
REHFELD, A. “Acerca das generosas curvas da Espera” Revista do X Encontro Goiano da Abordagem 
Gestaltica, 2004. [publicado com autorização do autor] 

 

www.fenoegrupos.com Página 1 
 

Acerca das generosas curvas da Espera 
 

Ari Rehfeld 
 

Publicado na Revista do X Encontro Goiano da Abordagem Gestaltica  – 2004 
 
 
SUMÁRIO  
Busco “Heraclitar”, construindo dezoito aforismas a partir do aforisma – fragmento 18 – 
de Heráclito, mantendo-me coerente em seu universo e ousando dar um passo além. 
Adiante, levanto temas que podem daí se desdobrar . 
Palavras-chave: inesperado, espera, esperança, desespero. 
 
SUMMARY 
I aim to “Heraclitate”, building eighteen aphorisms from Heraclito’s aphorism - 
fragment 18 – keeping coherence within his universe and daring to go beyond. Further 
on I point out themes that may hence be deployed.  
Key words: unexpected, expectation, hope, despair. 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO  
 
Esta fala se origina de uma fagulha incendiária de Heráclito – filósofo pré-socrático, 
com forte presença em toda a Filosofia, e mais particularmente, em Heidegger – e que 
encontra combustível em Nancy Mangabeira Unger (“Encantamento do Humano, 
Ecologia e Espiritualidade, Ed. Loyola)”. Encantei-me com a fala sintética e densa – 
sem desnecessárias explicações – de Heráclito, e tenho aqui a ousadia, pretensão 
mesmo, de “Heraclitar” um pouco a partir de um fragmento deste. 
 
 
18  FRAGMENTOS      (Favor ler com cuidado) 

1. “Se não souberes esperar, não encontrarás o inesperado” frag. 18 
2. Esperar a possibilidade de o inesperado aparecer não é esperar o inesperado.  
3. Então, o que é saber esperar? 
4. Saber esperar é reconhecer a diferença entre a possibilidade de o inesperado 

aparecer e o aparecimento do inesperado. 
5. O não reconhecimento desta diferença engendra a ingenuidade. 
6. Ingenuidade da ciência que acredita poder (sobre) esperar o inesperado.  
7. (Controle do futuro, uma impossibilidade) 
8. O inesperado revela a impossibilidade do controle do futuro. 
9. O inesperado presenteia quem sabe esperar (Nancy, pág 94) 
10. Sabedoria: a possibilidade de acolhermos a presença do momento presente. 

(ibidem) 
11. Somente quem sabe esperar, acolhe.  
12. A espera, na experiência da falta, é a esperança. 
13. Quem não sabe esperar, se des_espera. 
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14. É o futuro, grávido de possibilidades, que possibilita o encantamento da espera. 
(esperança) (Bérgson in Minkowski, El Tiempo Vivido, Ed FCE, pág 68) 

15. Quando espero ...,... vejo o futuro vir em minha direção (idem) 
16. (O tempo que chega, e não o tempo que passa) 
17. (Kairós – o tempo da oportunidade, da atenção e não Kronos - o tempo que foi)  
18. O espanto revela o inesperado.  
19. A surpresa originada pelo inesperado revela a complexidade, é a complexidade que 

funda a possibilidade do inesperado. 
20. “Ethos, anthrópo, daímon” - A morada do Homem é o extraordinário (frag. 119, 

in Heidegger “Sobre o Humanismo”, pág 88) 
21. O bom terapeuta sabe esperar. 

 
 
FAGULHAS  

• 18 (número cabalístico, HAI-Vida-, Fragmento 18, 18 fragmentos).  
• O Esperar – Ontológico   
• Esperança e Des _ esperança – formas ônticas 
• O Esperar » Alétheia  (des_velar e re_velar) 
  Verdade enquanto abertura 
• O Esperar X  Passividade 
Esperar é atenção (consciência, presentificação, “awareness”), abre a percepção. 
 
Antecipação atrapalha a percepção. 
• A Espera possibilita a revelação da Complexidade. 
• O Esperar » Phainesthai ,   aparecer 
• Fenômeno – o que aparece (o que se mostra no que aparece) 
• Postura Ativa – O olhar do encantamento, o Re_encantamento do mundo através do     
Re_encantamento do nosso olhar (Desencantamento = Max Weber) 
• Perdemos e ganhamos constantemente a capacidade de acolher o inesperado.  
 

Para não se despedaçar, o Homem necessita integrar o inesperado, integrar com o já 
conhecido, isto é, “fechar a Gestalt”; Se não “abrir uma nova Gestalt”, perde sua 
humanidade.  

• Espera = Confiança »  Abertura 
a Historicidade (em Heidegger) é deixar o futuro que se presenteia fecundar o passado, 
gestando o significado. 
• Temos hoje o tempo para esta Espera? 
• O Desespero é filho da Avidez (- a pressa da falta-S. Tomás de Aquino)  
• Somente por ser multifacetado me é possível ficar surpreso com múltiplas facetas do 
outro 

“... não se conhece o igual através do igual, mas os desiguais se conhecem 
reciprocamente pelo reconhecimento de suas diferenças”.(Leonardo Boff, in Nancy pág 
14). 

• “ Quem espera, sempre alcança”  


