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RESUMO 

 

RICARDO, Marcélen Cristine Lins. Pertencimento e Identidade: a 

intervenção da Gestalt-terapia na subjetividade e inquietações do sujeito 

pós-moderno. Trabalho de conclusão de curso (Monografia). Rio de Janeiro: 

UNIABEU, 2016. 

 

Este trabalho visa, através do método de pesquisa bibliográfica, apresentar a 

relação dos recursos terapêuticos da Gestalt-terapia na estruturação da 

identidade e do senso de Pertencimento. Os recursos terapêuticos explicitados 

neste trabalho, dentre tantas que a teoria utiliza, serão Contato e Awareness. O 

objetivo da pesquisa converge para um trabalho sobre os processos da 

Gestalt-terapia e a importância de ambos para o autoconhecimento e o 

pertencimento. Os conceitos de Sujeito, Identidade e Pertencimento são 

apresentados de forma a caracterizar o homem do qual estamos falando, o 

sujeito pós-moderno. Amparados no conceito de homem como ser social, as 

relações humanas e o efeito da globalização na cultura justificam as 

inquietações e o mal-estar do sujeito pós-moderno que protagoniza a pesquisa. 

A conscientização proporcionada pela Gestalt-terapia e a aplicabilidade de 

seus recursos terapêuticos são formas de alcance da maturidade emocional 

necessária para a formação identitária e o sentimento de pertença que inquieta 

o sujeito em questão.  

 

 

Palavras-chave: pertencimento; sujeito; identidade; contato; awareness.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

RICARDO, Marcélen Cristine Lins. Belonging and Identity: the intervention 

of Gestalt-therapy in the subjectivity and restlessness of the postmodern 

subject. Completion of course work (Monograph). Rio de Janeiro: UNIABEU, 

2016. 

 

By using the method of bibliographic research, this work aims at presenting the 

relation between the tools from the Gestalt-therapy in the identity-construction 

and the sense of Belonging. The tools highlighted in this work, between many 

that the theory contains, will be Contact and Awareness. The research 

focuses on a work about the processes of the Gestalt-therapy and the 

importance of both theorys in relation to self-knowledge and Belonging. The 

concepts of Subject, Identity and Belonging are presented in a way to 

characterize the highlighted subject; the post-modern Subject. Based on the 

concept of man as a social being, the human relations and the effect of 

globalization in culture justify the restlessness and the discomfort from the post-

modern subject being focused in the research. The consciousness provided by 

the Gestalt-therapy and it's useful tools are ways to achieve the 

necessary emotional maturity to form identity and the feeling of belonging that 

troubles the subject in question.  

 

Keywords: Belonging; Subject; Identity; Contact; Awareness. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho tem por objetivo apresentar os conceitos de 

Sujeito, Identidade e pertencimento para então expor o sujeito pós-moderno e 

suas inquietudes quanto ao sentimento de Pertencimento, discorrer sobre a 

importância do "ser" na construção da identidade e apresentar a teoria da 

Gestalt-terapia e seus recursos terapêuticos como aliadas para o alívio das 

angústias do não pertencer e o empoderamento do indivíduo. 

Como um ser social, o homem inicia o desenvolvimento da sua 

identidade, que é um processo contínuo, através da interação com o meio e 

com os outros indivíduos. O diálogo, a autonomia, o empoderamento, o 

fortalecimento da auto-estima, os valores adquiridos, tudo isso são ingredientes 

para a formação identitária do sujeito e o reconhecimento dele diante do outro 

como um ser singular é a recompensa esperada. 

A Gestalt-terapia busca compreender fenomenologicamente o processo 

de como o indivíduo está no momento e por que age de tal modo, através da 

ênfase na responsabilidade de si mesmo e na experiência individual do 

momento atual.  Nós, seres humanos, somos seres em processo. A 

conscientização do ser humano como um ser livre e responsável por suas 

escolhas, consciente de seu processo identitário, faz com que o implícito se 

torne perceptível. 

Os recursos terapêuticos da Gestalt-terapia apresentados no presente 

trabalho, dentre outros da teoria, são o Contato (Formas e Fronteiras) e o 

Awareness. São explicitados os conceitos, sua aplicabilidade e a forma como 

as mesmas influenciam o sujeito na busca pelo auto-conhecimento e 

empoderamento, quesitos que embasam o indivíduo para que acredite em si 

mesmo e construa uma identidade forte. 

A motivação para esta pesquisa surgiu através de uma experiência 

vivencial em um workshop de tema similar. A importância desta produção 

acadêmica se reflete na ligação prática entre a atuação da Gestalt-terapia com 

um tema contemporâneo como o Pertencimento. O presente trabalho será 

apresentado em três capítulos que se estruturam em fundamentação 

conceitual, problemática e intervenção terapêutica.  
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Os conceitos de Sujeito, Identidade e Pertencimentos abarcados no 

primeiro capítulo são embasados por autores expressivos na Sociologia e na 

Psicologia Social, como Stuart Hall e Zygmunt Bauman, teóricos 

contemporâneos de grande representatividade no mundo acadêmico. Citações 

de Fernando Moraes, sociólogo, gestor público e ativista social, enriquecem a 

dissertação sobre o tema. 

No segundo capítulo, são apresentados: o processo da construção 

identitária, as mudanças nas relações humanas e os efeitos da globalização na 

cultura. Também são explicitados os sentimentos do não pertencer e suas 

consequências. Além das referências teóricas já citadas, usamos as idéias de 

Édouard Glissant, um dos principais pensadores contemporâneos da 

diversidade e da identidade cultural. 

Embora no segundo capítulo já haja uma introdução acerca da atuação 

da Gestalt-terapia, é no terceiro capítulo que efetivamente será apresentada a 

abordagem Gestáltica e seus recursos terapêuticos. Para esta explanação 

foram consultadas as bibliografias de Frederick Perls, Serge e Anne Ginger, 

Gary Yontef e Jorge Ponciano Ribeiro. Perls dispensa apresentações, é nada 

menos que o pai da Gestalt-terapia, os demais teóricos são importantes 

representantes da teoria e fiéis seguidores de Perls.  

 O objetivo deste trabalho é mostrar que a Gestalt-terapia não é uma 

terapia de ajustamento e sim de auto-realização que busca apresentar ao 

individuo o desenvolvimento de seus próprios talentos e recursos, isso é 

sinônimo de crescimento, amadurecimento. A ampliação da consciência 

através da aceitação da responsabilidade pelas próprias escolhas e a crença 

em si mesmo são resultados deste crescimento que refletem na relação do 

indivíduo com o mundo e com os outros.  Pertencimento é isso, é a sensação 

de fazer parte de algo maior que nós mesmos. 

 

 

 

 



 

12 
 

1  ELEMENTOS DA SUBJETIVIDADE NAS RELAÇÕES SOCIAS 

 

As relações sociais são representações humanas e afetivas que 

interferem diretamente na construção do indivíduo.  É através da interação com 

o outro e com meio que nos reconhecemos seres individuais com 

necessidades e responsabilidades, que construímos nossa subjetividade, 

nossa identidade.  

A contemporaneidade nos confronta com as múltiplas identidades que 

o sujeito pode apresentar para ser aceito no mundo globalizado, visto que as 

identidades são mutáveis, dinâmicas e co-construídas na relação, no contato 

com o outro. Esta aceitação ou não aceitação causa angústias capazes de 

adoecer o corpo e a mente. O sentido de Pertencimento é algo pulsante na 

sociedade pós-moderna e será explicitado neste capítulo, tal qual o conceito de 

sujeito que usaremos para identificar o homem sobre o qual dissertaremos. 

 

1.1 Sujeito 

Quando nos remetemos ao conceito de sujeito, segundo Stuart Hall1 

(2006, p. 10) podemos classificar sua evolução de forma crescente e temporal 

da seguinte maneira: o sujeito do Iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito 

pós-moderno, e este último será o protagonista do presente trabalho. 

O período histórico denominado como Modernidade inicia-se com o 

Iluminismo e se desenvolve aproximadamente até a metade do século XX. Tem 

como características a razão e o progresso como nortes para a humanidade e 

a crença na ciência. É neste período que estão inclusos os dois primeiros tipos 

de sujeito que serão explanados neste trabalho: o sujeito do Iluminismo ou 

sujeito moderno e o sujeito sociológico. 

                                            
1 Stuart Hall (03/02/1932 – 10/02/2014) foi um teórico cultural e sociólogo jamaicano que viveu 
e atuou no Reino Unido. Um dos fundadores da Escola Birmingham dos Estudos Culturais 
Britânicos e fundador da influente revista New Left Review. Foi presidente da Associação 
Britânica de Sociologia entre 1995 e 1997 e diretor da Universidade de Birmingham de 1968 a 
1979. Publicou mais de 25 obras. Emergiu como pensador crítico nas décadas de 60 e 70. Seu 
legado remete à importância da cultura, seus significados e apropriações cotidianas. 
COSTA, Marisa Vorraber; WORTMANN, Maria Lúcia Castagna and SILVEIRA, Rosa Maria 
Hessel. Stuart Hall: tributo a um autor que revolucionou as discussões em educação no Brasil. 
Educação e realidade. 2014, vol.39, n.2, pp.635-649.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jamaicano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://pt.wikipedia.org/wiki/New_Left_Review
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Associa%C3%A7%C3%A3o_Brit%C3%A2nica_de_Sociologia&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Associa%C3%A7%C3%A3o_Brit%C3%A2nica_de_Sociologia&action=edit&redlink=1
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O sujeito do Iluminismo, movimento intelectual que surgiu durante o 

século XVII, é aquele centrado na razão, cuja existência estava ligada à 

capacidade de raciocinar e agir. Sua identidade era concebida como nuclear, 

algo que já nascia com o indivíduo e permanecia inerte, independente do seu 

desenvolvimento. Este sujeito baseava-se no conceito de um indivíduo 

unificado, centrado, lúcido, racional e cientifico. Esta definição despreza a 

interação com o meio. Este também era denominado sujeito Moderno, um ser 

dotado de consciência, razão e ação. É diante da modernidade que o sujeito 

adquire algumas capacidades humanas e um sentimento estável de seu 

próprio eu, como a consciência de uma identidade moral, psicológica e 

racional.  É através dos movimentos modernos como o Protestantismo, o 

Renascimento e o Iluminismo que este sujeito se contata com suas ideias, sua 

consciência e suas emoções. 

O sujeito sociológico tem por definição um sujeito mais complexo, 

desconsidera a autossuficiência nuclear presente no sujeito do Iluminismo e se 

apoia na construção sociológica da identidade do sujeito, pois entende que ela 

é formada através da interação entre o indivíduo e o meio. Esta visão ainda crê 

em um eu central, em uma essência, mas esta interage com o meio exterior. 

Segundo Stuart Hall (2006, p. 34 – 43), alguns pensadores 

contribuíram com suas ideias para a modificação da concepção do sujeito 

moderno para o sujeito sociológico: 

Karl Marx (1818 – 1883) – Através do conceito do Materialismo 

Histórico que avalia a evolução social pelos modos de produção, o sujeito 

passa a ser determinado por aquilo que faz e como faz. O ser social é o que 

determina as características deste sujeito. 

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) – Considera que o sujeito emerge 

das relações de poder e das forças que o atingem, este se constitui no plano 

dos acontecimentos históricos e não na inércia de um eu fixo e estável. 

Sigmund Freud (1856 – 1939) – Através da classificação do psiquismo 

humano em consciente e inconsciente, Freud demonstra que o sujeito não é 

um ser apenas racional, também é governado por impulsos irracionais 

derivados do seu inconsciente. 
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Michel Foucault (1926 – 1984) – Considera que o sujeito é um ser 

histórico que se constitui através das relações de subjetividade a que é 

exposto. As relações de poder da sociedade é que determinam o que o sujeito 

pode ou deve ser. 

Estas definições contribuíram para a construção do conceito de sujeito 

sociológico sobrepondo a ideia de um ser unicamente nuclear e inerte, 

passando para um sujeito que interage socialmente, que modifica e é 

modificado por suas relações sociais e o meio em que se encontra. 

A pós-modernidade, que é o momento histórico atual, se estabelece a 

partir do momento em que os ideais da modernidade deixam de ser referências 

sociais e intelectuais e as características desta nova etapa se apresentam 

através do desencanto social em relação a ciência, a política e a religião. A 

velha ideia de progresso e de verdade passa a ser questionada e o 

imediatismo, o consumo e a comunicação substituem as ideias tradicionais da 

Modernidade. 

Assim surge o sujeito pós-moderno que será nosso personagem 

principal. Este caracteriza-se justamente por uma identidade mutante que se 

transforma continuamente pelas interações sociais, ambientais e culturais que 

o perpassam. Ele desconsidera um eu nuclear, pois acredita em um sujeito 

fragmentado composto não só de uma mais de várias identidades. 

Este sujeito está inserido em um contexto histórico complexo 

influenciado pela globalização com seus bônus e ônus. Algumas conquistas 

positivas da pós-modernidade devem ser destacadas, como o desenvolvimento 

e o destaque político da classe média e o acesso à informação em tempo real. 

Por outro lado, temos como pontos negativos: o consumismo desenfreado, a 

banalização social, a perda da identidade cultural e a ausência de referências 

positivas válidas causadas pelo multiculturalismo.  

Diante de todas estas influências, o sujeito pós-moderno é atingido por 

mudanças determinantes na sua cultura e hábitos, uma reestruturação da sua 

visão de mundo e do modo de viver em sociedade, pois essas mudanças são 

constantes, rápidas e repentinas causando impactos na construção da 

identidade deste sujeito. 
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A identidade do sujeito pós-moderno é multifacetada, formada de 

identidades fragmentadas e das interações do ambiente externo, como a 

tecnologia, as mudanças sociais, a comunicação virtual e as interferências 

multiculturais. Sentimentos como Pertencimento e Identidade interferem na 

construção de valores e atitudes que incidem no comportamento do sujeito e 

sua subjetividade.  

 

1.2  Identidade e pertencimento 

Conceituar identidade é algo muito complexo. Ao falarmos do sujeito 

temos a priori a ideia que a identidade é algo inato, que advém dele mesmo, 

porém ao considerarmos o homem um ser social que depende do outro para se 

tornar sujeito, entendemos que há muitas colocações a serem avaliadas para 

tal compreensão.  

Quando comparamos a identidade humana figurativamente a uma 

cebola, com todas as suas camadas e um bulbo central em seu interior, 

entendemos que estas camadas podem ser comparadas às tantas máscaras a 

que somos submetidos e este bulbo como algo nuclear, estrutural que nos dá 

um ponto de partida para compreendermos as nossas tantas “identidades”. 

O que nos leva a refletir sobre este conceito é a percepção de que o 

sujeito está se tornando fragmentado, com diversas identidades para atender a 

demanda social que a pós-modernidade apresenta. Na ausência de um ser 

essencial, o indivíduo busca se adequar as exigências da sociedade que 

prioriza a valorização multifacetada da globalização à capacidade racional e 

afetuosa do sujeito. 

A identidade não é una, é plural. Seria mas prudente falarmos de 

identidades, pois assim embasamos a afirmativa de diversidade em contínua 

construção já referenciada anteriormente. A evolução do sujeito se dá através 

das suas experiências e estas são diretamente responsáveis pelo que este virá 

a apresentar diante das diversas cenas sociais a que estará exposto.  

Segundo Stuart Hall (2006, p.13), podemos conceituar identidade como 

um conjunto de atributos próprios de um indivíduo definido historicamente e 

não biologicamente. Essas qualidades caracterizam o sujeito ou o grupo 
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perante os demais, é a consciência que o indivíduo tem de si mesmo que o 

torna diferente dos outros.  

O sujeito assume identidades diferentes em diferentes 

momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um 

"eu" coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, 

empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 

identificações estão sendo continuamente deslocadas. (HALL, 

2006 p.13) 

 

A memória é muito importante para o nosso próprio reconhecimento. 

Rememorar é muito mais que recordar o passado no presente, é uma 

ferramenta para nos reavaliarmos, nos auto-analisarmos e assim nos 

reconstruirmos ou nos reafirmarmos. Segundo Bauman (2011), através do 

autoconhecimento, ao acessarmos nossa memória consultamos nossas 

experiências e reorganizamos seus significados fazendo emergir um novo eu, 

uma nova identidade. 

A nossa história, o que vivemos e como vivemos, é algo que nos difere 

dos outros, é algo que compõe a nossa identidade, e isso acontece a todo 

momento, por isso somos seres em processo, abertos no tempo. Na sociedade 

imediatista em que vivemos, que está sempre em constante mudança, o 

passado já não é mais conscientemente valorizado, ao invés de considerá-lo 

como experiência, o vemos como obsoleto, mas este é matéria-prima da nossa 

identidade. 

 É através da identidade pessoal que podemos nos reconhecer e ser 

reconhecidos, e essa não é uma virtude apenas das características externas 

como o físico, estatura, cor de olhos ou cabelos; mas também das 

características internas que nos definem como pessoa, como as ideias e 

convicções. Características culturais como nacionalidade e língua, 

preferências, aptidões, são critérios que nos selecionam para pertencer a um 

grupo que compartilhe desses traços comuns, criando uma identidade coletiva, 

que é o resultado das trocas e da comunicação das experiências humanas na 

coletividade. Esta se constitui com o passar do tempo e nos dá sentido de 

continuidade, pois são adotados papéis, normas e valores válidos para todos 
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os integrantes do grupo que reafirma constantemente, através da memória, a 

realidade objetiva e subjetiva que é comum a todos. 

Diante da urgência de atender nossas necessidades mais emergentes, 

anulamos nossa capacidade de sentir pela praticidade do fazer, do dar conta. 

Deixamos de nos atentar a empatia, que é a capacidade de nos colocarmos no 

lugar do outro, para vivenciarmos cada vez mais papéis práticos e paramos de 

nos importar com o humano, com as necessidades comuns. Tudo isso para 

nos sentirmos aceitos, para fazermos parte. Estamos nos tornando sujeitos 

robóticos dentro de um padrão socialmente aceitável, reproduzindo identidades 

politicamente corretas e pouco questionáveis. Eis aí a fonte de muitas 

angústias da sociedade contemporânea.  

Segundo Bauman2 (2005, p. 17):  

[...] tornamo-nos conscientes de que o “pertencimento” e a 
“identidade” não têm a solidez de uma rocha, não são 
garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e 
revogáveis, e de que as decisões que o próprio indivíduo toma, 
os caminhos que percorre, a maneira como age – e a 
determinação de se manter firme a tudo isso – são fatores 
cruciais tanto para o “pertencimento” quanto para a 
“identidade".  

 
Ancorados na definição de Bauman, podemos considerar que 

identidade é um processo em constante construção, não é inato. 

 A sociedade contemporânea está adoecendo e o estilo de vida a que 

estamos expostos muito tem a contribuir para este acontecimento. A 

necessidade de subsistência, a busca pelo sucesso profissional, a exposição 

da vida privada nas redes sociais, a concomitância de atividades diárias, o 

aperfeiçoamento intelectual; tudo isso coloca o indivíduo em situação 

competitiva, onde apenas o melhor irá sobressair e aos intermediários, resta 

ser aceito no grupo seleto dos que buscam a tão utópica perfeição. Aos 

                                            
2 Zygmunt Bauman (Poznań, 19 de novembro de 1925) é um sociólogo polonês graduado em 
sociologia na URSS. No Brasil é possível encontrar pelo menos dezesseis de seus livros 
traduzidos para o português, todos pela Jorge Zahar Editor. Entre eles os principais são Amor 
Líquido, Globalização: as Consequências Humanas e Vidas Desperdiçadas. Em 1989 
conquistou o prêmio Amalfi, por sua publicação Modernidade e Holocausto; em 1998, obteve a 
premiação Adorno, pela totalidade de sua obra.  
BAUMAN, Zygmunt. Identidade: Entrevista a Benedetto Vecchi. Tradução de Carlos Alberto 
Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
https://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1925
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
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excluídos, os que não alcançam este grupo, resta a angústia de não pertencer, 

de não ser. O pertencimento nos traz segurança, ratifica nossa identidade, 

assinala nossas ideias e crenças e nos distingue das outras pessoas, nos torna 

seleto. 

Uma das definições para Pertencimento, considerando a etmologia da 

palavra que vem do latim pertinere - ser propriedade de, é o sentimento de 

estar em, de ser, de sentir-se parte. A necessidade de pertencimento nos 

acompanha desde o nascimento. Para desenvolver e aprender, o bebê, através 

da percepção exercita a construção da sua cognição e da sua identidade. Ele 

tem nos seus pais o referencial do ser e através do contato com os mesmos 

reconhece sua existência e sua dependência para sanar suas necessidades.  

A família é o primeiro grupo a que pertencemos. É na infância que 

temos contato com os primeiros grupos externos à família: a escola, a 

vizinhança, entre outros. A partir do contato com os outros indivíduos que 

construímos nossa identidade.  É pelo próprio reconhecimento através do outro 

que construímos nosso eu.  Em todo nosso ciclo vital estamos em constante 

desenvolvimento e a qualidade deste vai depender das escolhas que faremos 

no decorrer dele. 

Quando falamos do verbo pertencer, nos parece algo prático, se está 

dentro pertence, se está fora não pertence. Mas o sentimento de pertencimento 

vai muito além disso. Nestes tempos líquidos, como disse Bauman (2011), tudo 

muda rapidamente, os laços afetivos se desfazem, as raízes são frágeis, a 

memória se dissipa como fumaça e a cada dia mais a sociedade valoriza 

apenas o presente, como se este fosse eterno. O Pertencimento também é 

uma escolha da qual somos responsáveis e dela emana as satisfações e 

frustrações que iram interferir na subjetividade deste sujeito constantemente 

em construção.  

Em tempos de conexões facilitadas pelas redes sociais proporcionadas 

pelas novas tecnologias devemos rever o conceito de “rede”, pois estar dentro 

não necessariamente significa pertencer. O pertencimento é afeto, é empatia, é 

emoção, é ligação. O ato de pertencer representa o resgate da igualdade e da 

fraternidade. 
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Pertencimento está longe de ser uma ferramenta de gestão ou uma 

ciência, é um sentimento que traz consigo uma gama de significados. Bauman 

(2005, p. 19) afirma que: 

Estar total ou parcialmente “deslocado” em toda parte, não 
estar totalmente em lugar nenhum (ou seja, sem restrições e 
embargos, sem que alguns aspectos da pessoa “se 
sobressaiam” e sejam vistos por outras como estranhos), pode 
ser uma experiência desconfortável, por vezes perturbadora. 

 
 A experiência desconfortável narrada por Bauman advém das 

dificuldades de nos sentirmos pertencentes, onde o exercício dos diversos 

papéis que a sociedade nos inferem para sermos aceitos sobrepõe a plenitude 

da auto-realização causando uma ilusão de felicidade, mascarando a sensação 

de angústia e mal-estar que o não pertencer vem a proporcionar. 

 

1.3  Pertencimento social 

Pertencimento Social é um conceito ético onde, além de fazer parte, 

devemos estar empáticos à realidade alheia e reconhecer a igualdade no outro. 

É compreender que apesar das diferenças, somos atores de uma mesma 

história. É aceitar nossas fragilidades nos colocando em igualdade com o outro. 

Segundo Moraes3 (2015, p. 18):  

Desenvolver a “cultura do Pertencer” significa torná-la real e 
cotidiana, e para isso é necessário o envolvimento e a vontade 
de todos para o rompimento do modelo do Dano, ou seja, do 
discurso fatalista, do “Oh, vida, oh, céus” ou “As coisas são 
assim mesmo e não mudam”.  

 

O Pertencimento social é a conscientização da responsabilidade mútua 

do bem-estar comum. O ser humano é um ser social que tem necessidade de 

relacionar-se com os seus. É desta interação que surgem as relações de 

                                            
3 Fernando Moraes é sociólogo, gestor público e ativista social. Atuou como agente comunitário 
e coordenador de missões da ONU em muitos países, especialmente no continente africano e 
no Timor Leste. Graduado em Ciências Sociais, Filosofia, Teologia e Direito. Especialista em 
elaboração e gerenciamento de projetos sociais e Professor universitário. Palestrante nos 
temas Cidadania ativa, Responsabilidade pessoal, civil e social, Voluntariado alternativo, 
Desenvolvimento como conceito de totalidade e Pertencimento Social. 
MORAES, Fernando. A arte de pertencer: Os invisíveis do nosso século. São Paulo: Novo 
Conceito Editora, 2015. 
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cooperação e os conflitos sociais. Estes são fenômenos sociais constituídos 

sócio-historicamente, de forma que indivíduo e sociedade façam parte de um 

mesmo eixo. Apesar dos conflitos originados destas relações, podemos 

reproduzir um novo estado de convivência social que desperte nas pessoas um 

sentimento comum a todos, através do sentimento de Pertencimento Social, 

onde o objetivo é minimizar as diferenças e estreitar as intenções em prol de 

um bem comum. 

A rotina emergente que estamos inseridos, onde tudo é urgente e 

fazemos cada vez mais coisas ao mesmo tempo, promove a desumanização. 

As pessoas estão menos sensíveis e empáticas. Eis o pilar dos diversos 

problemas atuais em nossa sociedade, como: exclusões sociais, violência, 

conflitos, discriminação, desigualdades, entre outros. Através desta 

circunstancia social, são formadas duas categorias relativas de indivíduos, os 

incluídos e os excluídos. 

Aos indivíduos de sonhos frustrados, banidos e desvalorizados resta a 

invisibilidade social retratada historicamente em nossa sociedade, 

acompanhada da indiferença ou da caridade disfarçada de solidariedade. 

Ambas são coisas distintas: A caridade é algo vertical, vem de cima para baixo, 

já a solidariedade é algo horizontal, está na mesma linha de alcance. 

É necessária em nossa sociedade uma renovação do estado de 

Pertencimento, que traga condições mais favoráveis aos fragilizados para que 

estes sejam protagonistas das mudanças da própria vida e responsáveis 

também pelas mudanças do mundo que nos cerca. “A vida é efêmera demais 

para o não Pertencer”, disse Moraes (2015. p. 76). 

O processo de empoderamento do individuo colabora fidedignamente 

com o processo de Pertencimento. Ele possibilita a emancipação do sujeito 

aumentando sua liberdade e autonomia e diante de um grupo promove o 

sentimento de pertencimento através do apoio mútuo e do respeito recíproco 

entre os integrantes. Este empoderamento favorece a participação social, o 

engajamento, a corresponsabilização e consequentemente o exercício continuo 

da cidadania, que é o conjunto de direitos e deveres que o indivíduo está 

sujeito no seu relacionamento com a sociedade em que vive. É a soma das 
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conquistas cotidianas, na forma da lei, de reparações a injustiças sociais, civis 

e políticas. É a prática efetiva e consciente, o exercício diário destas conquistas 

com o objetivo de ampliar estes direitos na sociedade. 

Outro componente importante para o Pertencimento social é a Inclusão 

Social, esta é a primeira etapa da autonomia para a cidadania. Inclusão e 

Pertencimento são pilares que estruturam uma sociedade comprometida com 

políticas públicas que garantam o fortalecimento da relação Estado privado x 

Interesse Público. 

É impossível haver Inclusão e Pertencimento em uma sociedade que 

anula as capacidades dos seus integrantes, é necessária motivação para 

promovermos mudanças. O Pertencimento é uma forma de motivação e 

promoção de algo novo e o que devemos exercitar é o novo em prol do bem 

comum, a individualização da vida social enfraquece o ato de pertencer, 

promovendo ainda mais categorias sociais para buscarmos sermos inclusos. 

Reconhecer nosso “lugar” neste mundo é, antes de mais nada, 
nos percebermos e nos reconhecermos dentro dele, pois 
“lugar” não se limita apenas à questão física, mas, 
fundamentalmente, abrange também o modo como 
construímos as nossas relações de Pertencimento. Hoje pode 
ser aqui, amanhã ali ou acolá, mas o que perdura é a essência 
de sermos reconhecidos pelo que de fato somos, razão 
essencial para construirmos relações que valorizem nossa 
presença, não importando que venhamos a ter outro cargo que 
ocupemos na sociedade (MORAES, 2015, p. 99) 

 
Pertencer vai além de estarmos na mesma espacialidade, no mesmo 

local físico, envolve estarmos ligados afetivamente com a necessidade, a dor, o 

desejo, o sentimento do outro. Um exemplo disso é o fato de que ao tomarmos 

ciência sobre uma tragédia no Oriente médio, esta notícia nos cause tamanho 

sofrimento como se pertencêssemos aquele lugar, cultura ou povo. Esse 

sofrimento é o sentido de pertença que ultrapassa o reconhecimento cultural, 

de religião ou nacionalidade, é o despertar para a existência do outro que 

mesmo distante está muito próximo do que somos e sentimos.  
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2  A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE E SEUS EFEITOS 

 
O processo de construção da identidade é uma ação contínua e 

duradoura que se inicia na infância e perdura por toda a vida. Ao assumirmos a 

visão do homem como um ser social, ratificamos que a construção da 

identidade se dá sob a influência de três importantes fatores: fatores 

intrapessoais, interpessoais e culturais.  

Este processo dinâmico e constante se dá pela necessidade da 

construção das diversas identidades que o indivíduo molda ao longo da vida 

para se adaptar às exigências desta sociedade globalizada e multifacetada. É 

através da interação social que nos definimos como indivíduos ímpares e pelas 

mesmas interações temos a necessidade de sermos aceitos para assim 

fazermos parte de algo ou algum lugar. 

Durante a construção identitária, o homem passa por diversos conflitos 

consigo e com o outro, alguns destes conflitos são parte do processo e geram 

experiências que serão aproveitadas. Outros causam grande sofrimento a 

ponto de adoecer o corpo e a mente. Neste capítulo discorreremos acerca da 

sociedade contemporânea e suas características e como o relacionamento do 

individuo com esta sociedade tem trazido efeitos contundentes para o homem 

pós-moderno. 

 

2.1  Cultura do “Ser” x Cultura do “Ter” – Consumismo como sintoma 

 No campo das relações humanas, a sociedade vem passando por 

mudanças significativas que tem destituído valores até então muito apreciados, 

como as características qualitativas pelas quantitativas. É a cultura do consumo 

que norteia a sociedade pós-moderna.  

Poderíamos dizer que da mesma maneira se porta a sociedade 
de consumo, doutrinada pela ordem econômica, que apresenta 
um discurso de urgentes transformações, de correr contra o 
tempo sem titubear, pois, os que não seguirem essa filosofia 
serão deixados para trás. Os nossos desejos ou as nossas 
crenças, na verdade, não importam: nossas individualidades 
são anuladas, e a anulação do que somos se materializa por 
meio do consumismo exagerado, do “ter” pelo “ter”. O conceito 
do “ser” parece superado, esquecido, objeto de discussão 
apenas de antigos filósofos e religiosos. (MORAES, 2015, p. 
34). 
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A sociedade atual sofre influências do Capitalismo e da Globalização e a 

construção das relações sociais também compartilha das mesmas influências. 

Os valores humanos, como: amizade, compaixão, ética, lealdade, justiça, entre 

outros, tem dado lugar ao comportamento econômico, onde o “ter” se sobressai 

ao “ser”. Vivemos em uma sociedade centrada nas coisas e não nas pessoas, 

com esta realidade, a busca por padrões de aceitação nos traz conflitos em 

relação à imagem perfeita que temos de alcançar para sermos aceitos e enfim 

pertencer a determinados grupos que nos tragam satisfação e status. Diante 

desta realidade, o “pertencer” encontra objetivos fúteis e egoístas, deixa de 

importar o propósito do bem comum para a construção do grupo e passa-se a 

valer a característica comum para a construção do mesmo. 

No mundo pós-moderno a aparência substitui a experiência, o Marketing 

pessoal passou a ser uma forma de conquistar a aceitação social e o avanço 

da tecnologia muito tem colaborado para essa vertente. A exposição da vida 

privada nas redes sociais, além da ostentação dos bens materiais, também 

ostenta a utópica imagem de felicidade e sucesso contínuo. A busca por 

popularidade passou a ter maior valor, o que tem importância é o que parece 

ser, não importa se a realidade é diferente, a ostentação virou um verbo 

conjugado em todas as esferas sociais. 

A sociedade atual se estabelece sobre as coisas e não sobre as 

pessoas, com isso a busca por um padrão humano midiático, que beira a 

perfeição, causa conflitos interiores e sociais muito graves. Se o “ser” não 

basta e o “ter” não é alcançado, as consequências podem ser a depressão, os 

distúrbios alimentares, o suicídio, o endividamento, a violência, as crises 

familiares, entre outros. 

Quando nos conscientizamos que a massa que produz é a mesma que 

consome, percebemos que somos causa e consequência de um modelo 

explorador que o Capitalismo criou e nós reforçamos através da fuga em 

assumir nossas fragilidades e ao desvalorizarmos o sentido de existência 

ancorado na realidade social que estamos inseridos. 

A melancolia gerada pela subjetividade da cultura do consumo provoca 

um vazio existencial que só será preenchido com mais coisas consumidas, 
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esse é um círculo vicioso que não se acaba. Quem ganha com tudo isso é a 

indústria e os veículos de comunicação que não param de tentar nos 

convencer que o importante é ter, e ter, e ter. A sensação de estabilidade e 

Pertencimento, de prazer permanente que o consumismo promete em suas 

propagandas utópicas dá lugar a angústia de comprar tudo, fazer tudo, e 

mesmo assim não se sentir parte, não se sentir pertencente. 

Os valores estão invertidos e o sofrimento psíquico tem levado muitas 

pessoas ao adoecimento, por não alcançarem o ideal de realização pessoal. A 

canção escrita abaixo ilustra como os valores do “ser” são mais fidedignos de 

trazer ao sujeito uma satisfação mais plena e que o “ter” pode não ser a melhor 

solução para as angústias existenciais, pois a vida é o bem mais valoroso. Ela 

é única, devemos vivê-la da melhor forma possível. 

Trem Bala (Ana Vilela) 
Não é sobre ter 

Todas as pessoas do mundo pra si 
É sobre saber que em algum lugar 

Alguém zela por ti 
É sobre cantar e poder escutar 

Mais do que a própria voz 
É sobre dançar na chuva de vida 

Que cai sobre nós 
É saber se sentir infinito 

Num universo tão vasto e bonito 
É saber sonhar 

E então fazer valer a pena cada verso 
Daquele poema sobre acreditar 

Não é sobre chegar no topo do mundo 
Saber que venceu 

É sobre escalar e sentir 
Que o caminho te fortaleceu 

É sobre ser abrigo 
E também ter morada em outros corações 

E assim ter amigos contigo 
Em todas as situações 

A gente não pode ter tudo 
Qual seria a graça do mundo se fosse assim 

Por isso eu prefiro sorrisos 
E os presentes que a vida trouxe 

Pra perto de mim 
Não é sobre tudo que o seu dinheiro 

É capaz de comprar 
E sim sobre cada momento 

Sorriso a se compartilhar 
Também não é sobre correr 

Contra o tempo pra ter sempre mais 
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Porque quando menos se espera 
A vida já ficou pra trás 

Segura teu filho no colo 
Sorria e abraça teus pais 

Enquanto estão aqui 
Que a vida é trem-bala parceiro 

E a gente é só passageiro prestes a partir 
Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá 
Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá 
Segura teu filho no colo 

Sorria e abraça teus pais 
Enquanto estão aqui 

Que a vida é trem-bala parceiro 
E a gente é só passageiro prestes a partir 

 
 Baseados nas reflexões de Theodor Adorno 4sobre a cultura do 

consumo (1992, apud SOARES; EWALD, 2004). O homem pós-moderno trata 

a cultura do consumo como apoio identitário, como substituto dos retornos 

afetivos que deveriam emergir das relações humanas e é neste campo que se 

instala a cultura do Narcisismo onde o espetáculo da ostentação viola a 

privacidade e a intimidade esvaziando o sujeito do seu sentido de existência, 

de esperança, de empatia; afastando-o ainda mais da sensação de 

estabilidade e pertencimento necessária para a satisfação do gozo de viver. 

 

2.2  O sentimento do “não pertencer” e suas consequências.  

Diante de uma sociedade capitalista e enferma, nos confrontamos com o 

que Bauman (2011) classifica como “ambivalência da vida”, onde para 

estarmos bem e nos sentirmos dignos são necessárias duas coisas 

fundamentais, a segurança e a liberdade. Porém o equilíbrio entre essas duas 

necessidades ainda é um mistério para a humanidade, pois segurança sem 

liberdade é escravidão e liberdade sem segurança é o caos. Para termos uma 

coisa temos sempre que abrir mão da outra e a panacéia desta ambivalência 

está longe de ser encontrada. 

O “Pertencimento” teria perdido o seu brilho e o seu poder de 
sedução, junto com a sua função integradora\disciplinadora, se 
não fosse constantemente seletivo nem alimentado e 

                                            
4 SOARES, Jorge Coelho; EWALD Ariane P. Reflexões à sombra de Adorno: cultura do 
consumo, vazio existencial e sofrimento psíquico. Nomadas, Revista Crítica de Ciências  
Sociais e Jurídicas. Madri-Espanha. Número especial. 2004, p 1-12. 
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revigorado pela ameaça e prática da exclusão. (Bauman, 2005 
p.28) 

 
A segurança do pertencimento faz com que percamos um pouco da 

nossa liberdade. Pela lógica do consumo, ao consumirmos para pertencer nos 

tornamos escravos do capitalismo e ao nos declaramos livres do consumismo 

nos colocamos à parte do pertencimento e por não pertencer, não nos 

sentimos seguros. Essa segurança limitada pode ser incorporada ao conceito 

de comunidade de Bauman (2003 p.7): comunidade é um lugar cálido, um lugar 

confortável e aconchegante. É o tipo de mundo que não está, 

lamentavelmente, ao nosso alcance – mas no qual gostaríamos de viver e 

esperamos vir a possuir (Bauman 2003 p.9).  

Na realidade que estamos inseridos, a liquidez da pós-modernidade nos 

contrasta com o ilusório onde a insegurança e a angústia causadas pelo 

convívio social e o modo de vermos a realidade se confundem com a 

segurança de estarmos em comunidade, pertencentes. 

Sob esta ótica, os excluídos são os sujeitos fora da comunidade, sob 

qualquer perspectiva, seja ela de cor, raça, poder aquisitivo, nacionalidade, 

estética e até mesmo nível educacional. Não exclusivamente os marginalizados 

sociais, sim de qualquer indivíduo que compartilhe da angústia do não 

pertencer. 

Se meu desejo mais antigo é o de pertencer, por que 
então nunca fiz parte de clubes ou de associações? Porque 
não é isso que eu chamo de pertencer. O que eu queria, e não 
posso, é, por exemplo, que tudo o que me viesse de bom de 
dentro de mim eu pudesse dar àquilo que eu pertenço. Mesmo 
minhas alegrias, como são solitárias às vezes. E uma alegria 
solitária pode se tornar patética. É como ficar com um presente 
todo embrulhado em papel enfeitado de presente nas mãos - e 
não ter a quem dizer: tome, é seu, abra-o! Não querendo me 
ver em situações patéticas e, por uma espécie de contenção, 
evitando o tom de tragédia, raramente embrulho com papel de 
presente os meus sentimentos. (Clarice Lispector, 1968)  

 
Clarice Lispector em sua crônica “Pertencer” ilustra a emergente 

necessidade de pertencer do ser humano, seus sentimentos e angústias. O 

incomodo de não pertencer não é uma fraqueza e sim um sinal de que falta 

algo para se sentir pleno, não completo, mas satisfeito por ser parte, fazer 
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parte. Durante a vida fazemos escolhas que são direcionadas pelo desejo de 

pertencimento: escolhemos uma religião, um time para torcer, um partido 

político, um companheiro, uma profissão, um grupo de amigos, e essas 

escolhas nos dão uma sensação contínua de pertencimento, porém a angústia 

surge quando apesar das nossas escolhas ainda não nos sentimos 

pertencidos. 

Glissant5 (2006) apresenta um conceito de identidade rizoma que 

favorece o entendimento do homem como um ser mutável, em constante 

construção em relação com o outro e com o mundo.  A identidade rizoma se 

fortalece pela relação dialógica que se estabelece através das diferenças, das 

trocas, não para se estabelecer uma definição identitária, mas para fortalecer 

os laços, os encontros, as experiências. Para Glissant as relações pulverizam 

as ideias de “ser” e “existência”, faz a singularidade do sujeito ser apresentada 

e compartilhada. Na poética da Relação, uma identidade rizoma vai ao 

encontro de outras raízes. 

Se estas relações deixam de ser recíprocas, o sujeito passa apenas a 

“estar”, deixa de “ser”. Assim surgem os sentimentos angustiantes de não ter 

direção, de não ter lugar, de não ter laços, de não ter sentido. O pertencimento 

é o sentimento que é vivenciado inúmeras vezes na vida com muita 

profundidade. No sentido de pertencimento existe uma conexão de ideias, 

embora haja divergência existe espaço para a reflexão e harmonização dessas 

ideias, sem que o conflito seja uma constante. O sentimento de não 

pertencimento afeta muitas pessoas e tem provocado patologias que precisam 

ser tratadas, a depressão é uma delas. 

Fatores como pressões socioeconômicas, mudanças sociais, condições 

de trabalho estressantes, discriminação de gênero, exclusão social, estilo de 

                                            
5 Édouard Glissant (21 03/02/2011) foi um escritor, poeta, romancista, teatrólogo e 

ensaísta francês nascido na Martinica. É um dos principais pensadores contemporâneos no 
universo da crioulização, da diversidade e da identidade cultural. Doutor em Letras, publicou 
suas primeiras obras depois de seus estudos de etnografia no Museu do Homem e 
de história e filosofia na Sorbonne.  
GLISSANT, Édouard. A poética da relação - Pré-publicação. Mukanda, 2009. Disponível em: 
<http://www.buala.org/pt/mukanda/a-poetica-da-relacao-pre-publicacao-de-edouard-glissant> 
Acesso em: 03 nov. 2016. 
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vida não saudável, risco de violência, problemas físicos de saúde e violação 

dos direitos humanos podem contribuir para os transtornos mentais. Há 

também causas psicológicas, de personalidade e até biológicas. O sentimento 

de não pertencimento favorece muitas destas condições. 

O indivíduo com depressão sente-se só, fragmentado, sem referência, 

rejeitado pelo mundo, sem perspectivas; esses fatores repercutem em seu 

processo de subjetivação. Considerada como o Mal do século, a Depressão é 

uma doença que atinge todas as faixas etárias e tem sido um dos principais 

motivos da procura aos consultórios psiquiátricos. É imprescindível o 

acompanhamento médico e psicológico, tanto para o diagnóstico quanto para o 

tratamento adequado.  

Os julgamentos e preconceitos estão amparados na sensação de 

pertencimento, pois os diferentes são excluídos e os iguais incluídos, e o 

desprazer da perda desta inclusão pode causar angústias que causam 

neuroses e conflitos mentais, descaracterizar a identidade e tornar o indivíduo 

dependente da aceitação alheia a ponto de adoecer. A Maturidade psicológica 

nos dá recursos para transitar nesta sociedade egocêntrica de forma 

equilibrada, com menor sofrimento emocional, tornando a formação identitária 

um processo natural e prazeroso. 

 

2.3  Conscientização e a Gestalt-terapia 

Segundo Ribeiro6 (2006, p.56), para Fritz Perls, fundador da Gestalt-

terapia, o crescimento psicológico depende da capacidade do indivíduo em 

passar do apoio e da regulação ambiental para o auto apoio e para a auto 

regulação, a esta capacidade dá-se o nome de Maturidade Psicológica. Uma 

das diretrizes básicas da Gestalt-terapia considera que todo o indivíduo possui 

                                            
6 Jorge Ponciano Ribeiro é graduado em Filosofia e em Teologia. Psicólogo clínico, mestre e 

doutor em Psicologia, é professor titular emérito da Universidade de Brasília (UnB). Tem dois 
pós-doutorados na Inglaterra. Com formação em Psicoterapia Analítica de Grupo e em Gestalt-
terapia. É autor de 13 livros e de vários artigos e capítulos de livros publicados no Brasil e no 
exterior. É fundador e presidente do Instituto de Gestalt-terapia de Brasília, além de membro 
fundador da International Gestalt Therapy Association. 
RIBEIRO, Jorge Ponciano - 2ª edição -  Vade-mécum de gestalt-terapia: conceitos básicos. 
2. ed. São Paulo: Summus Editorial, 2006. 
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potencialidades naturais que o capacitam na busca do equilíbrio de seu 

organismo.  

O ponto central da abordagem Gestáltica é a Conscientização. Estar 

consciente é atentar-se às figuras emergentes de nossa própria percepção. A 

Gestalt-Terapia, também conhecida como terapia do contato, tem como 

finalidade conhecer e trabalhar a consciência do indivíduo para que o mesmo 

consiga administrar seus conflitos, inclusive o conflito identitário causado pelo 

sentimento de não pertencer.  

O contato é vital para o crescimento e o único meio de mudar a si 

mesmo e a experiência que se tem do mundo. Sem pertencimento estaríamos 

destinados a uma existência carente em experiências e crescimento. A 

sensação de pertencimento ocorre através do contato; do entendimento do eu 

e do não-eu, do contato com nós mesmos, do contato com o outro. Essa 

necessidade vital faz com que todas nossas ações, decisões, crenças, 

vínculos, tenham como objetivo comum o propósito de fazer contato, de 

pertencer.  

 Definição de Contato segundo Ribeiro (2006 p.91):  

Fazer contato tem a ver com relacionar-se, com encontrar-se 

consigo mesmo e com o outro, sem nunca perder a perspectiva 

de que tudo ocorre no mundo. [...] é estar presente a si mesmo, 

é olhar para dentro e se reconhecer como sendo si mesmo”.  

 Na Gestalt-terapia, Contato é um conceito, um instrumento de 

conscientização e autoconhecimento. Contato não é toque, é a experiência 

consciente que envolve a sensação clara de estar para, de estar em, de estar 

com, de produzir algo novo da relação entre os sujeitos ou do sujeito com o 

meio. 

Ninguém é autosuficiente; o individuo só pode existir num 
campo circundante. É, inevitavelmente, a cada momento, uma 
parte de algum campo. Seu comportamento é uma função do 
campo total que inclui a ambos: ele e seu meio. O tipo de 
relação homem\meio determina o comportamento do ser 
humano. Se o relacionamento é mutuamente satisfatório, o 
comportamento do individuo é o que chamamos de normal, Se 
é de conflito, trata-se do comportamento descrito como 
anormal. O meio não cria o individuo, nem este cria o meio. 
Cada um é o que é, com suas características individuais, 
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devido a seu relacionamento com o outro e o todo. (PERLS, 
2012, p.31) 

É através da conscientização oriunda do contato que temos a 

oportunidade de nos reconhecermos sujeito, de nos aproximarmos das nossas 

múltiplas identidades. Ele nos remete a nossa essência nos apresentando os 

reflexos das nossas escolhas. É do contato consigo mesmo que surge a 

oportunidade de contato com os outros e com o mundo. 

Nos conhecermos em nossa essência, no nosso “eu” existencial em 

eterna construção, é um exercício cotidiano que nos permite a autoaceitação 

reconhecendo nossas falhas e limites, favorecendo o exercício do ato de 

Pertencer amenizando as angústias que este movimento possa vir a nos 

apresentar. 
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3  GESTALT-TERAPIA EM AÇÃO  

 

 A Gestalt-terapia foi fundada por Frederick Perls (Fritz) e seus 

colaboradores Laura Perls e Paul Goodman na década de 40. É uma 

abordagem terapêutica existencial-fenomenológica que busca compreender o 

homem em sua totalidade utilizando como matéria prima a experiência 

individual do sujeito no momento atual, no aqui agora. É uma teoria que 

valoriza o direito à diferença, a originalidade irredutível de cada ser (Serge e 

Anne Ginger7. 1995 p.15). 

 É um modelo psicoterápico com ênfase no “responsabilizar-se”. Através 

da tomada de consciência nos tornamos atores de nossa própria história 

cientes que nossas escolhas, pensamentos, percepções, emoções e 

sentimentos corroboram com a realidade atual do sujeito, somos espaço e 

tempo acontecendo. 

 Essa tomada de consciência se dá através do Contato, do romper as 

fronteiras para sanarmos uma necessidade que é inerente ao ser humano, a 

necessidade de pertencer. Neste capítulo a Gestalt-terapia será apresentada 

de forma a possibilitar o Pertencimento, o sentimento de pertencer. 

 

3.1  A abordagem Gestáltica  

Segundo Serge e Anne Ginger (1995, Capítulo I), a Gestalt-terapia pode 

ser denominada “Terapia do Contato”, pois prioriza a tomada de consciência da 

experiência atual – aqui agora, reabilita a percepção emocional e corporal e 

promove a integração das dimensões afetivas, sociais, sensoriais, espirituais e 

intelectuais do ser humano, colocando em destaque nossos processos de 

bloqueio através da tomada de consciência global, como explica Serge e Anne 

(1995 p.18).  

                                            
7 Serge e Anne Ginger, Gestalt-terapeutas franceses, preocupam-se em veicular com 
seriedade a abordagem gestáltica sem perder a linguagem coloquial e bem-humorada através 
de seus livros. Se conheceram na Escola de Montesson quando faziam especialização em 
Educação. Em 1981, juntos fundaram o departamento de Gestalt no IFEPP (Institut de 
Formation et d'Etudes Psychosociologiques et Pédagogiques) em Paris. 
GINGER, Serge e Anne ginger. Gestalt, uma terapia do contato. 4ª ed. São Paulo: Summus 
Editorial Ltda, 1995. 
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“A Gestalt não objetiva simplesmente explicar as origens de 

nossas dificuldades, mas experimentar pistas para soluções 

novas: ela prefere o sentir como mobilizador de mudança à 

procura lancinante do saber por quê. 

 

De acordo com Yontef8 (1998, p.32), na Gestalt-terapia os indivíduos 

são responsáveis, agentes fundamentais em estabelecer seu próprio 

comportamento e o responsabilizar-se nada tem haver com culpar-se. Cada um 

trabalha em si aquilo que lhe emerge no momento atual de forma a contatar-se 

com suas expectativas e necessidades. Se ao invés da responsabilidade o 

sujeito optar pela culpa, a autenticidade de suas escolhas e respostas ao meio 

serão ignoradas, sendo manipuladas pelo próprio sujeito para este ser aceito, 

integrado, pertencente.  

Culpar condições externas, como influência familiar ou companhias, 

pelas próprias escolhas é enganar-se. É importante compreender a diferença 

do que é oferecido e o que é uma escolha, pois somos responsáveis pelo que 

escolhemos fazer como representantes do nosso próprio ambiente, por nossas 

opções e evitações. 

As pessoas são responsáveis por suas escolhas morais. 
A gestalt-terapia ajuda o paciente a descobrir o que é 
moralmente correto, de acordo com sua própria escolha e 
valores. Longe de defender o “tudo bem”, a Gestalt-terapia 
coloca uma seríssima obrigação para cada pessoa: avaliar e 
escolher. (YONTEF, 1998, p.33) 

 

A insegurança e o desprazer associados a "perda" da sensação de 

pertencimento podem provocar neuroses e outros conflitos mentais. Para se 

sentir pertencido, o sujeito pode passar a desconsiderar suas próprias opiniões 

e aderir à opinião da maioria, anulando-se como um sujeito próprio, deixando 

de se pertencer para pertencer a um grupo. Este comportamento também gera 

angústia e sofrimento. Abrir exceções, respeitar a opinião alheia, mudar de 

                                            
8 Gary Yontef é um dos integrantes da primeira geração de Gestalt-terapeutas norte-
americanos e considerado um dos grandes pensadores atuais da abordagem gestáltica. 
Diplomado em Psicologia clínica e Serviço Social clínico e Gestalt-terapeuta desde 1965. Além 
de seus livros, possui numerosos artigos publicados, faz parte do corpo editorial do Gestalt 
Journal e é consultor do British Gestalt Journal.  
YONTEF, G. M. Processo, diálogo e awareness. São Paulo: Summus Editorial, 1998. 
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opinião, são movimentos que fazem parte do ato de pertencer. O 

Pertencimento é mais que estar em um determinado grupo, é estar em si, 

consciente de ser, de fazer parte. A Gestalt-terapia favorece essa 

conscientização promovendo o pertencimento. 

Somos, necessariamente, seres de relação, porque 

somos limitados, porque nenhum de nós é tão onipotente que 

não necessite do outro e porque somos partes constitutivas do 

universo e partes só tem existência na totalidade, da qual 

emana seu sentido e significado. (RIBEIRO, 2006, p.166) 

 

Ribeiro (2006 p.166) afirma que somos seres de relação, que é de nossa 

essência sermos ambientais e relacionais e que utilizamos nossos sentidos 

como objetos de promoção de encontro com outro. Vivemos uma 

interdependência permanente, pois não concebemos nada no isolamento, o 

contato é a forma de suprimos nossa necessidade de dependência e assim nos 

sentirmos independentes. Se fossemos seres solitários provavelmente não 

teríamos sobrevivido e evoluído como espécie. Nascemos para pertencer, 

nossa função organísmica é feita para pertencer, nos desenvolvemos, nos 

comunicamos, nos relacionamos, pensamos e sentimos para pertencer. 

O Contato e a tomada de consciência (Awareness) são formas 

terapêuticas utilizadas na Gestalt-terapia para auxiliar o paciente a revalorizar o 

‘ser’ em relação ao ‘ter’, a emancipar o ‘saber’ em relação ao ‘poder’.  Mais que 

uma psicoterapia, a Gestalt é uma filosofia de vida. Segundo Perls (1977, 

p.19), o objetivo do Gestalt-terapeuta é “ampliar o potencial humano através do 

processo de integração, apoiando os desejos, interesses e necessidades 

genuínas do individuo”. 

3.2.  Recursos terapêuticos da Gestalt-terapia 

3.2.1 Contato e Fronteiras de Contato 

O estudo do modo que o ser humano funciona no seu meio é o 
estudo do que ocorre na fronteira de contato entre o individuo e 
seu meio. É neste limite de contato que ocorrem os eventos 
psicológicos. Nossos pensamentos, ações, comportamentos e 
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nossas emoções são nossa maneira de vivenciar e encontrar 
esses fatos limítrofes. (PERLS, 2012, p.31) 

 

 O intercambio entre o individuo e o ambiente que o envolve dentro de 

uma visão de totalidade é o que denominamos Contato. Podemos conceituar 

também como ciclos de encontro e retiradas no campo organismo/meio, visto 

que organismo e meio são um todo indivisível. O Contato é ativo, dinâmico e 

deriva de uma negociação entre as partes envolvidas para que aconteça. 

Escolhe o que deve ser assimilado, é seletivo. O ato de contatar envolve 

sempre a percepção clara da situação. O contato se faz na diferença, é um 

acordo entre partes diferentes que se associam para posteriormente se 

transformarem, é o trabalho que resulta em assimilação e crescimento. 

Segundo Yontef (1998, p.18): 

O relacionamento origina-se no contato. Por meio dele as 
pessoas crescem e formam identidades. Contato é a 
experiência da fronteira entre o 'eu' e o 'não-eu'. É a 
experiência de interagir com o não-eu enquanto mantém uma 
auto-identidade distinta do não-eu.      

 

 O Contato ocorre num limite denominado Fronteira de Contato. A 

fronteira une e separa tornando-se mais ou menos permeável. Favorece, 

dificulta ou impede o contato. Não é algo fixo e não pertence nem ao individuo 

nem ao meio. É o que nos conecta indissociavelmente. 

 O limite de contato pode ser físico ou psíquico e acontece no limite onde 

o indivíduo e o meio se encontram. O contato e a recusa do contato ocorrem 

em três níveis humanos de ação: emocional, cognitivo e comportamental. É na 

Fronteira de Contato que ocorre o processo regular de reciprocidade onde o 

mundo e o homem se transformam.  

 As fronteiras do ser humano são preenchidas por sua experiência de 

vida e por suas capacidades internas de assimilar a experiência nova ou 

intensificada. Definem as ações, idéias, pessoas, valores, ambientes, imagens, 

memórias, etc., com as quais a pessoa está disposta a se envolver 

plenamente. Esta experiência de vida, que compõe o suporte e toda nossa 

história é que vai dar flexibilidade ou não para a fronteira de contato. 
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 Para Yontef (1998, p. 237) uma fronteira eficaz exige permeabilidade 

suficiente para permitir que o sujeito faça trocas satisfatórias e 

impermeabilidade suficiente para manter a autonomia e deixar o que é ruim de 

fora. Fronteiras eficazes são suficientemente flexíveis para ‘abrir' e 'fechar' de 

acordo com as necessidades do individuo. 

"Nós" não existe, mas é composto de Eu e Tu; é uma fronteira 
sempre móvel onde duas pessoas se encontram. E quando há 
encontro, então eu me transformo e você também se 
transforma.  (PERLS, 1969, p.9) 

 

 Quando falamos de contato, remetemos à dualidade união/separação, 

porém contatar-se é estar consciente de si como um ser singular e em união 

com o outro, que é um ser distinto e à parte do sujeito. O contato é necessário, 

mas o tememos por medo de sermos invadidos, de termos nossas fronteiras 

penetradas. É importante termos ciência de nossas Fronteiras de contato para 

decidirmos conscientemente se permitimos o contato ou não, pois se nos 

resguardamos com veemência podemos estar desperdiçando contatos que nos 

propiciem valorosas experiências que possam contribuir para o nosso 

empoderamento e pertencimento.  

3.2.2  Awareness 

 Sob a perspectiva fenomenológica, o objetivo da Gestalt-terapia é a 

Awareness, que é a tomada de consciência em todos os níveis: emocional, 

mental e corporal. Através da Awareness alcançamos uma ampliação de 

consciência sobre nosso próprio funcionamento. É a abordagem no momento 

presente, no aqui-agora de tudo que experimentamos, pensamos, agimos, 

evitamos, permitimos, da nossa respiração, postura, de onde e como estamos. 

 Segundo Yontef (1998, p.30), "Awareness e diálogo são os dois 

instrumentos terapêuticos primários da Gestalt-terapia". Pode ser definida 

como uma experiência de contato com a própria existência. Ribeiro (2006, 

p.74), define Awareness como a consciência da própria consciência, um 

processo que se torna consciente da própria consciência no mundo. 

 Segue abaixo algumas definições para Awareness: 

Awareness é um momento de encontro com minha totalidade, 
buscada sempre pelas mais variadas formas de amplidão de 
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consciência, mas que em si não funcionam numa relação de 
causa e efeito, pois, quando a Awareness acontece, chegou 
sempre por acaso. É uma espécie de redução transcendental 
em que o ser se percebe como uma totalidade no mundo e por 
isso como único, singular, inconfundível. (RIBEIRO, 2006, 
P.75) 
 
A Awareness é acompanhada por aceitação, isto é, o processo 
de conhecimento do próprio controle, a escolha e a 
responsabilidade pelo próprio sentimento, e pelo 
comportamento (literalmente: resposta-habilidade, habilidade 
de responder, de ser o agente primário na determinação do 
próprio comportamento). Sem isso a pessoa pode estar 
vigilante para a própria experiência e espaço de vida, mas não 
para descriminar o poder que tem e o que não tem. (YONTEF, 
1998, p.216)   

 

Awareness é a tomada de consciência global no momento 
presente, atenção ao conjunto da percepção pessoal, corporal 
e emocional, interior e ambiental (consciência de si e 
consciência perceptiva). (GINGER, 1995, p.254) 
 

 Awareness é um processo de orientação constantemente renovável que 

propicia mudanças. É um momento iluminado da percepção de si como parte 

de uma totalidade em ação que nos provoca mudanças por nos sentirmos 

fortalecidos e amparados. Ela representa o autoconhecimento e uma pessoa 

consciente reconhece suas possibilidades, sabe que pode escolher e escolhe o 

melhor para a ocasião.  

 Para que haja a Awareness é necessário que haja contato, embora 

possa existir contato sem que haja Awareness. Ela é o fundamento essencial 

que dá legitimidade à Gestalt-terapia. Não basta que o indivíduo reconheça o 

motivo da sua angústia (contato) é necessário que haja uma mudança de 

sentimento e comportamento (Awareness).  

 Este recurso possibilita e incentiva o sentimento de pertencimento e 

inclusão sem a perda da identidade individual, proporciona  que o próprio 

sujeito seja autor e personagem de sua história de forma consciente. A 

Awareness acontece no aqui-agora e o agora muda a todo momento. 
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3.3  Interpretação da Oração da Gestalt 

Em 1969 Perls escreveu um poema que foi batizado como Oração da 

Gestalt. Entre os adeptos à teoria Gestaltista, é uma síntese da visão das 

relações interpessoais de acordo com o pai da Gestalt-terapia. 

Embora alguns venham a interpretá-la como individualista e egocêntrica, 

vemos o poema como uma valorização da individualidade, da própria e do 

outro, da responsabilidade de suas ações e respeito às ações do outro e da 

estima pelo encontro.  

Oração da Gestalt 
Eu faço as minhas coisas e você faz as suas 
Não estou neste mundo para viver de acordo com suas 
expectativas 
E você não está neste mundo para viver de acordo com as 
minhas 
Você é você, eu sou eu 
E se por acaso nos encontrarmos, é lindo  
Se não, nada há a fazer. 
(PERLS, 1977, p.17) 

 
 

 Faremos uma breve interpretação do poema à luz dos fundamentos da 

Gestalt-terapia: 

 

Eu faço as minhas coisas e você faz as suas – Independente de sermos 

seres relacionais que numa relação complementar buscamos no outro o que 

nos falta, precisamos primeiramente ter a percepção das nossas necessidades. 

Esta percepção é singular, cada sujeito busca a sua. 

Não estou neste mundo para viver de acordo com suas expectativas \ E 

você não está neste mundo para viver de acordo com as minhas – Em uma 

relação complementar, algumas pessoas reagem melhor pela privação, outras 

pela abundância. Falo de afeto, de cuidado, de doação. Mas a base para uma 

relação saudável é a individuação. Sendo assim, antes de satisfazer o outro é 

necessário buscar a própria satisfação. 

Você é você – Reconhecer o outro como único é acolher a alteridade, a 

singularidade do outro. Este posicionamento interage diretamente na qualidade 

das relações interpessoais. 
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Eu sou eu – Esse é o resultado de uma tomada de consciência da 

própria essência. É o individualizar-se e responsabilizar-se. É a compreensão 

da complexidade do ser, de ser alguém no mundo. 

E se por acaso nos encontrarmos, é lindo – A energia que emana do 

encontro, do contato pode ser maravilhosa. É a qualidade do contato que 

determina a existência do sujeito. 

E se não, nada há a fazer – As expectativas sobre o outro devem ser 

comedidas, embora sejamos seres relacionais, cada um é responsável pelas 

próprias escolhas e seus resultados. 

 

A interpretação deste poema é uma forma de ilustrar como a Gestalt-

terapia tem fundamentos que enfatizam metas e diretrizes positivas da 

existência utilizando técnicas que possibilitam a compreensão de si mesmo e 

do mundo através da qualidade das relações com o outro e com o meio.  

Quanto maior for a discrepância entre o que a pessoa pode se 

tornar através do seu potencial inato e, os conceitos idealistas 

e impostos, maior será o esforço e a possibilidade de fracasso. 

[...] Até que cada um se resigne a ser o que é, ambos terão 

uma vida de inferioridade. (PERLS, 1997, p.21) 

 

Perls destaca a importância em sermos nós mesmos independente do 

que nos é imposto, mesmo que de forma velada através de conceitos sociais 

imputados pela sociedade. É fundamental nos auto-avaliarmos para buscarmos 

a compreensão do que somos e do que podemos ser.  O contato é 

fundamental para este entendimento, é a forma de mudar a si mesmo e a 

experiência que se tem do mundo. O resultado de um contato saudável com o 

outro é amor, mudança, evolução, pertencimento.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo desta pesquisa foi apresentar como a Gestalt-terapia pode 

interagir com problemas do cotidiano e ser aliada para a busca de um equilíbrio 

mental e emocional que perpassa a formação do sujeito em constante 

transformação. Através de pesquisa bibliográfica, por meio das leituras das 

obras de Fritz Perls e seus sucessores teóricos, foi possível apresentar as 

técnicas utilizadas para a efetiva Terapia do Contato, sua definição e 

aplicabilidade.  

O inicio da pesquisa estabelece algumas definições conceituais sobre os 

elementos da subjetividade nas relações sociais. Uma breve explanação 

cronológica acerca do conceito de sujeito, segundo Stuart Hall, aponta o sujeito 

pós-moderno como personagem principal desta relação. É importante destacar 

de que sujeito a pesquisa se refere, pois, para cada um deles existiu um tipo de 

inquietação diferente em relação a temporalidade e a realidade social da 

época. 

 As relações sociais fazem parte da afetividade humana. Somos seres 

que reconhecem sua singularidade através do outro e das interações com o 

meio. Os conceitos de Identidade e Pertencimento apresentados nesta 

pesquisa ratificam a importância de ambos para a qualidade destas relações. 

Quando a interação não é satisfatória, surgem angústias capazes de 

adoecerem corpo e mente. Os recursos terapêuticos destacados neste trabalho 

são apontados como alternativas para o alívio deste mal-estar. 

 O conceito ético de Pertencimento Social direciona à uma reflexão sobre 

a auto-conscientização para as responsabilidades individuais que afetam a 

coletividade em torno do bem comum. Remete a consciência de ser parte 

integrante e fundamental de um processo onde as perspectivas só poderão ser 

alcançadas se os agentes de mudança, cada um dos sujeitos, se apoderarem 

de seus compromissos sociais. 

 A pós-modernidade tem como característica a lógica da cultura do 

consumo que é inerente à construção da subjetividade social moderna. No 

segundo capítulo é explicitado como o sujeito ampara sua construção 
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identitária em alicerces frágeis que comprometem este processo dinâmico e 

constante. Como resultado temos as consequências da não pertença que trás 

insegurança, exclusão e desigualdade. Assim, o presente trabalho apresenta a 

Gestalt-terapia como opção para o processo de conscientização capaz de 

fortalecer o sujeito através do reconhecimento identitário e o sentimento de 

Pertencimento. 

A abordagem Gestáltica dispõe de diversos recursos terapêuticos, 

porém neste trabalho foram escolhidas duas: Contato (Formas e fronteiras) e 

Awareness, por serem fundamentais para as outras formas de atuação. Caso 

contrário esta pesquisa ficaria interminável e nos afastaria dos conceitos 

principais: o Sujeito, a Identidade e o Pertencimento.  

 Esta pesquisa tem por objetivo proporcionar um maior entendimento 

sobre a teoria, sua história e atuação terapêutica. Enfim, mostrar como a 

Gestalt-terapia promove novas formas de olhar para a vida, onde nada é 

definitivo, existem sempre possibilidades a serem exploradas, escolhas novas 

a serem feitas. Essa pesquisa serve de base para futuros trabalhos que 

venham a usar o sujeito pós-moderno e suas inquietações como protagonistas. 
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