
FOCALIZAR

U M  E X E R C Í C I O   
D E  A C E S S O   
E M O C I O N A L  

A D A P T A D O  P O R   
M A D A L E N A  L O B O  



Para que serve?O que é focalizar? 

"Focalização é o processo de  

escutar o seu corpo de uma forma  

gentil e aceitante, e escutando as  

mensagens que o seu eu interior  

lhe envia. É uma forma de honrar a  

sua sabedoria interior, tornando-se  

consciente do nível subtil de  

conhecimento que conversa  

consigo através do seu corpo." 

(Cornell, 1996) 

 

Esta técnica, em 6 passos, criada  

por Gendlin, pode ser utilizada por  

si sempre que lhe parecer  

apropriada. 
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Utilize a focalização sempre que  

necessitar de maior clareza sobre os  

seus processos internos e precisar  

de aceder à sua experiência interna  

para contrabalançar uma forma de  

resolver temas demasiado  

intelectualizada. 

 

Dito de outra forma: sempre que  

estiver perante a necessidade de  

compreender uma situação ou  

tomar decisões, e sentir que, só pelo  

raciocínio, lhe falta a componente  

de sabedoria mais subconsciente,  

arquivada dentro de si. 



Encontrar espaço interno

Encontre um sítio confortável onde estar sentado nos próximos momentos. Inspire  

profundamente, reparando no ar que entra no corpo e expire lentamente, mantendo  

a atenção no fluir da respiração. Repita até se sentir presente e tranquilo. Repare no  

corpo em contacto com a cadeira ou sofá, nos pés bem assentes no chão. Talvez  

possa fechar os olhos, se lhe for mais confortável. À medida que respira, siga o ar que  

entra no corpo e o percorre e repare como se sente lá dentro. Repare se é uma  

sensação de ligeireza ou aperto, serenidade ou agitação... ou qualquer outra coisa. 

 

Quando estiver pronto, pergunte a si próprio: "Como é que o meu corpo se sente  

neste momento?". Escute. Dê tempo ao seu corpo para formar uma resposta. Aceite  

apenas a resposta sem qualquer juízo de valor. 

 

Agora imagine-se num local tranquilo - um local que conheça ou que imagine.  

Quando estiver pronto, pergunte a si próprio: "O que está agora entre mim e a  

sensação de 'está tudo bem'?". Deixe que surja uma resposta. E, à medida que vão  

surgindo temas que estão a impedir uma sensação de tudo estar bem, imagine que os  

coloca a uma distância segura de si - numa mesa à sua frente, numa caixa, num  

barco que vê afastar-se da margem,... Um a um, imagine os temas a saírem de dentro  

de si e a serem colocados, por agora, num local a uma distância segura. Quando  

terminar, pergunte a si próprio: "E agora, já tenho um espaço interno onde tudo está  

bem?". Se surgir mais alguma coisa que o impeça, coloque-o fora de si, à distância. 
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O pano de fundo

Por vezes, fica ainda uma sensação de pano de fundo - como se fosse algo que está  

sempre a correr lá atrás: sempre um pouco ansioso ou stressado, sempre um pouco  

cansado, sempre um pouco preocupado. 

 

Verifique se encontra dentro de si uma sensação em pano de fundo que esteja a  

impedir a sensação de "está tudo bem", recolha-a e junte-a aos restantes temas, à  

distância. Verifique outra vez: qual a sensação interna? 
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Agora gostava de o convidar a entrar neste sítio interno onde tudo está bem. Dirija a  

sua atenção para dentro de si, e deixe-a repousar neste sítio. 

 

Repare se há alguma palavra, expressão, imagem, gesto ou som que faça sentido ou  

funcione como um "puxador" para este lugar interno onde tudo está bem. Verifique  

se essa palavra, expressão, imagem, gesto ou som ressoa no seu corpo e traz consigo  

este sítio interno quando a invoca. 

 

 

O sítio onde tudo está bem



Escolher um tema e a sua sensação

Olhando para os temas que colocou à distância, veja se há algo que requeira a sua  

atenção neste momento. Talvez algo que tenha retirado de dentro de si esteja a pedir  

para lhe dedicar atenção agora; ou talvez queira apenas escolher um dos temas. 

 

Verifique se o seu corpo lhe dá permissão para tratar desse assunto ou tema agora.  

Escute-se. Se não tiver permissão, escolha outro tema. Se tiver, aceite que esse tema  

possa estar presente para se poder dedicar a ele nos próximos momentos. 

 

Repare nesse assunto ou tema como se fosse a primeira vez que tivesse olhado para  

ele. Pergunte a si próprio: "Qual é a sensação geral que tenho quando dirijo a minha  

atenção para este assunto?". 
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Escolher um "puxador"/símbolo

Repare se há uma palavra, expressão, imagem, gesto ou som que faça sentido ou seja  

um símbolo e que puxe esta sensação corporal associada ao tema que requer a sua  

atenção. 

p a s s o  4

Eco interno

Verifique se o seu corpo reconhece este símbolo como válido - se há uma sensação de  

"sim, é isto mesmo". Se não, liberte esse puxador ou símbolo, e permita que surja  

outro, bem lá do fundo de si mesmo. 



Perguntar à sensação

E este é o momento para colocar algumas perguntas a esta sensação interna corporal.  

Para algumas obterá resposta; algumas outras poderão não ter relevância e poderá  

deixá-las sem resposta. 

 

Imagine que se senta ao lado desta sensação corporal, na sua companhia para uma  

conversa agradável, com curiosidade e sem ideias preconcebidas. 

 

Pergunte-lhe: "O que torna esta sensação tão (símbolo/"puxador")?". Ou "Qual é o  

cerne da questão?". Ou "O que é o pior nesta qualidade da sensação interna?" 

 

Imagine que o tema era completamente resolvido. Repare na sensação interior do seu  

corpo após resolução. Agora o símbolo ou "puxador" - palavra, expressão, imagem,  

gesto ou som - seria diferente? Como? 

 

Pergunte a esta sensação corporal, aguardando pela resposta entre cada pergunta: 

     * O que está a impedir a resolução do tema? 

     * O que é necessário para o resolver? 

     * Qual será um pequeno passo no sentido da sua resolução? 
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Receber as respostas

Escute as respostas com atenção, aceitando-as plenamente. Estabeleça diálogo entre  

si e o que o corpo tem para lhe dizer, sempre que oportuno. Decida o que quer fazer  

com esta nova consciência e clareza interna e com as respostas obtidas. 


