
 

 

 

Grupo de Estudos em Gestalt-terapia 
 

Ementa 

 Processos históricos da Gestalt-terapia. Princípios filosóficos e teorias 

fundamentais da abordagem gestáltica. Gestalt-terapia: visão geral e conceitos básicos. 

Psicoterapia: a clínica, a relação psicoterapêutica e o manejo em Gestalt-terapia.  

 

Objetivo Geral 

 Dialogar sobre os princípios filosóficos, teóricos e conceitos que fundamentam a 

Gestalt-terapia, no que tange à sua psicoterapia e prática clínica. 

 

Objetivos Específicos 

- Estudar as compreensões teóricas e filosóficas da gestalt-terapia. 

- Proporcionar um espaço de diálogo sobre a prática clínica em gestalt-terapia. 

- Refletir sobre as possibilidades e usos dos conceitos básicos da abordagem gestáltica na 

prática profissional de psicólogos/as. 

 

Conteúdos Programáticos 

 - Gestalt-terapia: fundamentos epistemológicos e influências filosóficas. 

 - Conceitos fundamentais. 

 - Psicoterapia: a clínica, a relação psicoterapêutica e o manejo em Gestalt-

terapia. 

 - Gestalt-terapia e relações amorosas. 

 

Metodologia 

Discussão dos textos indicados na bibliografia e análise de casos clínicos. 

 

Público Alvo  

 Estudantes de Psicologia e Psicólogas/os. 

 

Encontros 

 Dia: terça-feira 

 Horário: 14h às 15h30min 

 Periodicidade: oito encontros semanais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Coordenação: 

Esp. Thaynara Araújo Lourenço 

Contato: 62 9 92668007 

Instagram: @psithaynaralourenco 

 Cronograma 

Data Material de Referência 

11/10/2022 
Apresentação do grupo e do cronograma. Esclarecimento de dúvidas. 

Dinâmica de apresentação e integração das/os participantes. 

18/10/2022 

Temática: Gestalt-terapia:  fundamentos epistemológicos e influências 

filosóficas 

Bases filosóficas 

Os textos serão apresentados e compartilhados com o grupo no primeiro dia. 

25/10/2022 

Temática: Gestalt-terapia: fundamentos epistemológicos e influências 

filosóficas 

Bases teóricas 

Os textos serão apresentados e compartilhados com o grupo no primeiro dia. 

01/11/2022 
Temática: conceitos fundamentais 

Os textos serão apresentados e compartilhados com o grupo no primeiro dia. 

08/11/2021 
Temática: conceitos fundamentais 

Os textos serão apresentados e compartilhados com o grupo no primeiro dia. 

22/11/2021 
Temática:  A clínica e a relação psicoterapêutica 
Os textos serão apresentados e compartilhados com o grupo no primeiro dia. 

29/11/2022 
Temática: Manejo da Gestalt-terapia em relações amorosas 

Os textos serão apresentados e compartilhados com o grupo no primeiro dia. 

06/12/2022 
Temática: Manejo da Gestalt-terapia em relações amorosas 

Os textos serão apresentados e compartilhados com o grupo no primeiro dia. 


