mesmos 

criamos? Se vamos pensar o humano e escrevemos sobre o que seria o self é o ponto que 

queremos chegar?  

Observamos que para além do uso da expressão self correlacionada ao que seria o 

humano – tanto na literatura acadêmica, quanto na apropriação desse termo pelo senso 

comum – também percebemos o uso de outras palavras que são recorrentemente utilizadas 

para se definir ou se tentar aproximar do que seria o homem. São elas: “personalidade e 

subjetividade”.  

Palavras essas vistas – em muitos momentos, mas, não só assim – enquanto 

instâncias que habitariam o homem. Desta forma, o homem seria um alquebrado receptáculo 

de “sua personalidade” ou de “sua subjetividade”, de certa maneira, como se fossem coisas 

desvinculadas dele próprio. Algo tal, se visto internamente, como outro ser que fizesse dele 

morada. Ou, se visto externamente, como uma roupa que possuísse a lhe cobrir. E ele, o 

homem, estaria em que lugar? 

Neste ponto deste igarapé, “personalidade”, “subjetividade” e “self” são palavras-

conceito caras a nós neste momento. Refletimos a dedicação de Ponciano em explicitar que a 

Gestalt-Terapia não tem uma teoria da personalidade constituída, e tão pouco, precisa dela, 

pois não é uma Abordagem essencialista, e sim, existencialista. E a sua “essência é, 

simplesmente, existir, e sua existência é, simplesmente, prestar uma contínua atenção à 

relação homem-mundo, de onde nascem a sabedoria e as soluções do cotidiano.” (RIBEIRO, 

2011, p. 16). O autor afirma que se configura como uma das riquezas da Abordagem não ter 

uma teoria da personalidade que a constitua. Pois seria real o “perigo de engessá-la e de se 

tornar prisioneira dela. Somos e funcionamos com uma postura fenomenológico-
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existencialista e não essencialista, tendo constituído um campo teórico sólido”. (RIBEIRO, 

2011, p. 27). 

Dessa maneira, nos parece sensato nos questionamos se devemos ou não tentar olhar 

para o humano enquanto self, personalidade ou subjetividade. Será que estamos nos 

aproximando ou nos distanciando? Sobretudo, do humano que estará e está à frente de um 

estagiário de Psicologia... O que não significa que descartamos, menosprezamos ou 

apequenamos esses conceitos, eles estando ou não no ferramentaria teórico-técnico da 

Abordagem Gestáltica. Apenas, e só apenas, percebemos aqui e agora, que não é isso que 

procuramos.  

Nossas remadas nos trouxeram até aqui, em busca de algo, especialmente, de uma 

pergunta fundamentalmente coerente. Vamos navegar ao lado de Ponciano: 

 

Para ser útil, um conceito precisa estar dentro de um campo teórico que facilite seu 

manejo, permitindo que possa ser utilizado como um instrumento de trabalho. Falar 

de um self falso e verdadeiro, de um self doente e sadio, não nos leva a compreensão 

do que, de fato, está acontecendo, pois, do ponto de vista da estrutura e do processo, 

só existe um self no aqui e agora do dado observado. O cliente à nossa frente é, 

amiúde, um mistério para ele e para nós, trazendo-nos sua subjetividade a fim de 

que, num processo de inclusão, nossa intersubjetividade nos permita um verdadeiro 

encontro. (RIBEIRO, 2006, p. 173). 

 

Reiteramos: não dispensamos as palavras-ferramentas, os conceitos, tão menos o de 

self, que faz parte do escopo da Gestalt-terapia. Se trata aqui de tentarmos nos aproximar 

daquilo que se apresenta e escolher uma rota. Como, então, conseguir nos encontrar 

verdadeiramente com esse cliente que é um mistério para ele e pra nós? 

No processo de formação em Psicologia “a dimensão teórica espera-se seja 

adquirida formalmente dentro de um currículo que inclua teoria e pesquisa [...] de forma a 

prover ao aluno aspectos técnicos essenciais ao seu desempenho profissional.”, segundo 

Prebianchi e Amatuzzi (2000, p. 56), afirmação que para nós faz muito sentido. Logo, ao 

observarmos a imagem desse “primeiro pilar na formação”, queremos chegar à sua base, seu 

alicerce, sua raiz. Não se trata de desprezar ou hierarquizar as palavras-conceitos, afinal, elas 

são matéria imaterial desse pilar. É um esforço, um exercício, para que compreendamos o que 

funda (no sentido de fundação, baldrame) essa construção. Afinal, como escreve Ponciano: 

 

Por intermédio da ideia de self, o terapeuta tem no cliente uma grande pergunta: 

quem é este cliente diante de mim? E é a ausência desta resposta que nos deixa e ao 

cliente mal conosco e com o mundo, nos deixa doentes. Fato é, porém, que um 

conceito de self ou qualquer outro jamais nos dará essa resposta, na medida que é a 

pessoa que revela o self e não o contrário [grifo nosso]. (RIBEIRO, 2006, p. 173). 
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Aqui e agora, uma nova transição parece-nos fazer sentido, de humano à pessoa. 

Investigar o que fundamenta, o que dá chão a esse conceito de pessoa para a Gestalt-terapia 

parece-nos um caminho necessário para refletirmos que relação existe entre a apropriação 

desse “conhecimento teórico-formal” (Prebianchi e Amatuzzi. 2000, p. 56) e a experiência de 

formação em psicologia. Mais especificamente, o que possibilita ao estagiário ter seu olhar, 

primeiramente, lapidado, quando em contato com esse conceito de pessoa. 

Eis as bases filosóficas e as teorias de base da Gesltált-terapia, por Jorge Ponciano: 

 

 [...] podemos afirmar que o campo teórico, ou a matriz teórica, da Gestalt-terapia é 

composto de filosofias de base e teorias de base ou de bases teórico-filosóficas, 

assim constituído: (1) teorias de base: psicologia da Gestalt, teoria de campo, teoria 

organísmica holística, teoria holística, (2) filosofias de base: humanismo, 

fenomenologia, existencialismo, [...] (3) antecedentes teóricos pessoais vividos por 

seu fundador e que, de um modo às vezes explícito, às vezes contido, outras vezes 

negado, estão presentes na Gestalt-terapia: psicanálise, teoria reichiana, tantra e zen 

budismo. (RIBEIRO, 2011, p. 29). 

 

 

Jorge Ponciano é perspicaz em listar 15 considerações a partir da questão 

epistemológica posta da Gestalt-terapia. Nos restringiremos a citar o que faz sentido ao 

conceito de pessoa – que é o que nos interessa neste momento – , mas, em sua obra ele 

também se debruça no exercício de pensar o conceito de mundo. Conceito esse que é tão caro 

a nós, quanto o de pessoa e que ambos conceitos estão intrinsecamente relacionamos, “o 

conceito de pessoa, [...] nasce de decorre do conceito de mundo. Primeiro o mundo existe, 

depois, a pessoa.” (RIBEIRO, 2011, p. 76).  

 

1. Não estamos falando de uma essência teórica da Gestalt-terapia, mas de sua 

existência teórica [...].  

[...] 

4. Do conceito de mundo emana o que é a Gestalt-terapia e do conceito de pessoa 

emana como a Gestalt-terapia funciona, como ela é; 

5. O conceito de mundo da Gestalt-terapia, expresso no que ele é, emana das teorias 

de base: psicologia da Gestalt, teoria de campo, teoria organísmica e teoria holística. 

6. O conceito de pessoa, expresso no como a Gestalt-terapia existe, funciona, 

desenvolve-se e opera, emana das filosofias de base: humanismo, existencialismo e 

fenomenologia; 

[...] 

10. Cada umas das teorias e filosofias é autônoma, existe em si mesma, foi 

constituída no tempo e pelo tempo, por meio de pensadores que, lentamente, as 

constituíram e as construíram; 

[...] 

12. Toda teoria é ontologicamente incompleta, porque nenhuma teoria capta o ser 

enquanto tal; 

13. Assim, a junção, a intrarrelação dessas teorias que compõem o campo teórico ou 

a matriz teórica da Gestalt-terapia são necessariamente, incompletas. (RIBEIRO, 

2011, p. 29-30) 
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Logo, o que fundamenta, o que dá chão ao conceito de pessoa para a Abordagem 

Gestáltica são as suas filosofias de base: o humanismo, o existencialismo e a fenomenologia. 

“O ‘conceito de pessoa’ em Gestalt-terapia origina-se, prioritariamente, do humanismo que, 

por natureza, relaciona-se com temporalidade, ou seja, o mundo da não-matéria, 

operacionalizando-se no existencialismo e na fenomenologia”. (RIBEIRO, 2011, p. 36). 

A contribuição de Nicola Abbagnano, para a nossa compreensão superficial dessas 

três filosofias de base, começando pelo Humanismo: 

 

Qualquer movimento filosófico que tome como fundamento a natureza humana ou 

os limites e interesses do homem. [...] 

Em sentido mais geral, pode-se entender por Humanismo qualquer tendência 

filosófica que leve em consideração as possibilidades e, portanto, as limitações do 

homem, e que, com base nisso, redimensione os problemas filosóficos. 

(ABBAGNANO, 2007, p. 519). 

 

Seguido pelo Existencialismo: 

 

Costuma-se indicar por esse termo, desde 1930 aproximadamente, um conjunto de 

filosofias ou decorrentes filosóficas cuja marca comum não são os pressupostos e as 

conclusões (que são diferentes), mas o instrumento de que se valem: a análise da 

existência. [...], vale dizer, como o modo de ser próprio do homem enquanto é um 

modo de ser no mundo, em determinada situação, analisável em termos de 

possibilidade. A análise existencial é, portanto, a análise das situações mais comuns 

ou fundamentai sem que o homem vem a encontrar-se. Nessas situações, 

obviamente, o homem nunca é e nunca encerra em si a totalidade infinita, o mundo, 

o ser ou a natureza. Portanto, para o Existencialismo, o termo existência tem 

significado completamente diferente do de outros termos como consciência, espírito, 

pensamento, etc, que servem para interiorizar ou, como se diz, tornar "imanente" no 

homem a realidade ou o mundo em sua totalidade. Existir significa relacionar-se 

com o mundo, ou seja, com as coisas e com os outros homens. (ABBAGNANO, 

2007, p. 402). 

 

E pela Fenomenologia: 

 

A Fenomenologia constitui uma corrente filosófica particular, que pratica a filosofia 

como investigação fenomenológica, ou seja, valendo-se da redução fenomenológica 

e da epoché. [...] Heidegger [...] expressa com toda a clareza o caráter próprio da 

Fenomenologia quando afirma: "A palavra 'Fenomenologia' significa antes de mais 

nada um conceito de método. Ela não caracteriza a consistência de fato do objeto da 

indagação filosófica, mas seu como... Esse termo expressa um lema que poderia ser 

assim formulado: às coisas mesmas! – por oposição às construções soltas no ar e aos 

achados casuais; em oposição à admissão de conceitos apenas aparentemente 

verificados e aos falsos problemas que se impõem de geração em geração como 

problemas verdadeiros". Portanto, o que a Fenomenologia mostra é aquilo que, 

acima de tudo e na maior parte dos casos, não se manifesta, o que está escondido, 

mas que é capaz de expressar o sentido e o fundamento daquilo que, acima de tudo, 

e na maior parte dos casos, se manifesta. Nesse sentido, a Fenomenologia é a única 

ontologia possível. (ABBAGNANO, 2007, p. 438-439).  
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Aqui e agora, um instante fugaz, em que percebemos a necessidade de uma prudente 

parada. Precisamos olhar para trás e avaliar por quais igarapés fluímos até chegarmos onde 

estamos. 

Ao refletirmos juntos passamos pela primeira dúvida: “o que é o outro?” Que tão 

logo secou, caiu e por falta de sementes não virou fruto. Percebemos que também não faria 

sentido escrevermos ou definirmos o que seria o humano. Em seguida o distinguimos, 

inclusive, do self, da personalidade e da subjetividade (nos sentidos que tratamos 

anteriormente). Vimos que para a Gestalt-terapia, o ponto de interesse é a pessoa (reiteramos, 

não se trata de uma rejeição do conceito de self) que nos olha, pois como tão bem escreve 

Jorge Ponciano (2011, p. 71): “A definição, na prática, cristaliza o objeto, retira de sua 

essência as infinitas possibilidades que ele encerra, torna-o como um retrato na parede, 

todos reconhecem, mas subjetivamente lidam com ele de modos diferentes”.  

Posteriormente, observamos que há algo que é anterior aos conceitos, há o que 

funda-os, o que dá fundamento a eles. Em especial ao conceito de pessoa para a Abordagem 

Gestáltica vimos que são caras as suas filosofias de base: o humanismo, a fenomenologia e o 

existencialismo. Sendo assim, é necessário compreendermos como a Abordagem Gestáltica 

observa essa pessoa e formula o seu conceito de pessoa, e assim, o caminho percorrido nos 

mostrou que essas três filosofias de base sustentam epistemologicamente esse modo de olhar 

e se relacionar.  

Jorge Ponciano continua a nos fazer pensar, perguntar, remar:  

 

Assim como não existe o humanismo, mas humanismos; fenomenologia, mas 

fenomenologias; existencialismo, mas existencialismos, e essa multiplicidade, longe 

de destruir sua essência, reforça sua existência. Esses conceitos são também 

experienciados, vividos por cada terapeuta a partir de sua visão de mundo, de pessoa 

e de sua relação com o cliente no mundo. Não existe “a fenomenologia”, existem 

fenomenólogos; assim também não existe “a Gestalt-terapia”, existem gestaltistas. A 

existência de fenomenólogos e gestaltistas permite, por meio de suas diferenças, 

fazer com que suas opções teóricas evoluam e se adaptem ao mundo do mundo e ao 

mundo das pessoas, assim como eles são, aqui-agora, e é a conditio sine qua non 

para que todo conhecimento possa sair da abstração para a realidade das pessoas e 

do mundo. (RIBEIRO, 2011, p. 32-33). 

 

Percebemos que essas assertivas nos colocam em vivo movimento que faz-nos 

canoeiros nesse rio. Aqui, em nossa despretensiosa canoa, sentimos um fluir, vivenciamos 

esse fluir, nesse processo de navegação/escrita conseguimos observar – agora – que nos 

igarapés, através de várias e variadas remadas nos conduziram a algum lugar. 

Sentados estamos a observar, o encontro de rios é transmutação, águas que se 

consubstanciam. Precisamos parar e decidir o nosso trajeto, dado que, em nossa carta náutica 
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já conseguimos identificar os canais que percorremos e para onde nós gostaríamos de seguir 

ou não.  

Evidente está que o conceito de pessoa para a Abordagem Gestáltica é processual, 

ontologicamente não-essencialista e os formões que esculpem esse conceito são suas bases 

filosóficas. Sendo assim, pretendemos escrever sobre elas ou como e o que produzem?  

Há obras, livros, artigos, autores e autoras, que se dedicaram a escrever sobre as 

filosofias de base da Gestalt-terapia, e o fizeram de forma brilhante e dedicada. Escrever o 

que é o humanismo, o existencialismo e a fenomenologia, cremos ser um trabalho 

importantíssimo e necessário, pensarmos a relação que existe entre elas mesmas, suas 

similaridades e diferenças, a relação que existe entre cada uma em separado e a Gestalt-

terapia, assim como, o seu conjunto e a Abordagem Gestáltica, é preciso e precioso. 

No entanto, aqui e agora, escolhemos nossa rota!  

Não almejamos explicar o que são as filosofias de base da Abordagem Gestáltica, e 

tão menos, suas origens histórico-sócio-culturais. Entendemos que esse conteúdo já foi 

amplamente abordado, podemos consultar os próprios autores e autoras para apreendermos
3
 

suas ideias, posições, concepções e proposições. 

Esses igarapés foram generosos conosco. Foram necessárias algumas remadas para 

conseguirmos navegar. Esperamos que o fluir até aqui tenha sido coerente em cada curva, 

atravessados por cada paisagem.  

Sabemos que há outras formas de conhecer.  

E de forma alguma esse percurso se atreve a ofender o que seria considerado clássico 

na Academia, apenas se configura como uma tentativa diferente. O fluir por esses igarapés 

aconteceu, foi como pudemos seguir... E inegavelmente, talvez possamos concordar, 

chegamos a algum lugar. 

E estando aqui e agora, todas e todos nós: vamos tentar observar – para além do que 

são as filosofias de base (como já dissemos) – as consequências da aproximação do estagiário 

com o conteúdo teórico-formal, em especial, o conceito processual de pessoa da Abordagem 

Gestáltica.  

                                                           
3
 Caso queiram se aprofundar nesse sentido, sugerimos a leitura primeiramente do: “Gestalt-terapia: refazendo 

um caminho” do grande Jorge Ponciano, que é considerado o primeiro livro brasileiro da abordagem que faz 

uma epistemologia da Gestalt-terapia. Mais de duas décadas depois o autor se debruça novamente sobre esse 

tema e nos presenteia mais uma vez, como só ele poderia fazer, em suas próprias palavras: “Refaço assim, neste 

livro, um caminho, percorrido há 25 anos, agora, não mais como um neófito, mas como um estudioso 

amadurecido nas lides acadêmicas. Apresento-o à comunidade Gestáltica como: Conceito de mundo e de pessoa 

em Gestalt-terapia: revisitando o caminho”. 
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Coragem 

Castello Branco 

 

já desci por todo esse corpo 

e não vi quem me botou aqui  

mas, se conhecer de verdade  

coragem! que coragem!  

 

hão de ter  

quando tão bem notarem  

que não tem mais esse trem  

de homem  

 

pois tu és  

natural que sejas  

mas é algo mais  

do que a tua mão  

o que faz que tu és  

natural que sejas  

mas é algo mais  

do que a tua mão  

que faz (BRANCO, 2017). 

 

 
Figura 1 - Fotografia das várias curvas e caminhos do Rio Amazonas. 

Fonte: Gtres, ano desconhecido.  
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3. DOS IGARAPÉS A UM GRANDE RIO 

 

 

Diante de mim 

Geraldo Eustáquio de Souza 

 

Tendo eu mesmo por testemunha  

e sob pena de perder o respeito por minha própria palavra  

eu me comprometo a buscar e a defender qualidade de vida  

em tudo o que eu faço e em todos os lugares onde eu esteja.  

E me comprometo também a estar presente aqui e agora  

a despeito do prazer ou dor que este momento me traz  

fazendo a parte que me cabe do melhor modo que sei  

sem me queixar do mundo,  

nem culpar os outros pelos meus erros e fracassos  

mas antes me aceitando imperfeito, limitado e humano.  

Mesmo que tudo recomende o contrário, 

eu me comprometo a amar, confiar e ter esperança 

sem limites nem condições. 

E embora eu só possa fazer pequeno, 

eu me comprometo a pensar grande, 

me preparando com disciplina e coragem  

para os ideais que ainda espero e vou alcançar, 

sabendo que tudo começa simples e singelo.  

De corpo, cabeça e coração 

eu me comprometo a crescer sempre muito  

de todos os modos possíveis  

de todos os jeitos sonhados  

até que a vida me considere apto para a morte. (SOUZA, 2004, p. 18). 

 

Os igarapés que percorremos nos conduziram até aqui. 

Depois de algumas curvas, fizemo-nos no caminho. 

Uma pretensa fluida transição aconteceu de um primeiro questionamento impresso 

nas palavras: “quem é o outro?”, para chegarmos à: “em que medida o conceito processual 

de pessoa da Abordagem Gestáltica, sustentado epistemologicamente por suas filosofias de 

base, enquanto conteúdo teórico-formal, produz mudanças no estagiário em Psicologia?”. 

Qual seria então a contribuição-inovação da Abordagem Gestáltica ao observar quem 

se vê? Ela caminha no sentido se compreender o sujeito como um processo cíclico de 

atualização-reinvenção, um ser viáveis possibilidades. Horizontes abertos para produção de 

saúde e awareness
4
 mesmo quando, e eventualmente, algum dano se afigura, vendo-os não 

como doença, “vendo os danos deste lugar não como psicopatológicos, as como tentativas de 

lidar com o diferente, em um permanente processo de ajustamento criativo”. (RIBEIRO, 

2011, p. 118). 

                                                           
4
 Awareness: tomada de consciência global no momento presente, atenção ao conjunto de percepção pessoal, 

corporal e emocional, interior e ambiental (consciência de si e consciência perceptiva). (GINGER; GINGER, 

1995, p. 254). 
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A pessoa é vista como um ser-no-mundo, especialmente, um ser de relacional: “Ser 

pessoa é estar, embora de maneiras diferenciadas, em relação com todos os seres, formando 

uma totalidade de relações, de onde nasce o sentido de ser-pessoa-no-mundo.” (RIBEIRO, 

2011, p. 74).  A pessoa é, essencialmente, um ser de relação e estar em relação é estar 

conectada, em ligação intrínseca com o mundo, com as outras pessoas, formando um todo 

complexo.  

 

Ponciano escreve: 

 

O eu se percebe como experiência e vivência de ser pessoa em relação profunda 

consigo mesmo. Ser pessoa, portanto, é essencialmente ser consciência de si mesma, 

como uma totalidade em relação com outra totalidade, o-si-mesmo-mundo. Ser 

pessoa é ser consciente dessa inter e intrarrelação pessoa-mundo. Nem o mundo é 

mundo, nem a pessoa é pessoa, se considerados abstratamente. 

Ser pessoa é estar consciente de si mesma em permanente continuidade. Supõe uma 

consciência em permanente movimento de contato eu-mundo, de tal modo que a 

pessoa, mesmo mudando a todo instante, não perde a consciência de ser ela mesma. 

(RIBEIRO, 2011, p. 75). 

 

Visão que não objetifica o ser, não o prende em prováveis causas de um passado que 

não existe mais, não busca quantificá-lo, medi-lo, fragmentá-lo, extrair dele o que lhe é 

singular e colocá-lo violentamente apenas como resultado do que lhe é exterior, num mundo-

gaiola. “O jeito do ser humano é tão complexo que jamais expressaremos uma totalidade real 

na definição do conceito de pessoa. [...] Não podemos criar uma noção de pessoa para 

enquadrar as pessoas dentro dela”. (RIBEIRO, 2011, p. 70). 

Pessoa é e só pode o ser em relação com o mundo. “É nesse processo que a faz se 

reconhecer como individualidade singular e, ao mesmo tempo, universal, em um processo 

permanente de troca vivenciada, autoconsciente-cósmica.” (RIBEIRO, 2011, p. 75). 

 

As psicoterapias nascem de teorias de personalidade. As psicopatologias nascem dos 

desvios de comportamento humano no que ele se opõe, contradiz ou se choca com 

os conceitos previstos nas teorias de personalidade. As psicoterapias visam lidar 

com o sintoma, o qual, por sua vez torna o cliente um desviante com relação à 

determinada teoria de personalidade. A psicoterapia teria o efeito de sanar o sintoma 

ou seus efeitos, de tal modo que o cliente, pós-terapia, ter-se-ia ajustado à teoria de 

personalidade que ele teria infligido. [grifo nosso] (RIBEIRO, 2011, p. 116). 

Estamos deixando este modelo clássico, ultrapassado, essencialista, linear de uma 

determinada concepção de personalidade, para um modelo processual, 

fenomenológico-existencial de conceber personalidade. 

Neste sentido, a Gestalt-terapia [...] é uma “Teoria da Pessoa Humana e um Método 

de Psicoterapia”, trazendo no seu bojo uma concepção do sujeito real, de pessoa-

consciente-em-ação, de saúde mais do que de doença, diferente, fluida, maleável, 

fruto de uma totalidade integrada, que contempla a unidade pessoa-meio, a unidade 

passado-presente-futuro e, sobretudo, a unidade essência-existência. [grifo nosso] 

(RIBEIRO, 2011, p. 117). 
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E para a Abordagem Gestáltica, como essa pessoa se constitui no mundo? Jorge 

Ponciano pontua: 

 

A pessoa, portanto, constitui-se não apenas por meio da experiência vivenciada de 

ser uma consciência reflexa de si mesma, mas também por suas relações de amor, de 

trabalho, de produção. São partes constitutivas da experiência vivenciada e da 

consciência reflexa, a memória e a inteligência emocionadas que, juntas, constituem 

o passado, o presente e o futuro, como uma unidade de tempo-espaço, a qual permite 

à pessoa ser, aqui-agora, o que ela é e se percebe como tal. (RIBEIRO, 2011, p. 75). 

 

E segue sua narrativa ampliando o nosso olhar para esse conceito processual de 

pessoa para a Abordagem Gestáltica: 

 

A pessoa, sob esse ponto de vista, é intersubjetividade e intencionalidade através das 

quais ela se pauta como ser pensante, consciente e se coloca no mundo, 

fenomenologicamente, como um ser de relação, um ser ético, compromissado com o 

outro.  

[...] ser pessoa é ser um ser de relação e em relação permanente e consistente 

consigo e com o outro. A pessoa humana, homem-mulher, mulher e homem 

exercem sua pessoalidade, vivendo em relação [...]. (RIBEIRO, 2011, p. 76). 

 

São assertivas que nos co-movem para inúmeras reflexões, nos instigam e nos fazem 

compreender o quanto, em contato vivo com essas proposições, o estudante de psicologia se 

transforma. Transforma seu olhar para si e para o outro. Um olhar que está aberto ao possível, 

só realizável concretamente no momento presente. A Abordagem Gestáltica é uma teoria da 

pessoa, “porque concebe o indivíduo na sua totalidade, como um campo organismo-meio, a 

partir do qual a pessoa pode se olhar holograficamente como em movimento processual, 

sempre à procura de sua melhor configuração”. (RIBEIRO, 2011, p. 117). 

 

O conceito gestáltico de pessoa ressalta três pontos: 1 – A pessoa humana é uma 

totalidade harmoniosa, alma-corpo. 2 – A pessoa humana pertence ao Universo 

como uma criação privilegiada dele. 3 – O Universo-Terra é o centro do homem e 

compete a ele, como uma de suas partes, aparentemente a mais inteligente do 

planeta, ser seu guardião e defensor.  

[...] 

O conceito gestáltico de pessoa foge a toda e qualquer dicotomia, porque, enraizado 

no olhar fenomenológico que simplesmente vê o visto, sem interpretar, encontra-se 

com a própria realidade a partir de uma experiência e de uma vivência que integram 

pessoa-mundo a partir do que de mais positivo a realidade contém. (RIBEIRO, 

2011, p. 82; 84). 

 

Não são simples instruções, ou constructos mortos malbaratados como verdades 

imutáveis, simples códigos/informações, instruções ou opiniões de seus formuladores. São 

conceitos vivos que movem, que transformam, que iluminam, como nos diz Leminski (2013, 

p. 251): “[...] a luz se acendeu na casa e não cabe mais na sala”. Se uma proposição não faz 

expandir, se não faz irradiar, ampliar o olhar, transcender até, de que vale? Seja por 
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aproximação afetiva, ideológica, ou ambas, o estagiário têm e precisa permitir-se in-formar, 

como a grandiosa Jean Clark Juliano nos diz:  

 

A Gestalt é principalmente uma postura diante da vida, que implica um contato vivo 

com o mundo, com a pessoa do outro, na sua singularidade, sem pré-concepção de 

qualquer ordem. Esse contato apoia-se sobre a vivência, na experiência de primeira 

mão, no aqui e agora, o que estimula uma presença constante e atenta, com ênfase na 

percepção sensorial; focaliza o fluxo e a direção da energia corporal. [grifo nosso] 

(JULIANO, 1999, p. 25). 

 

Sendo postura diante da vida, é necessário coerência. O contato com esse conteúdo 

teórico-formal-in-formativo lapida a visão de mundo e pessoa do aprendiz, amplia seu olhar. 

Faz questionar-se e interrogar-se quanto a seus preconceitos, para poder esvaziar-se deles 

posteriormente, se distanciar de suas ações instintivas, ordinárias, vulgares, comuns e 

autômatas Produz, sobretudo, o movimento de olhar para si. Como pontua Ponciano (2011, p. 

74): “[...] entendo o conceito de pessoa como um ser de relação consigo mesmo, envolvendo 

um processo de se olhar em profundidade para se reconhecer como um ente, um ser de 

existência em íntima conexão com a existência do outro.”. 

 

XIX 

Manoel de Barros 

 

O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a  

imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás  

de casa. 

Passou um homem depois e disse: Essa volta que o  

rio faz por trás de sua casa se chama enseada. 

Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que  

fazia uma volta atrás de casa. 

Era uma enseada.  

Acho que o nome empobreceu a imagem. (BARROS, 2013, p. 14). 

 

Nesse sentido, Manuel de Barros nos é precioso, um conceito, uma palavra que 

empobrece a imagem, que mata o olhar, não nos interessa. Pois, nos faz olhar para aquilo que 

ele torna inerte e não para o que para nós se revela. 

Mergulhar nesse grande rio, nessa cobra de vidro mole, deixar-se envolver, nadar, 

pescar, é imprescindível. É água que dessedenta e que aponta a senda. Que não nos permite 

afogar a pessoa em estereótipos que a fragmentem. 

Por essa ótica, esse primeiro pilar da formação em Psicologia, em especial esse 

conceito processual de pessoa, contribui para conseguirmos olhar o que se vê e como nós nos 

posicionamos em relação a ele. Saímos da “abstração conceitual de pessoa para a realidade 

concreta da possibilidade de uma relação a dois. Descrever alguém não significa ter captado 

seu íntimo, sua natureza, porque partimos de nós mesmos para chegarmos até o outro.” 
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(RIBEIRO, 2011, p. 72). Pois, dado o início do projeto de estágio, os aprendizes estarão 

diante de pessoas, e como as verão? Sairão – enquanto estagiários – de suas posturas 

ordinárias – no sentido de habituais – e entrarão em uma postura fenomenológica-existencial? 

Que é tão cara a nós. Afinal: 

 

Quando observamos uma pessoa, ela nos chega por inteiro. Podemos não saber nada 

dela, mas sabemos que é uma pessoa. Essa pessoa é um dado para a consciência, é 

um fato para a observação, é um acontecimento pela história que ela encerra até ser 

a pessoa que está a nossa frente. (RIBEIRO, 2011, p. 72). 

 

Jorge Ponciano Ribeiro e Jean Clark Juliano e escrevem de forma poética e 

inspiradora sobre o conceito de pessoa e sobre o fazer-ofício do terapeuta: 

 

Pessoa é o dasein, a existência, simplesmente sendo, acontecendo, representando 

singularmente tudo o que somos coletivamente. [...] A pessoa é um sistema 

integrado de sentir, de pensar de fazer, de falar; de tal modo que, em sua totalidade, 

deixa-se desdobrar em suas partes, permitindo um funcionamento optimal de si 

mesma como um todo, no mundo. A pessoa é uma totalidade incondicionada, no 

sentido de que é e tem, aqui-agora, o que ela deveria ter e ser, resultado de um 

processo evolutivo que culmina na aparição da mente, da inteligência pensante, 

reflexa e constitutiva da pessoa humana. Sem essa incondicionalidade não seria 

pessoa, embora essa seja sua totalidade relativa, porque em permanente relação com 

as demais totalidades do Universo, das quais ela recebe sentido e dá sentido, fazendo 

parte de uma série interminável de outros todos, uma vez que o Universo, como 

afirma Smuts, funciona e evolui por meio de todos.  

A pessoa, embora seja uma totalidade incondicionada, não é uma totalidade 

absoluta, porque ela é um campo envolvido com milhões de campos de atividades e 

relações diferentes. A pessoa, por outro lado, é uma totalidade específica, para a qual 

convergem e da qual divergem outros campos, como em um processo de 

sobreposição, como diria Lewin. 

Pessoa é, portanto, um campo constituído pelas relações de pessoas com outras 

pessoas e destas com o mundo, enquanto tal, sendo constituída no mundo e pela 

mundo. (RIBEIRO, 2011, p. 73). 

 

Esse terapeuta precisa ser fundamentalmente um homem de fé. Fé na possibilidade 

de crescimento inerente ao homem, fé na possibilidade de autogestão psicológica 

[...]. 

A tarefa do terapeuta é acolher o cliente, com tudo que este traz de tenebroso ou 

sublime, deixando-o depositar no chão sua bagagem, que se tornou pesada de tanto 

ser carregada nas costas. À medida que se desenvolvem o calor  da intimidade e a 

confiança, o viajante recém-chegado se dispõe a abrir seus pacotes, mostrando então 

seus conteúdos e compartilhando histórias de viagem, dos lugares longínquos de 

onde foram trazidos os objetos que hoje, malgrado o peso a ser carregado, 

constituem a sua atual riqueza e patrimônio. (JULIANO, 1999, p. 21). 

 

São dois trechos lindamente escritos, que nos fazem lembrar de uma outra grande 

referência pra nós – tão fundamental e necessário para nossa atual conjuntura político-social – 

Paulo Freire (1981, p.79), que diz de maneira inconfundível: “Ninguém educa ninguém, 

ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo.". 

Parece-nos que o fazer artesanal desse ofício, em sintonia com Jean, Jorge e Freire, necessita 

de algo para além, da aquisição do conhecimento teórico-formal.  
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Com serenidade refletimos. Novamente sentados na canoa, será que só saber ler carta 

náutica faz bom canoeiro? Há tantas variáveis práticas, a vazão do rio, sua declividade, os 

períodos de chuva e estio, a distribuição de peso no barco, obter alimentação, água limpa... É 

possível ao aprendiz de canoeiro aprender só? Temos certeza que não, é necessário um mestre 

canoeiro, que já percorreu esses igarapés e consegue se guiar pelas estrelas durante noite 

escura. 

 

A aquisição do conhecimento teórico-formal e a supervisão clínica constituem-se 

nos pilares principais, sob os quais se assenta a formação do psicoterapeuta. [...] 

Quanto a supervisão (normalmente realizada em grupos, durante o período de 

formação), pode-se pensar o seu objetivo último, como sendo o desenvolvimento de 

habilidades práticas e conceituais dos jovens terapeutas, por terapeutas experientes. 

(PREBIANCHI; AMATUZZI, 2000, p. 56). 

 

Aqui e agora, em nossa despretensiosa canoa estamos a admirar um grande encontro 

de águas.  

Chegamos a um lugar. 

É de rara beleza o encontro do rio Negro com o rio Solimões, suas águas – cada qual 

com suas singulares características – a princípio, não se misturam, suas fronteiras são 

evidentes, suas cores são contrastantes, suas velocidades são dispares e até as suas 

temperaturas desiguais. Depois do contato inicial em Manaus, após cerca de seis quilômetros 

esses rios se tornam um: o magnífico Amazonas. 

Observamos o encontro do conteúdo teórico-formal-in-formativo com o espaço 

formador da supervisão. Nesse encontro algo acontece, algo se transforma, se transmuta, se 

metamorfoseia, se produz. 

 

De modo geral, nos cursos de Psicologia, é no âmbito da supervisão que se inicia a 

formação da identidade profissional, pois é nesse espaço que acontece a articulação 

entre o que o principiante conhece sobre a teoria, o seu cliente e o que experimenta 

na relação terapeuta-cliente. (PREBIANCHI; AMATUZZI, 2000, p. 56). 

 

Diante do exposto por Prebianchi, Amatuzzi, Ribeiro, Juliano e Freire nesses últimos 

parágrafos, precisamos novamente partir para um novo destino.  

Até aqui conseguimos apreender como o aprendiz amplia seu olhar sobre si e sobre a 

pessoa à sua frente, agora, precisamos tomar consciência de como amplia a escuta e, 

sobretudo, coerentemente age. 
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Pretendemos agora, observar o encontro desses dois grandes rios, privilegiando o 

espaço formativo da supervisão enquanto lócus de produção de um ethos
5
, no que diz respeito 

a um fazer que seja fundamentalmente ético.  

 
XIII 

Cecília Meirelles 

 

Renova-te. 

Renasce em ti mesmo. 

Multiplica os teus olhos, para verem mais. 

Multiplica os teus braços para semeares tudo. 

Destrói os olhos que tiverem visto. 

Cria outros, para visões novas. 

Destrói os braços que tiverem semeado, 

Para se esquecerem de colher. 

Sê sempre o mesmo. 

Sempre o outro. 

Mas sempre alto. 

Sempre longe. 

E dentro de tudo. (MEIRELLES, 2003, p. 35). 

 

 
Figura 2 - Encontro das Águas em Manaus. 

Fonte: HEUSI, 2011. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Palavra de origem grega que significa costume; hábito de uma comunidade. Visto aqui enquanto produto, 

enquanto resultado de uma trama complexa de relações.  
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4. RIO QUE DESÁGUA 

 

O guardador de rebanhos 

X 

Fernando Pessoa 

 

“Olá, guardador de rebanhos,  

Aí à beira da estrada, 

Que te diz o vento que passa?” 

 

“Que é vento, e que passa, 

E que já passou antes, 

E que passará depois. 

E a ti o que te diz?” 

 

“Muita cousa mais do que isso. 

Fala-me de muitas outras cousas. 

De memórias e de saudades 

E de cousas que nunca foram.” 

 

“Nunca ouviste passar o vento. 

O vento só fala vento. 

O que lhe ouviste foi mentira, 

E a mentira está em ti.”. (PESSOA, 2007, p. 31). 

 

Findamos o capítulo anterior diante da seguinte paisagem: um grandioso encontro de 

águas.  

O encontro de dois rios diferentes – mas, interconectados, inter-relacionados – ambos 

alimentados por seus igarapés. Um que seria o conteúdo teórico-formal e o outro o espaço de 

supervisão do estagiário.  

Antes de prosseguirmos precisamos evidenciar algo, aqui e agora, não pretendemos 

com tal analogia sermos simplistas ou até reducionistas, no que se refere à formação em 

Psicologia, estamos cônscios que há outros importantes rios que são afluentes nessa complexa 

bacia hidrográfica.  

Chegamos nessa imagem-paisagem pelo fluir de tantas águas, neste trabalho não 

conseguiríamos nos enveredar por tantos caminhos, com risco de nos perdermos. Acreditamos 

que podemos citar alguns desses importantes afluentes, sem o compromisso – na presente 

monografia – de explorá-los: as experiências de vida, que sempre se configuram como 

oportunidades de amadurecimento e autoconhecimento ao aprendiz; nesse sentido, o início do 

seu próprio processo psicoterapêutico pessoal; a militância estudantil, dentro e fora da 

Universidade; experiência na em monitoria, os grupos de estudo, de pesquisa e extensão (que 

sim, em partes, também se constituem como espaços de contato com conteúdos teórico-

formais, no entanto, são diferentes do estudo dito “solitário”), espaços e eventos culturais o 

contato com a arte! 
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Georges Daniel Janja Bloc Boris muito nos ajuda:  

 

A literatura teórica é um ponto de apoio essencial e de referência ao psicoterapeuta, 

mas não basta por si mesma, devendo sempre ser adotada com flexibilidade, 

fundamentando e sendo fundamentada pela prática profissional, pelas vivências 

pessoais, pela supervisão e pela psicoterapia do próprio psicoterapeuta. (BORIS, 

2008, p. 173) 

 

O autor reitera: 

 

[...] ser psicoterapeuta requer uma síntese pessoal de um conjunto de atitudes 

desenvolvidas a partir de atividades ligadas à própria vida do psicoterapeuta, entre 

as quais se incluem a supervisão de profissionais competentes e experientes, a 

inserção em seu processo psicoterápico particular, a abertura à diversidade das 

experiências humanas, o desenvolvimento de seu estilo pessoal e profissional, a 

admissão em processos de formação ou de treinamento sistemáticos e o estudo 

dedicado aos fundamentos e aos temas do enfoque adotado. (BORIS, 2008, p. 176). 

 

Pedimos a atenção da leitora e do leitor para a vereda que juntos estamos trilhando na 

altura desses escritos, estamos nos dedicando – ao menos tentando – tornar evidente que 

manifesto é nosso interesse em todos os caminhos da formação em Psicologia, infelizmente, 

não é possível cartografar todos nesse presente trabalho.  

Jorge Ponciano colabora sob esse prisma: 

 

O psicoterapeuta deverá possuir um conhecimento amplo e, quanto possível, 

profundo, sobretudo das ciências humanas, biológicas e sociais [...], dado que seu 

agir envolve uma visão de mundo e especialmente da pessoa, a fim de que ele possa 

se situar sem limites rígidos no trabalho a que se propõe. 

Quando alguém se coloca na condição de psicoterapeuta, oferecendo um trabalho 

que visa entrar em contato com a pessoa humana eem um processo de mudança no 

contexto atual do cliente, certamente sua postura básica há de ser a da compreensão 

e da aceitação do outro, assim como ele se revela. 

Embora a psicoterapia vise diretamente à pessoa do cliente, é imprescindível uma 

nossa reflexão, o mais pertinente possível, sobre a pessoa do psicoterapeuta, pois ele 

é mais importante como pessoa que o método ou sistema que utiliza. É mais 

significativo o que faz, transmite e vive do que as técnicas ou a visão filosófica em 

que se fundamenta. O resultado e a eficiência da psicoterapia dependerão muito da 

grandeza e da amplidão de suas qualidades pessoas. (RIBEIRO, 2013, p. 23). 

 

 

Feito esse necessário e pertinente adendo, evitando assim o que seria um imbróglio 

pra nós, precisamos seguir. 

A partir daqui, a essa altura da navegação, vamos trazer as contribuições de quatro 

autores e autoras sobre o espaço formativo da supervisão, Rogério Christiano Buys, Mônica 

Telles Tavora, Helena Bazanelli Prebianchi e Mauro Martins Amatuzzi. 

Na introdução de seu artigo intitulado “A explicação na supervisão de psicoterapia”, 

Rogério Chistiano Buys escreve tal como se configura o espaço da supervisão: 
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A supervisão de psicoterapia é uma situação muito complexa na qual estão presentes 

e, em mesmo nível de importância, muitos e diferentes aspectos. Para apenas citar 

alguns, o nível de conhecimento teórico do supervisando; sua capacidade de 

organizar o aspecto cognitivo da experiência vivida, tanto na relação com seu cliente 

quanto na relação com o supervisor; sua disponibilidade (abertura à experiência), 

para entrar em uma relação profunda com o supervisor para que a supervisão seja 

realmente efetiva; atitude de independência tanto intelectual quanto emocional que 

permita uma visão crítica e pessoal de sua aprendizagem etc. Em relação ao 

supervisor as mesmas condições são necessárias, fazendo-se as devidas 

transposições, acrescentando-se ainda, naturalmente, uma longa e profícua 

experiência terapêutica e ainda mais uma atitude didática em relação ao 

supervisando. (BUYS, 1982, p. 45). 
 

Mônica Teles Tavora muito contribui, também sob essa ótica: 

 

Supervisionar um processo de atendimento psicoterápico tem como objetivo 

transmitir ensinamentos básicos, mas, principalmente, fazer com que cada estagiário 

olhe para dentro de si, para a relação que estabelece com seu cliente e para o vínculo 

que desenvolve com seu supervisor. Treinar em grupo é inserir o terapeuta iniciante 

em um mundo de relações reais e presentes onde ele pode avaliar-se, espelhar-se e se 

encontrar com o outro. É prepará-lo para a relação profunda que se estabelece entre 

terapeuta e cliente. (TAVORA, 2002, p. 121). 
 

Helena Bazanelli Prebianchi e Mauro Martins Amatuzzi nos conduzem a novos 

passos, pois trazem a perspectiva fenomenológico-existencial, que é cara a nós: 

 

Lembrando-se que na supervisão, o foco é o conteúdo da sessão realizada pelo 

supervisando, pode-se afirmar que o foco é o relato da relação supervisando-cliente. 

Sob esse prisma, parece acertado concluir que a supervisão é o lugar onde além das 

dúvidas teóricas e técnicas, emerge a necessidade de autoconhecimento do 

supervisando.  

Dentro de uma perspectiva Fenomenológico-Existencial, a descrição da experiência 

com o cliente possibilita ao supervisando entrar em contato consigo mesmo, com 

seus questionamentos e inseguranças. (PREBIANCHI; AMATUZZI, 2000, p. 57). 

 

Sob esses vários olhares que ampliam os nossos próprios, podemos perceber o 

quanto a supervisão é um lócus transformador, em que o aprendiz de psicoterapeuta 

compartilha suas inseguranças, em muitos momentos, diminui o hiato – que existe pra ele – 

entre teoria e prática, aprende com a experiência de seus companheiros de empreitada, uma 

tríplice relação que se torna possível: supervisor-grupo-supervisando, “essas relações também 

se evidenciam como muito importantes na formação do terapeuta [...], mostram que a 

identidade profissional surgiu no e com o grupo”. (PREBIANCHI; AMATUZZI, 2000, p. 

62). Já que: 

 

A supervisão em grupo é, pois, mais do que um intercâmbio de experiências que 

objetiva trabalhar as vivências de cada treinando com seus clientes; visa também à 

formação de vínculos dentro do próprio grupo, entre os novos terapeutas, que, longe 

de serem meras telas de projeção das relações particulares de cada participante, são 

produtores de vínculos vivos e atuais, liberadores da espontaneidade e validadores 

do crescimento mútuo. (TÁVORA, 2002, p. 123). 
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Como reitera Tavora
6
 (2001, p.23, apud BORIS, 2008, p.168) sob esses aspectos: 

 

Ao iniciar o treinamento como terapeuta, os estudantes estão em diferentes estágios 

de amadurecimento pessoal e profissional. No entanto, todos se deparam com as 

mesmas angústias provocadas pelos primeiros contatos com os pacientes. No 

processo de internalização de um método de atendimento e definição de estilo 

pessoal, eles necessitam de uma orientação básica que possa guiar seus primeiros 

passos. (TAVORA, 2001, p. 23).  

 

O aprendiz, ao entrar em contato com outra visão de mundo e pessoa, movimenta-se, 

ao passo da sua disponibilidade, no entanto, somente esses conteúdos teóricos não são 

suficientes para a formação, “a capacitação teórica é apenas, a fase inicial do 

desenvolvimento dos jovens terapeutas. [...] a identidade profissional não surge como função 

direta da apreensão técnica.” (PREBIANCHI; AMATUZZI, 2000, p. 62).  A supervisão 

também se afigura enquanto trabalho preventivo, Boris, em flagrante sintonia com Prebianchi 

e Amatuzzi, alerta: 

 

A precariedade de seu auto suporte interno pode levar o psicoterapeuta iniciante a 

buscar apoio excessivo no uso de técnicas ou mesmo na adesão rígida à teoria que 

fundamenta seu referencial psicoterápico em detrimento do desenvolvimento de uma 

atitude compreensiva, escamoteando sua própria insegurança. Assim, o 

psicoterapeuta iniciante percebe-se diante de uma lacuna angustiante: ao mesmo 

tempo que se percebe limitado a respeito do manejo adequado do referencial teórico-

técnico que fundamenta a sua prática, é inexperiente em vivências pessoais e 

profissionais que possam lhe proporcionar maior confiança em si mesmo. É comum 

que se enfatize a importância essencial do embasamento teórico do psicoterapeuta, 

mas é menos frequente que se discutam os riscos de um apego à teoria, ou seja, a 

tendência de muitos psicoterapeutas iniciantes a servir à teoria como uma defesa 

contra suas próprias dúvidas, adotando uma atitude formal, intelectual ou 

perfeccionista. (BORIS, 2008, p. 169). 

 

Não fazemos aqui um discurso binário-dicotômico, que hierarquize afluentes, isso 

não faz o menor sentido. O estagiário, que, em constante, sincera e honesta busca por 

conhecimento transformador, precisa dos conteúdos teórico-formais para ampliar sua visão de 

mundo e homem, assim como, para se instrumentalizar, mas, sem manter uma postura servil 

diante da teoria. Assim como, precisa do espaço formativo-integrador da supervisão – além 

dos outros espaços que citamos no início do capítulo.  

O que faria o estagiário escutar o vento “que só fala vento” e não de tantas cousas 

que não foram, de memórias ou de saudades? Como nos diz Alberto Caeiro. Como o aprendiz 

não se envereda por caminhos sedutores? Caminhos prescritivos, caminhos de suposta “ajuda 

incondicional”, ou mesmo de algo da ordem do encantamento, do perigo de uma vaidade 

                                                           
6
 TAVORA, Mônica Teles. Treinamento em psicoterapia individual, de grupo e de casal: um guia para 

supervisores e terapeutas iniciantes. Fortaleza: Casa de José de Alencar/Programa Editorial, 2001. 
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triste. Como pode estar “sem preestabelecer nada, sem dar asas a seu complexo de 

onipotência de que poderá curar, mudar as pessoas, mas vendo e tratando o cliente como um 

valor existencial”. (RIBEIRO, 2013, p. 24). 

Jorge Ponciano inspirado por Edward W. L. Smith
7
 escreve: 

 

Quanto mais alguém for bem sucedido numa experiência de Gestalt-terapia tanto 

mais ele estará consciente de si próprio e centrado, e tanto mais ele será intolerante 

com as forças destrutivas e convenções da sociedade atual. A Gestalt-terapia não é 

uma terapia de adaptação, mas uma terapia de auto-atualização. 

Essa afirmação vale, sobretudo, para o Gestalt-terapeuta, que desse ser alguém em 

íntima harmonia consigo próprio. Tal exigência vale para qualquer forma de 

psicoterapia, mas o gestaltista evita assumir qualquer atitude de interpretação, de 

imposição de conteúdos. Ele trabalha em íntima coerência com as necessidades 

básicas do cliente, sem se ater muito ao que a sociedade espera que ele faça. 

(RIBEIRO, 1985, p. 123-124). 

 

Nesse momento, que estamos em um grande rio, nos valeremos de duas assertivas de 

Jorge Ponciano para nos encaminharmos ao fim deste capítulo: 

 

Quando se trata da questão humana, do interferir na existência do outro ou quando 

esse outro chama alguém para interferir na sua existência, estamos, de novo, lidando 

com o poder pessoal intransferível, que abre suas portas a outrem pedindo que entre 

e faça alguma leitura do seu universo, ajude-o a revê-lo e a solucionar questões que 

sozinho não consegue. 

Acredito que só quando se vive uma postura autenticamente amorosa é possível 

encontrar a estrada do meio, entrar sem arrombar, semear sem esperar ter de colher, 

de dar as mãos sem conduzir. (RIBEIRO, 2009, p. 156). 

 

Dedicamos especial atenção e carinho às próximas palavras de Jorge Ponciano: 

 

O terapeuta não faz, ele se faz com o outro. Desce a corredeira no mesmo barco que 

o cliente e apenas discute com ele a melhor opção. A escolha da melhor passagem é 

do cliente. O terapeuta discute com ele o melhor caminho e o ajuda a visualizá-lo. 

(RIBEIRO, 2009, p. 36). 

 

É uma imagem que muito enriquece nossas linhas. 

E novamente paramos. 

Para nos perguntarmos: o que sustenta a produção desse ethos – exposto acima por 

Ponciano – no espaço formativo da supervisão?  

Temos uma aposta. 

Acreditamos que o que sustenta a produção desse ethos, esse conjunto de valores da 

Abordagem Gestáltica, é a filosofia dialógica de Martin Buber, vista enquanto proposta ética. 

 

A filosofia dialógica de Buber propõe uma postura relacional no inter-humano, uma 

ontologia da relação, uma filosofia do encontro Eu-Tu: “Sua proposta de se 

compreender a realidade humana através do prisma do ‘dialógico’ é um exemplo do 

                                                           
7
 SMITH, Edward W. L. The Growing Edge of Gestalt-Therapy.  New York: The Citadel Pres, 1977. 
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vínculo entre a experiência vivida e a reflexão, entre o pensamento e a ação. 

(ZUBEN, 2003, p. 146). 

 

Acreditamos que o espaço formativo da supervisão de estágio é a terra que dá os 

nutrientes necessários para uma transformação existencial indispensável do aprendiz, em 

especial no que tange o seu fazer, enquanto ethos dialógico. Gestalt-terapia enquanto 

Abordagem dialógica, o “terapeuta é visto como ‘alguém que está a serviço do dialógico’. 

Isso significa, no seu sentido mais profundo, que a individualidade do terapeuta rende-se 

(pelo menos momentaneamente) ao serviço do ‘entre’.”. (HYCNER, 1995, p. 55-56). 

É uma aposta, pretendemos seguir nessa senda futuramente, hoje, não posso lhes dar 

garantias.  

Preciso, antes, me tornar canoeiro, especialmente, com mais tempo de navegação no 

grande rio da vida. Se vamos escrever esse novo trabalho, com esse tema enquanto objeto do 

des-cobrir, não sei, mas, é o que desejamos. 

Gostaríamos de navegar para o encerramento do presente capítulo nas palavras 

Richard Hycner, que costurou a proposta dialógica de Buber em uma abordagem dialógica: 

 

[...] em uma psicoterapia de abordagem dialógica, o terapeuta caminha sempre por 

uma “vereda estreita”. Buber usou essa expressão para descrever sua filosofia de 

responder a um momento único, em vez de adotar um sistema filosófico que 

fornecesse respostas abstratas sem relação com a realidade única presente. Isso 

também aplica-se ao trabalho do psicoterapeuta. O terapeuta não “[...] descansa no 

planalto amplo de um sistema que inclui uma série de pressupostos acerca do 

absoluto, mas caminha sobre uma vereda estreita e pedregosa que permeia os 

abismos, onde não há segurança do conhecimento expresso, mas a certeza do 

encontro que se mantém não revelado” [grifos do autor] (BUBER
8
, 1965, p. 184). 

Isso não significa que o terapeuta esqueça completamente todo o conhecimento 

adquirido no treinamento, mas trata-se de um conhecimento temperado pela 

percepção da pessoa como um todo e do que essa pessoa única precisa em 

determinado momento. Durante toda a terapia, há uma dialética entre enfatizar a 

objetividade e a subjetividade. Mesmo aqui, ela se desenrola no “entre”. (HYCNER, 

1995, p. 56). 

 

Fluímos até aqui. 

Passamos pelos igarapés, que nos mostraram as bases teóricas e filosóficas do 

conceito processual de pessoa. Nos propomos a escrever sobre o quanto o estagiário tem seu 

olhar lapidado quando em contato com esse conceito processual de pessoa da Gestalt-terapia. 

Chegamos a um encontro de rios, o conteúdo teórico-formal-in-formativo e o espaço 

formativo da supervisão. Nos permitimos escrever sobre a importância da supervisão e suas 

consequências. Para além, nos arriscamos, por fim, a propor de forma curiosa (no sentido de 

desejarmos nadar nessas águas futuramente quando tivermos mais experiência), que o que 

                                                           
8
 Buber, Martin. Between man and man. New York: The Macmillan Co., 1965. 
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sustenta o ethos produzido pela Abordagem Gestáltica é a filosofia dialógica de Martin Buber, 

se vista enquanto proposta fundamentalmente ética e o espaço da supervisão seria o lócus 

onde o aprendiz transmuta tudo que vivencia no período de estágio. 

No quinto capítulo pretendemos dividir com a leitora e o leitor nossa experiência de 

estágio, traremos a versão de sentido inventada por Mauro Amatuzzi enquanto potente 

ferramenta de trabalho e a tentativa de costurar o pouco que já foi escrito até aqui. 

Todo rio tem sua foz. 

Nesse sentido, o psicólogo é a foz desses muitos rios que citamos. 

No entanto, concordamos com Guimarães Rosa (1994, p. 620): “o rio não quer ir a 

nenhuma parte, ele quer é chegar a ser mais grosso, mais fundo.”, pois, nós, enquanto 

psicólogos, somos na verdade um devir-foz.  

O processo de formação nunca termina.  

 

XI 

 

Vê formaram-se sobre todas as águas 

Todas as nuvens. 

Os ventos virão de todos os nortes. 

Os dilúvios cairão sobre os mundos. 

Tu não morrerás. 

Não há nuvens que te escureçam. 

Não há ventos que te desfaçam. 

Não há águas que te afoguem. 

Tu és a própria nuvem. 

O próprio vento. 

A própria chuva sem fim... (MEIRELLES, 2003, p. 31). 
 

 
Figura 3 - Imagem de satélite do Delta do Amazonas, sua foz no oceano Atlântico.  

Fonte: NASA, 1990. 
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5. VERSAR SENTIDOS  

 

 

Figura 4 - Trecho de uma das falas registradas em uma das versões de sentido do nosso estágio.  

Fonte: Próprio, 2015. 

 

O trecho exposto acima é uma transcrição direta de uma fala de uma pessoa que nos 

atravessou no processo de formação durante o período de estágio. Dias fundamentas em nossa 

caminhada. Possibilidade de vivenciar uma Gestalt-terapia realizável em um setting 

terapêutico outro, diferente e consideravelmente potente, vivo, transformador.  

Refletimos muito em como tentar trazer essa experiência a essas linhas. Tivemos 

alguma dificuldade em conseguir decidir por algo que serviria a um melhor entendimento. 

Não sei se fizemos uma escolha acertada... Mas, tentamos nos guiar pela coerência com nossa 

Abordagem e, sobretudo, com a ética dialógica. 

Mauro Amatuzzi define o instrumento versão de sentido como: 

 

[...] um relato livre, que não tem a pretensão de ser um registro objetivo do que 

aconteceu, mas sim de uma reação viva a isso, escrito ou falado imediatamente após 

o ocorrido, e como uma palavra primeira. Consiste numa fala expressiva da 

experiência imediata de seu autor, diante de um encontro recém terminado. 

(AMATUZZI, 1993, p. 12). 

 

No nosso percurso tentamos produzir versões de sentido como o autor define, o 

próprio ressalta que se trata de um exercício. Produzir uma versão de sentido plena de 

significados é algo que se vamos aprendendo a fazer, é comum que no início sejam apenas 

observações objetivas, tentativas de registrar tudo que aconteceu. “É só pouco a pouco que a 

VS vai se aproximando de uma fala expressiva da experiência imediata.” (AMATUZZI, 

1993, p. 12).  

Para além da escrita também nos valemos da produção de desenhos. Ao final de cada 

escrita fizemos um desenho, que não foge a proposta de Amatuzzi (1993, p. 19), segundo o 
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próprio autor: “a rigor (a versão de sentido) poderia ser qualquer tipo de produção 

simbólica.”. Priscila Pires Alves (2018, p. 77-92) no seu artigo: “Desafios na formação em 

clínica na Gestalt-terapia: a experiência da versão de sentido como instrumento de escuta de 

si para o cuidado do outro”, explora esse universo de possibilidades estéticas da versão de 

sentido enquanto ferramenta de trabalho possível e potente durante as supervisões de estágio. 

Pensamos, a princípio, em trazer toda a sequência de versões de sentido que 

produzimos em relação a todo o processo, opção inviável. Depois nos ocorreu trazer somente 

as que tivessem relação com a primeira pessoa que conhecemos através do CentroPOP
9
, 

pessoas que chamaremos de “B1”. O que seria frutífero até, segundo Amatuzzi (1993), a 

leitura de sequências inteiras se constitui como umas das formais mais significativas de se 

trabalhar com essa ferramenta: “a partir da análise de séries de VSs, referentes a um mesmo 

processo, é possível descrever, de um ponto de vista mais fenomenológico [...] possibilitam 

uma visão mais condensada do todo, e ao mesmo tempo rica em detalhes experienciais.”.  

Trazer todas as versões de sentido relacionadas a B1 seria interessante para 

observarmos o quanto ele foi importante para todo o processo. Ele nos inseriu no campo, em 

muitos momentos, ele mesmo nos apresentava aos amigos e conhecidos e também 

apresentava o nosso projeto. O CentroPOP o escolheu para o projeto por ter um perfil 

“outsider”, segundo as trabalhadoras, ele não aceitava participar de nada que o SUAS e SUS 

ofereciam. De “perfil violento” e “questionador”, se afigurava como um produtor de tumulto 

por onde passava, ainda segundo elas.  

Vale ressaltar que o projeto de estágio da nossa orientadora Priscila Pires Alves, 

visava colher e acolher histórias e estórias de vida da população em situação de rua na cidade 

de Volta Redonda, enquanto uma ampliação do estágio intitulado: “Perspectiva dialógica na 

clínica Gestáltica com crianças, adolescentes, adultos e grupos”. O estágio não se dava no – 

ou pelo – CentroPOP, através dele demos o primeiro passo. Ora transitamos também no 

Abrigo Municipal Seu Nadim, mas, o trabalho aconteceu substancialmente na rua. 

Especificamente na Praça Sávio Gama no bairro Aterrado, conhecida como “Praça da 

Prefeitura”. 

Voltando em como trazer essas versões de sentido aqui para o texto, decidimos optar 

por compartilhar com as leitoras e os leitores apenas a íntegra de algumas versões de sentido e 

apenas trechos de algumas.  

                                                           
9
 Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua. Criados partir da Política Nacional para 

a População em Situação de Rua, instituída pelo Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009. 
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A primeira e da última versão de sentido foram feitas nos computadores da biblioteca 

da UFF campus Aterrado. Todas as outras foram feitas à mão em um caderno destinado 

apenas a elas. Tentaremos tecer, costurar com breves comentários as versões de sentido às 

linhas que temos até aqui.   

Quadro 1 - Primeira versão de sentido 

09/06/2015 

  

É sobre algo? É sobre alguém(s)? É sobre história? É sobre vida(s)? É sobrevida ou 

sobrevivência? 

É sobre? 

É? 

Encontro-me agora com o teclado, com a tela fria do monitor, com uma tosse 

insistente da moça ao lado. Aqui na biblioteca e com essa primeira experiência de produzir 

uma versão de sentido. Apesar de ter lido o texto de referência, conversado no grupo de 

estudos sobre ela, só agora me encontro nesse “dilema” – por não conseguir palavra melhor – 

de não escrever um texto com muitos “sobres” e sim: “com” e “como”, com afetos e 

encontros, com nós na garganta e no corpo, com impotências e possibilidades, com apostas e 

gratidão, com a dureza e os fluxos ternos. 

A tosse seca da moça ao lado continua... Fico pensando sobre a tosse e sobre esse nó 

na garganta que ainda não passou, ainda não virou tosse ou outra coisa, ainda está presente. 

Hoje foi o primeiro “atendimento” do nosso projeto de estágio, que pensa (a)colher histórias 

e estórias de vida de pessoas em situação de rua. Aqui sei bem que não é pra escrever sobre o 

que escutei e disse – os dedos não acompanham o que quero materializar – mas existe 

também um medo de que se eu não escrever vou esquecer tantas coisas importantes que me 

foram ditas. Sei que não é para isso, já me foi alertado. Outro nó. 

Outra preocupação é a gramatical, no entanto, já me alertaram também. 

Hoje bem cedo depois no café, pensava nessa proposta de produção escrita e como 

fiquei feliz e animado. Ontem uma amiga me fez uma pergunta daquelas difíceis de 

responder e até pensar: o que tem muito tempo que você gosta e não faz? A resposta foi entre 

engasgos: - me dar o prazer que é desenhar. Hoje de manhã pensava que poderia adicionar o 

escrever também na resposta, não sei bem como, mas aos poucos fui me privando desses 

fazeres... Só sei que me aconteceu... Essa proposta me colocou nesse agir de cuidado comigo 

de novo, nesse fazer que sempre foi tão gostoso, o de me encontrar comigo na escrita. 
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Fico surpreso com a facilidade de começar esse texto, sempre foi um problema pra 

mim, começar a escrever (acho que muitos e muitas compartilham dessa pequena 

dificuldade) um texto, mas pensando aqui foi até fácil começar. Acho que falar “com” e 

“como” é mais fácil do que sobre, como nos foi ensinado desde pequeno. 

No texto de referência disseram que não sabemos mesmo fazer uma versão de 

sentido, que é uma prática exercitada e isso tranquiliza os corações aflitos que foram 

avaliados desde sempre em escolas que estimulam a competição, as pessoas do convívio 

familiar que pensam no “mercado de trabalho”, nesse mundo e sociedade produtores de 

individualismo e concorrência. Digo “corações aflitos” dizendo “o meu coração aflito”, sei 

que não serei julgado pelos erros gramaticais, nem que estou escrevendo para ser avaliado 

por algo que eu ainda não sei fazer e que não é de nada disso que se trata. E mais, como essa 

ferramenta é produtora de sentido mesmo, escrevo com calma, com a certeza que a série de 

adendos, (parênteses) e vírgulas que estão em palavras agora fazem parte do meu discurso e 

são importantes para mim. 

Não tenho a mesma pressa do início em dizer sobre o que aconteceu. 

Posso começar agora ou durante. 

E na manhã fria dessa terça-feira, me pré-ocupava com o pensamento “agora tomo 

meu café quente e como essas uvas compradas na feira, o que será que B1 está fazendo?”, 

me arrumo com a característica calma fugaz, saio de casa me despedindo da pequena vira-

lata chamada Tequila e pego o ônibus veloz e barulhento em direção ao Centro Pop. 

O coletivo não vai para o Aterrado e desço no último ponto da Amaral Peixoto. 

Atravesso o viaduto e caminho até o CentroPOP. Chegando lá sento na recepção com um 

tanto de ansiedade a me acompanhar e sinalizo a chegada à psicóloga que me convida a 

entrar na sala. Ela atende um senhor, viajante que está de passagem para Belo Horizonte, 

com vistas a conseguir sua tão querida e difícil aposentadoria. Que a esperança e os bons 

ventos o levem até lá! 

B1 chega com os seus seis, cronometricamente marcados por ele, minutos de atraso 

e logo me convoca a “trocar uma ideia” em outro lugar. A sugestão dada por ele é a Praça da 

Prefeitura. 

Quando chegamos à praça, ele logo me apresenta aos amigos dizendo que eu era o 

tal “menino pra conversar sobre a rua” que a “dona” assistente social do CentroPOP disse. 

Sentamos no banco e logo me questiona: “o que quer saber?”, as pernas tremem, falta ar no 

peito e para que as cordas vocais vibrem e produzam sons audíveis organizados em 
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palavras... 

         Fôlego... 

         Retorno pelo trajeto... 

Pelo caminho – antes de chegar à praça – falo sobre a questão do sigilo e que não 

estou ali para dizer o que ele deve fazer ou não, que estou ali para conversarmos sobre a vida, 

sobre a vida na rua, sobre histórias e estórias e que aquele é um espaço aberto, onde ele pode 

dizer, onde ele pode dividir... 

B1 me questiona, cruza as pernas me olhando de cima para baixo colocando a mão 

direita no queixo. Faz a segunda pergunta: é para um documentário? E afirma: “pode 

perguntar, eu já estou acostumado com esses questionários”. Engulo a seco e penso, 

tentando mensurar inutilmente quantas vezes um questionário desses que ele relata já foi 

imposto a ele como forma tais de disciplina, controle ou de promessas... Enfim, digo que não 

tem algo pronto, que a proposta é que ele conte sua história... Ele me diz: então pelo começo. 

“Sou eu B1, tenho 32 anos, nasci em Setembro de 1982. Eu e minha irmã nascemos 

em Volta Redonda e fomos criados pelos nossos pais, até que um dia nosso pai chega em 

nossa casa embriagado e dá um tiro no peito de nossa mãe. É isso? É isso mesmo. Nisso 

somos colocados para adoção, só que decidimos fugir da casa do advogado que nos adotou 

porque a mulher batia muito na gente e fomos para rua. Só que criança de uns 9 ou 10 anos 

na rua é bicho bobo. Nós só pedíamos dinheiro pra comer e jogar um fliperama... É bicho 

bobo... Até o dia que um cara mais velho colocou o mal nas nossas mentes, deu cola pra 

gente cheirar, depois a cocaína. Passamos a roubar então. Fui preso de menor e depois saí, 

depois da primeira vez isso não parou mais. Minha vida virou “roubar e ser preso”, 

“roubar e ser preso”. Perdi minhas 2 filhas, minhas 2 esposas, minha casa, eu perdi tudo. Já 

sofri muito na vida...” 

Ele segue e volta a alguns pontos e arremata: “Está vendo, você me pede pra contar 

a minha história, não deu nem 20 minutos a vida de um cara, é só isso.”. Outro nó. Cada vez 

mais apertado. 

Me faz a mesma pergunta: “Mas me fala, o que mais quer saber?”. 

Como responder a isso? Como? Depois de um relato que me arrepia até agora. 

Como suportar? 

Falta ar, penso e digo: “eu não tenho perguntas, gostaria de escutar aquilo que você 

mais tem vontade de dizer, o que é?” Ele me diz: “sobre família, quero falar sobre família”. 

Mais fôlego. 
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Ele divide a angústia de ter perdido os dois filhos que foram colocados para adoção 

pela esposa durante um dos períodos que esteve preso. Prisão essa que foi injusta – segundo 

ele – pois não estava traficando, estava dividindo com os amigos o que tinha. Fala como foi o 

processo, se emociona e eu também, ele desvia o olhar para a rua, para a banca de jornal, fala 

que não quer virar notícia e me questiona se fiquei sabendo que dois moradores de rua foram 

mortos em Rio Claro, respondo que não, e me responde: “- tá vendo como você se importa? 

Ninguém se importa...”. 

Terceiro nó. 

Nisso ele se levanta e pergunta se eu me incomodo dele “dar uma bicada” na 

cachaça, respondo que não. Vai até o amigo e bebe da pequena garrafa de plástico sem 

encostar a boca nela. Volta a ao banco e fica em silêncio. 

O amigo se levanta do outro banco e vai até nós. B1 diz: “quero te apresentar o 

Wesley, graças a Deus apareceu alguém que não se incomoda com a gente dar uma 

bicadinha. Ele está aqui pra saber como é a rua, conversa com ele depois, hoje ele veio me 

conhecer.”.  

B1 segue dizendo sobre sua realidade, com muita articulação, e relaciona muitas 

dificuldades com as incapacidades (ou incompetências) dos serviços que deveriam prestar 

assistência. Muitas queixas estão relacionadas ao CentroPOP. Ele diz que sua frustração em 

relação a esses serviços está lidada ao fato de ser um dos primeiros usuários e não ter 

conseguido nada. Enquanto outros conseguem. 

Se levanta pra outra “bicadinha”, eu espero. 

B1 decide me apresentar novamente para seus amigos, mas agora dá um espaço para 

que eles falem também. Sou apresentado aos amigos (os nomes foram omitidos). 

B1 diz que estou ali para conhecer a realidade da rua e vim para conhecê-lo. B2
10

 é 

o primeiro a me questionar, olhando com olhos firmes me pergunta: “Então você quer 

conhecer a realidade da rua? Você quer mesmo conhecer a realidade da rua? Duas 

palavras pra você mermão: Sofrimento e solidão. Todo mundo que está na rua tem uma 

história triste.”. E sai. 

B1 discorda do que foi dito dizendo que “não é só isso!”. E cada um da roda diz 

sobre o que achou da colocação de B2, alguns concordando e outros não. Silencio minha voz, 

mas os pensamentos não, são muitos. Cada um relaciona sua história de vida – sem entrar em 

muitos detalhes (alguns até dizem que nem tudo o outro merece escutar e que nem é bom 

                                                           
10

 B2 é o melhor amigo de B1. 
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ficar dizendo por aí) – com o que foi dito. São muitas histórias e muitos argumentos, percebo 

que eles têm muito respeito por esse tipo de argumentação e um cuidado ao se posicionar, 

pois entendem que talvez dizer que o outro “está errado” ou “está equivocado”, seja uma 

forma de deslegitimar a própria história de vida de cada um... É algo que não percebi de 

forma clara na hora, mas agora, atualizando o acontecido, aposto que seja um caminho de 

perceber o que acontece... 

Como essa roda de conversa aconteceu, a hora do almoço até ficou para mais tarde. 

Eles mesmos acenam que “não viram o tempo passar”. E o próprio B1 encerra nosso 

primeiro encontro, me chamando para o mesmo banco que começamos nossa conversa e me 

pergunta: “E aí? Você gostou?”, digo que sim. E lhe devolvo a pergunta. Ele responde: 

“Sim, só de não falar em remédio comigo, o importante é conversar. Eu saí do CAPSad 

porque me falaram que tinha que tomar remédio, eu não sou doente.”. 

B1 vai ao Centro POP para almoçar e eu também sigo meu caminho, com muitas 

dúvidas, com muitos nós, com muitas perguntas, com uma vontade enorme que o dia da 

supervisão chegue logo. Sinto insegurança, mas vejo muitas possibilidades, sem pretensão de 

ter em mãos o futuro, e sim, entendendo toda a potência que o encontro tem. Quero estar com 

tudo isso, aliás, quero estar com. 

 

Figura 5 – Banco. Primeiro desenho da primeira versão de sentido. 

Fonte: Próprio, 2015. 

 

É tão especial reler esses escritos, presentificar esses fatos, esses primeiros passos da 

nossa trajetória. São muitas questões, dentre elas, podemos trazer um trecho da segunda 

versão de sentido feita, que foi uma versão de sentido da primeira versão de sentido. Nela 

trazemos reflexões quanto à própria ferramenta.  
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Figura 6 - Segunda versão de sentido. 

Fonte: Próprio, 2015.  

 

“[...] Aposto que é por conta disso que a palavra processo me encanta./Nem início 

que atravanca./Nem fim que aflige./E sim meio. Em que se vive.”.  



 

45 
 

Amatuzzi ressalta a importância da versão de sentido estar como o seu sopro 

primeiro. Até seus possíveis erros de português, a estética da grafia das letras, as manchas de 

tinta no papel, as pausas da voz, a respiração (se forem gravações), não há rascunho para 

desenhos, eles já são a própria versão de sentido. Feitas no computador ou à mão, deixaremos 

como elas estão (apenas omitiremos os nomes dos envolvidos), mantendo assim a coerência 

com a proposta do autor. Enfim, todos os detalhes são importantes. 

 

 

Figura 7 - Terceira versão de sentido, primeira lauda. 

Fonte: Próprio, 2015.  

 

B1 

assistente social e a psicóloga. 

B1 

B1 
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Figura 8 - Terceira versão de sentido, segunda lauda. 

Fonte: Próprio, 2015.  

 

B1 

B1 

B1 

B1 
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Figura 9 - Terceira versão de sentido, terceira lauda. 

Fonte: Próprio, 2015.  
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Figura 10 - Terceira versão de sentido, última lauda. 

Fonte: Próprio, 2015.  

 

Compartilhar essa versão de sentido é a tentativa de ilustrar um exemplo de trabalho 

espontâneo de grupo que aconteceu. Esse foi só o primeiro. A pauta da profissão sempre era 

recorrente, o fato de não terem endereço fixo dificulta muitíssimo conseguir empregos 

formais. A impermanência da rua, nosso setting, nos tencionou, provocou, a única certeza que 

tínhamos era do banco, que estaria no mesmo lugar. O combinado era com B1, no entanto, 

B1 

B1 

  

 

B1 

B1 

  

 

B1 
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com os dias, e mesmo durante o encontro com B1 ele mesmo coletivizava aquele momento. 

Transformando um atendimento individual, em um atendimento a um grupo.  

Nessas semanas iniciais esperávamos o dia de supervisão com muita ansiedade, esse 

momento – que aconteceu em grupo – foi fundamental. 

 

 

 
Figura 11 - Trecho de uma versão de sentido de 23/06/2015. 

Fonte: Próprio, 2015.  

 

Muitas reverberações. A fragilidade das condições de trabalho imposta às 

trabalhadoras e ao serviço já naquele ano.  O trabalho com B1 favoreceu que ele se 

autorizasse a pontuar suas demandas à equipe de forma concreta, para além de só 

“perturbar”, nas palavras dele. Algo que só observamos em grupo, durante a supervisão. 

B1 

B1 

B1 
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Figura 12 - Trecho de uma versão de sentido de 01/07/2015. 

Fonte: Próprio, 2015.  

 

 

 
Figura 12 - Trecho de uma versão de sentido de 15/07/2015. 

Fonte: Próprio, 2015.  

 

Nesses trechos também podemos observar momentos como os anteriores, em que B1 

se posicionou com segurança sobre os seus próprios direitos. Algo que não pude perceber 

sozinho na época, ressalto aqui a importância do espaço formativo da supervisão.  

Como nos diz Alves (2018, p. 86): 

 

[...] observamos que a escuta de si produz ressonâncias no modo como o 

psicoterapeuta em formação constrói o seu processo e avalia suas possibilidades e 

limitações. A leitura da versão de sentido no contexto das supervisões, é um 

momento rico de possibilidades para explorar a escuta de si. 

 

Enquanto terapeuta aprendiz, não me autorizava a aceitar esses resultados tivessem – 

de alguma maneira – relação com nosso trabalho. Por mais que não fosse a busca por 

resultados que pautasse a direção do que realizássemos, eles aconteciam. A importância de se 

dar conta da dimensão das nossas ações frente à vida do outro é imprescindível a todos e em 

especial ao aprendiz. 

B1 

 

B1 

B1 
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Figura 13 - Trecho de uma versão de sentido de 09/09/2015. 

Fonte: Próprio, 2015.  

 

Trazer essa versão de sentido é trazer a dimensão do encontro-desencontro, tão 

necessária ao aprendiz de terapeuta. Em especial do encontro dele com as suas próprias 

ideações, com as suas vontades, com o seu desejo, com suas projeções do que seria o melhor 

para o outro. O terapeuta precisa tomar consciência dessa dimensão, nesse sentido. A 

supervisão e a terapia pessoal são rios que conduzem a boas sendas de um trabalho eticamente 

dialógico.  

B1 

B1 

B1 

“B1’s” 
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Figura 14 - Desenho versão de sentido de 09/09/2015. 

Fonte: Próprio, 2015.  
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Figura 15 - Trecho de uma versão de sentido de 16/09/2015. Errata: “O que leva B1 a ficar assim diante de mim 

deve ser DESconstruído logo.”. 

Fonte: Próprio, 2015.  

 

Trecho colocado para ilustrar as reverberações que aconteceram e que produziram 

inúmeros resultados. Nesse mês conseguimos trabalhar juntos em muitos sentidos, algo que 

produziu efeitos foi trazer a “Oração da Gestalt” enquanto recurso, bem ali, embaixo do 

viaduto. Vale evidenciarmos o quanto essa “oração” é potente, rica de significados e 

proposições. Se dar conta para o que de fato ela aponta, é perceber a proposta revolucionária e 

provocativa de Perls, o que rebate toda e qualquer fala desavisada que insinue que na Gestalt-

terapia tudo é paz e amor
11

. Ledo engano, crasso equívoco. 

 

 

 

                                                           
11

 Em referência ao berço da contracultura que nasce a Gestalt-terapia. 

B1 B2
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B1 

B1 

B2 

B1 

B1 
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Figura 16 - Trecho de uma versão de sentido de 14/10/18, primeira lauda. 

Fonte: Próprio, 2015.  

B2

 
 B1 

     

B1  B2

 
 B1 B1 

B2

 
 B1 B1 

B2

 
 B1 
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Figura 17 - Trecho de uma versão de sentido de 14/10/18, última lauda. 

Fonte: Próprio, 2015.  

 

 
 

Figura 18 - Desenho da versão de sentido de 14/10/18. 

Fonte: Próprio, 2015.  

 

B2

 
 B1 

B2

 
 B1 
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Quadro 2 - Última versão de sentido 

09/01/2016 

 

Hoje me encontrei com o B1 e com B2 – em um dos vários caminhos em direção à 

UFF – no semáforo que ordena o trânsito da rua do Cais do Aterrado para a avenida 7 de 

Setembro, os dois estavam trabalhando vendendo artesanato. Um fazia as flores com folhas 

de palmeira e o outro vendia quando os carros começavam a parar, segundo o B2: “cada um 

com o seu talento, não que eu seja artista, mas faço as rosas. O B1 fica na lábia da venda”. 

Com seu sorriso característico, B1 me cumprimenta e se move em direção a um 

abraço e de fato me abraça apertado e diz sobre a grata surpresa daquele (re) encontro. B2 

acena com cabeça e voz sobre a percepção da minha chegada, mas não para o ofício de 

confeccionar as rosas de folhas verdes, que de dobra a dobra e a cada corte se materializam 

de suas mãos para um pedaço de isopor que B1 segura. A esquina está repleta de folhas de 

palmeira cortadas no chão, pedaços que não dão para usar ou de sobras, as moedas que 

conseguem também estão lá (é o caixa, e parece ter que estar visível aos dois), elas ficam 

entre duas mochilas e as notas embaixo de uma delas. 

Percebo que estão juntos novamente, eles tinham brigado, o que fez B1 ir para a 

Vila Santa Cecília, outro território da cidade. E para além de território físico, afetivo, pois 

muitas pessoas em situação de rua não transitam em espaços que não são “seus” mais, por 

brigas, discussões, dívidas, poucos fazem – ou podem fazer – o movimento de ir e vir. Ou 

“ele fica no Aterrado” ou “é da Vila”, cada grupo com suas regras, modos de viver e 

relacionar-se. B1 percorre os dois espaços da cidade.  

Pergunto como eles estão e logo B1 me convoca a sentar na marquise de uma loja 

que ainda estava fechada. Sentamos e me diz que está novamente no Albergue e foi internado 

no final do ano em uma clínica de “recuperação” em Campos (por isso não conseguia 

encontrá-lo), ficou dez dias lá, deu “uma limpada”, pois certo dia passou mal, desmaiou (não 

ficou explícito se passou mal por ter abusado de alguma substância ou porque foi acometido 

por algum mal súbito. O que é certo é que num campo vasto de possibilidades e propostas de 

encaminhamentos, o “antolho” institucional muitas vezes só deixa (ou quer) escolher a 

internação como solução – sua e de uma cidade higienista como Volta Redonda. 

Ele me pergunta como estou, digo que também estou caminhando e pergunto como 

está a relação entre ele e o B2, que me responde: “Tá tudo bem, nós conversamos e 

enterramos aquele passado, já aconteceu, e isso já virou história. Estamos aí na parceria 
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novamente, estamos trabalhando muito, muito mesmo. Ontem nós quebramos a banca desse 

sinal”. Enquanto isso, B2 pede que B1 volte a atividade algumas vezes, afinal, o sinal já 

tinha fechado e aberto, naquele ciclo repetitivo de chegadas e partidas, fora isso, as rosas já 

ocupavam todo o isopor-mostruário. B1 pede pra que ele “segure a onda”, mas sentimos que 

ele precisa voltar. 

A conversa segue durante o trabalho dos dois – cada um com sua função, uma 

dependente da outra – que logo se encerrou com o findar das folhas de palmeira. E ali 

naquela esquina falamos sobre como eles estão, falamos de como foram as últimas semanas, 

sobre os nossos desencontros no final do ano passado e também sobre os encontros. B1, 

sobre isso, me diz: “Sua presença foi importante”.  

E me emociono.  

As folhas acabam e assim como em outras vezes ele me diz: “Nós já vamos, porque 

nós somos assim, não ficamos parados muito tempo num mesmo lugar, vamos andando”. 

Nos abraçamos e seguimos nossos caminhos. 

E no caminhar no/do caminho penso na trajetória, em todos os encontros, em todas 

as pessoas que conheci (fora eu mesmo, um tanto mais), em todos os diálogos, expressões, 

afetos, emoções, conflitos, toda insegurança, toda confiança depois das supervisões, das 

experiências compartilhadas, da escrita e gravações das versões de sentido. Penso nos 

cenários que nos acompanharam e como um banco de praça não será nunca mais um mesmo 

banco de praça, penso na presença e no presente, no sistema e suas caduquices cíclicas 

produtoras de sofrimento tanto nos usuários, quanto nos trabalhadores. Cada nó, engasgo, 

sorriso, aperto no peito e de mãos, cada abraço. 

Sinto o paradoxo da vida: simplicidade/complexidade e como sou eu paradoxal, 

simples e complexo. 

Sinto a beleza da abordagem que trabalhamos, sinto reverberar em mim cada 

palavra lida, cada palavra escutada, a segurança transmitida nos encontros de supervisão e de 

estudo. Para bem além de técnica, existe muita sabedoria.  

Sinto que é preciso caminhar. 

Sinto que uma certa porção de vaidade - e não só - talvez estivesse me impedindo de 

deixar que mais um ciclo se encerrasse. 

Sinto reiterar em mim que a vida segue seus fluxos e que não “salvamos” ninguém, 

essa onipotência não nos pertence, nem foi almejada a pertencer. Olho para o chão. Meus pés 

estão nele e assim devem ficar. 
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Sinto a beleza da potência da presença e do presente. Do encontro. De estar com. 

Sinto todo a aprendizado.  

Sinto o amadurecimento também. 

Sinto que somos mudança incessante em tempos diversos. 

Sinto cada vez mais que posso ser Beija-flor
12

. 

 

 

 
 

Figura 19 - Desenho da última versão de sentido de 09/01/16. 

Fonte: Próprio, 2016.  

 

 
Figura 20 - Trecho de uma versão de sentido de 19/08/15. Uma das frases mais marcantes que escutamos nesse 

projeto, vinda de um senhor já a muitas décadas em situação de rua. 

Fonte: Próprio, 2015.  

                                                           
12

 Em referência a uma história que nossa orientadora sempre nos contava. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chegamos até aqui.  

Não sei se o percurso foi de fato fluido.  

Creio que conseguimos percorrer as curvas dos igarapés, chegamos a um rio, nos 

deparamos com um encontro de águas e por fim, observamos um devir-foz.  

O que atravessou todo esse trabalho foi a formação em Psicologia. Não nos pré-

ocupamos, nos ocupamos em escrever como em contato com os conteúdos teóricos-formais-

in-formativos, especialmente, o conceito de pessoa para a Abordagem Gestáltica transforma o 

olhar do aprendiz de terapeuta. Em o quanto a supervisão é um espaço formativo-

transformador, para além, apostamos que a produção desse ethos da Abordagem Gestáltica, é 

a filosofia dialógica de Martin Buber, vista enquanto proposta ética. E por fim 

compartilhamos algumas versões de sentido que, almejamos, terem con-versado com os 

capítulos anteriores.  

Finalizamos esse trabalho com a certeza do devir-foz. A formação pode ser tão rica 

quanto o aprendiz se permitir, há muitos igarapés, rios e veredas que podem ser percorridos.  

Mudando de perspectiva, mas, mantendo as palavras da analogia, esse trabalho se 

configura como um pequenino e despretensioso igarapé na nossa trajetória. Temos muito a 

aprender e a navegar.   

 

 

 

 

 

 

. 
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