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Começo com algumas questões:  
 
A Gestalterapia, enquanto conhecimento, está pronta, acabada, ou não? 
 
Se não, estamos indo em direção a algum “lugar”? 
 
Se estamos indo, para onde vamos? 
 
Quando me pergunto o que é a Gestalterapia, imediatamente me deparo com outras 
questões, tais como: 
 
- Devo pensar no que somos a partir de uma descrição do que estamos sendo?  
Ou, a partir do que penso que seremos?  
Ou, daquilo que acredito que devamos ser? 
 
Claro que a resposta deve contemplar todas estas perspectivas, mas não de um modo 
muito misturado, pois engendraria confusão. 
 
Por exemplo: posso estar dizendo o que acredito que devamos ser, e você entende o que 
somos. Ou, vice versa.  
 
Posso embaralhar o que penso com o que acredito. Posso mesclar o que acredito com o 
que quero, etc... 
 
Infelizmente essas misturas, sem as devidas demarcações, são muito freqüentes em 
nosso meio. 
 
Será que é possível escaparmos deste desagradável incômodo? 
 
Creio que sim. Se o campo estiver muito bem delimitado, e a questão tiver uma 
especificidade muito nítida. 
 
Então: Qual o campo? A Hermenêutica.  
      Qual a questão?  
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O que, efetivamente, nos diferencia na questão da interpretação? 
 
A Gestalterapia, como uma abordagem fenomenológico-existencial, não pode ser vista 
como pronta, nem nunca estará. Não é essência, e, sim, facticidade. 
 
É enquanto se faz que se está sendo.  
 
Seremos aquilo que viermos a ser. 
 
Ou seja, temos um leque muito grande de possibilidades, porém, não todas. Algumas 
delas retiram-nos do eixo fenomenológico-existencial.  
 
Quais? As essencialistas, as entificadoras, objetificadoras, issificadoras, ou metafísicas, 
no sentido da crítica heideggeriana ao esquecimento do Ser.  
 
Há até quem afirme ser Gestaltista, ou fenomenólogo, e que acredita não interpretar. 
Isto é um erro. Trata-se de uma ingenuidade daquele que não empreende um pensar 
filosófico, sistemático e crítico. 
  
Toda afirmação é uma interpretação. Todo juízo o é. Qualquer tradução também. Cada 
fala inclui, necessariamente, uma leitura, uma compreensão de mundo. Não é possível a 
dicção do é sem alguma compreensão. Toda compreensão é uma leitura, e toda leitura, 
uma interpretação. 
 
Eu sou meu mundo. Apresento-me falando de meu mundo. Meu mundo é minha 
ordenação, organização, meu colorido, meus significados, minha projeção para o futuro. 
 
Penso que a intenção daquele que acredita não interpretar é de repúdio à leitura que, ao 
invés de aproximar das “coisas mesmas”, leva para longe. 
 
Muitas vezes, a interpretação é concebida somente no modo reduzido freudiano, 
(embora Freud não fosse tão ingênuo) de caminho para o inconsciente, indo para o 
oculto, através do manifesto. 
 
Sentimos uma estranheza quando o interpretador se distancia por demais do fenômeno, 
chegando muitas vezes até as raias do delírio. Claro que estes delírios interpretativos 
promovem muita desconfiança, mas, nem toda interpretação tem, necessariamente, esta 
forma. 
 
“No plano do conhecer, a primeira característica do objeto é a de aparecer. O homem 
não cria o real. Ele o recebe como uma presença. ... O que importa no final das contas, é 
que o homem não se contente com a sua linguagem primária e espontânea, para 



REHFELD, A. “O que diferencia uma abordagem fenomenológico-existencial das demais?” In: Gestalt-
terapia: Encontros  

 

www.fenoegrupos.com Página 3 
 

expressar toda a sua experiência. Ele precisa chegar a uma interpretação criadora de 
sentido, a esta atitude filosófica do compreender. Para além da experiência das coisas e 
dos acontecimentos, situa-se o nível da linguagem filosófica, linguagem interpretativa 
capaz de revelar uma experiência ontológica que é a relação do homem com aquilo que 
o constitui homem, vale dizer, foco de sentido.” 1 
 
Heidegger, no parágrafo 7 de “Ser e Tempo” afirma: “o significado da descrição 
fenomenológica como um método encontra-se na interpretação”.  
 
Em outras palavras, a Fenomenologia é, necessariamente, hermenêutica. Hermenêutica 
no sentido de dizer o não dito. Eventualmente, à primeira visada, vai em direção ao 
oculto, no sentido do não aparente à primeira vista, mas que se mostra no que aparece.  
 
Voltemos a nossa questão: o que nos diferencia, a nós, fenomenólogos existenciais, dos 
demais, quanto à interpretação? 
 
Mas, antes disso: toda a intervenção do terapeuta é uma interpretação? Não 
necessariamente.  
 
Sancho Pança dizia muitas vezes para Dom Quixote: “Atente para o que está dizendo, 
senhor”. Esta fala, utilizada muitas vezes, de diversos modos, por muitos analistas e 
psicoterapeutas, não é uma interpretação no sentido literal. 
 
Usando um exemplo dado por Octave Mannoni, em seu livro “Um espanto tão intenso”: 
a paciente, falando de sua mãe, faz este comentário: ‘Quando vivia era diferente’ ”. Ela 
queria dizer, “quando eu vivia com ela”, pois sua mãe não tinha morrido. 
 
A fala do analista: “Atente para o que está dizendo”, apesar de não ser uma 
interpretação, somente foi possível por uma leitura, uma interpretação do analista, do 
desejo da morte da mãe. Ou seja, embora nem todas as intervenções sejam 
interpretações, todas as intervenções advêm de interpretações. 
 
É oportuno aqui, como sempre fiz no papel de supervisor, defender que propiciar a 
descoberta ou o “insight” é muito melhor, muito mais efetivo, do que dizer ao paciente 
o que vemos, e que, portanto devemos tratar com muito mais carinho as intervenções 
que facilitem este “insight”, do que as interpretações, pois é na apropriação que mora a 
possibilidade de assimilação. 
 
É certo, também, que devemos nos abster de explicações tais como as “Deutung” 
relacionadas aos símbolos, como fez Freud no início de sua psicanálise e, 
posteriormente percebendo suas limitações, as abandonou.  
 

                                                           
1
 Ricoeur, Paul – “Interpretação e ideologias”, pg 3 e 4. 
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Já é consenso que é o paciente quem deve dar a direção. E ele deve buscar o sentido, o 
que o terapeuta facilita através de suas intervenções do tipo de Sancho Pança. 
 
Lição difícil, esta, para jovens terapeutas, necessitados de mostrar serviço, e também 
para narcisos, que necessitam do Oh! de seus pacientes.  
 
Mas, isto ainda não nos diferencia, somente demarca uma boa de uma má psicoterapia.  
 
O que efetivamente diferencia a abordagem fenomenológico-existencial de uma que não 
o é, é o compromisso com uma compreensão ontológica. Vale aqui distinguir a 
compreensão ontológica da ôntica.  
 
“A compreensão ôntica inclui todo conhecimento sobre mim mesmo como esta pessoa 
individual, nesta situação concreta, com esta história particular, com estas capacidades e 
incapacidades específicas, chances e adversidades, projetos de futuro, esperança e 
medos específicos. A autocompreensão ontológica inclui todo conhecimento sobre mim 
mesmo como ser humano. É o conhecimento sobre as condições humanas que eu 
compartilho com todos os outros. Cada um sabe, de alguma forma, que é mortal, que é 
pertencente a um sexo e lançado numa situação social não escolhida, que seu futuro é 
basicamente incerto, fora de controle, que tem de tomar decisões sem saber, com 
certeza, o que é certo ou errado, que não pode desfazer o que fez, que depende de outras 
pessoas, as quais pode perder a qualquer hora, pela morte ou pela livre vontade delas”.2  

Compreender como viver inclui mais do que compreender o mundo em que vivemos. 
Inclui, necessariamente, compreender o próprio ser no mundo; compreender inclui 
sempre autocompreensão. Uma compreensão plena deve ser sempre ôntico-ontológica. 
Leituras ônticas, sempre fazemos a granel, Ontológicas, nem sempre, pois requerem 
uma abertura muito maior.  
  
Quero dar um exemplo de Alice Holzhey-Kunz: trata-se da hipocondria. O 
hipocondríaco sempre tem uma indisposição, ou várias. Todas elas não se restringem 
unicamente ao mal estar específico. Explico melhor: 
A dor de cabeça, por pior que seja, incomoda muito mais por apontar a possibilidade de 
um tumor, do que por sua intensidade. “Cada sintoma corporal, mesmo que ele seja bem 
inofensivo, se refere também à fragilidade de nosso corpo, e ao fato de podermos tornar-
nos, repentinamente, vítimas de doenças graves, e mesmo mortais. Assim o 
comportamento do hipocondríaco, diante dos sintomas corporais, é uma resposta....    
..... à ameaça opressiva de ser frágil e exposto à morte a qualquer hora”. 
 
Vigilância incessante, idas sucessivas aos médicos, são tarefas desesperadas para lidar, 
não com esta dor de cabeça inofensiva, mas com a ameaça insuportável, e inconsciente, 
de morrer. 

                                                           
2
 Alice Holzhey-Kunz, escrito não publicado. 
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Ora, manobras ônticas não podem mudar a condição humana. 
 
Existem pensadores que formulam a terapia como uma interpretação mais útil e feliz da 
própria vida (Derrida e Rorty), substituindo a narrativa antiga que conduzia a um 
pensamento neurótico, por uma melhor, que possibilite viver bem. 
 
“Mas o sofrimento neurótico não é conseqüência de uma interpretação negativa da 
própria vida, mas de uma especial sensibilidade para a verdade ontológica”.3 3 
 
A compreensão ontológica encaminha o paciente a suportar a angústia derivada da 
“descoberta” da fragilidade de nossa existência, a incerteza do futuro, a estranheza dos 
outros. Significa também suportar a culpa que repousa em cada decisão, e também, a 
vergonha que revela meu ser exposto aos outros, com todas as minhas imperfeições.  
 
Enquanto eu tentar fugir, negar, esquecer de minha condição, da condição humana, vou 
sempre fracassar. A cada doença, cada sinal de envelhecimento, eu vou sofrer.  
 
Ao aceitar minha condição, por mais paradoxal que possa parecer à primeira vista, 
ganho a capacidade do prazer. 
 
Ao aceitar a “insustentável leveza do ser”, aprendo a desapegar-me do controle 
neurótico e deixo a vida fluir.  
 
Em suma, as manobras ônticas não são suficientes; é o compromisso com uma 
interpretação, uma compreensão ontológica que, em última análise, distingue 
fundamentalmente a abordagem fenomenológico-existencial das demais.  
 
Cabe ao gestalterapeuta não ficar restrito a manobras ônticas. 
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3
 Alice Holzhey-Kunz, ibidem 


