
E-mail para contato: psi.jsilva@gmail.com IES: UNESA

Autor(es): Jessé Guimaraes da Silva

Palavra(s) Chave(s): aqui e agora; activities; dialógico; experiência; improvisação

Título: ACTIVITIES E O AQUI E AGORA: INTERLOCUÇÕES ENTRE A ARTE PERFORMÁTICA DE ALLAN KAPROW E A ABORDAGEM 
GESTÁLTICA

Curso: Psicologia

Saúde

RESUMO

O presente trabalho sugere alguns diálogos entre a arte performática de Allan Kaprow, artista norte-americano, no início da metade do século XX, 
e a abordagem gestáltica. Mais especificamente, busca ensaiar uma interlocução entre a noção de activities – teatro livre e experimental com 
base em atividades de grupo destinadas a produção de eventos breves e inéditos – e o conceito de aqui e agora, definido como um ato imediato, 
singular e único, capaz de atualizar no presente novas possibilidades de agir. Nestes termos, busca-se indagar a possibilidade de novos métodos e 
recursos estratégicos que possam ser utilizados na abordagem gestáltica a partir de uma leitura estética da metodologia de trabalho do gestalt-
terapeuta . A partir da revisão bibliográfica, será abordada tal noção, definida por Allan Kaprow, como modo de experimentação de vivências 
presentes com base na interação com o outro. Mais especificamente, serão trabalhadas as actitivies intituladas Easy e 3rd routine, ambas de 
1972. Discussão que, com base em autores da Gestalt-Terapia, trabalhará outras formas de viabilizar experiências do aqui e agora, atentando para 
a radicalidade suscitada pelo seu caráter imediato e inédito.  Esta proposta de análise teórica justifica-se pela identificação de diferentes 
interlocuções, suscitadas pelos fundadores da abordagem gestáltica – a saber, Fritz Perls, Laura Perls e Paul Goodman –, com áreas vinculadas a 
arte – música, teatro, ópera, dança, cinema, entre outros. Diálogos estes que contribuem para a produção de olhares mais refinados e 
transversalizados acerca da forma de condução do trabalho na abordagem gestáltica, assim como na definição e aprimoramento de seus 
principais conceitos. Postura que concorre para uma preocupação estética e ética ao lidar com o humano.  Assim, destaque para a noção de 
dialógico presente nas referidas activities, como um elemento que faz existir cada evento como algo relacional, não-diretivo e marcado pela 
genuinidade nas relações humanas – relações estas que funcionam como espaço de acontecimento de um aqui e agora intenso. Primeiramente, é 
importante destacar que tal experiência conjunta, por sua vez, pode ser definida como uma unidade absoluta e inseparável que, ao estar situada 
e ser vivenciada a partir do próprio tempo presente, favorece um fluxo natural e contínuo envolvendo pensamento, linguagem e comportamento. 
Em segundo lugar, a presentificação do aqui e agora requer como recurso chave a improvisação enquanto consciência pré-reflexiva a partir da 
qual é possível vislumbrar outros modos de vivência, outras possibilidades de vivências no mundo.  Com isso, o que se pontua é a relevância das 
noções de improvisação e experiência como ferramentas-conceitos imprescindíveis para uma compreensão mais dinâmica e atualizante da noção 
de aqui e agora. Leitura esta observada nas obras performáticas de Allan Kaprow que, a todo o momento, parecem produzir olhares voltados para 
os encontros humanos – nos quais podem ser encontrados os elementos que fazem do homem um ser constitutivo de si: o dialógico, o 
improvisacional e o experimental (fatores tão relevantes para o exercício da prática gestáltica).
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