
Psicoterapia para adultos 

 

Psicoterapia – O processo terapêutico 

A cura passa por expressar e partilhar a nossa dor. Saber que temos alguém do outro 

lado que contem e dá sentido a nossa história…por outras palavras, que dá colo a 

nossa dor. 

O processo terapêutico é um caminho percorrido a dois. Não é curto e muitas vezes é 

vivido com obstáculos e dificuldades. Com momentos de escuridão e de não 

entendimento. Porém é também um caminho de esperança, de consciência de si mesmo, 

de aceitação e oportunidade de mudança e crescimento emocional. 

Ao longo do caminho terapêutico, vai-se estabelecendo uma relação – de confiança – 

entre paciente e psicoterapeuta, que permite ao paciente tranquilizar e expressar os seus 

sentimentos, conflitos internos, dores e angústias. O paciente vai-se descobrindo, vai 

tomando consciência das suas fragilidades e limitações e lentamente liberta-se dos 

condicionamentos do seu passado, abrindo mais espaço para Ser… e sentir-se mais 

pleno. 

O psicoterapeuta acompanha, organiza e dá sentido as suas verbalizações… e, passo a 

passo ajuda o paciente a compreender e integrar as novas mudanças. 

A psicoterapia é um processo terapêutico que ajuda a compreender a relação entre a 

história pessoal e os conflitos do passado e a sua repercussão no presente. 

O trabalho corporal – psicoterapia corporal 

A psicoterapia corporal apenas difere da  psicoterapia exclusivamente verbal, porque 

inclui a expressão do corpo na sua análise. 



É olhar para um todo, não apenas para o som das palavras, mas para um corpo que 

expressa essas palavras…é compreender os conflitos, as angustias, a força e a energia e 

como estas se expressam no corpo: na postura, no movimento, no olhar e nas tensões 

corporais. Assim sendo, para além na análise do conteúdo verbal (história do paciente e 

seus conflitos) há uma atenção e integração da respiração, do movimento espontâneo e 

da expressão das emoções reprimidas no corpo. 

O setting ou espaço terapêutico é um pouco diferente, para além das clássicas duas 

cadeias, mesa, lenços de papel e copos de água. Pode encontrar um colchão, almofadas, 

um banquinho (stool) entre outros objectos. Como em muitas sessões o paciente é 

convidado a respirar e a mover-se, geralmente estamos descalços… 

Psicoterapias Corporais 
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