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EXPERIMENTOS COM IMAGENS: A MÁGICA DE         
FAZER ENTRAR O MUNDO INTEIRO 1

Thais Ribari Fujioka 2

Imagem
Livre, como um balão que sobe ao céu, sem dono.

 Perdido, como um barco em meio à tempestade, sem leme. 
Triste, como um órfão em noite de natal, sozinho. 

Esperançoso, como um náufrago sem forças, avistando a praia.
 Imagem: numa só linha, em poucas palavras, a mágica de 

fazer entrar o mundo inteiro.
- Clara Feldman -

Resumo: Este ensaio tem como objetivo apresentar, reflexões acerca da utilização no processo 
terapêutico de imagens e termos correlacionados, como ferramentas de trabalho da abordagem 
gestáltica. Justifica-se pela necessidade de recursos de contato experiencial no aqui - e - agora, 
para atendimentos no setting terapêutico de forma a auxiliar o gestalt-terapeuta para a prática 
clinica e oferecer-lhes suporte em suas atividades. Essa reflexão trata de uma contextualização 
da teoria de alguns autores, no contexto terapêutico, sobre o uso de imagens que podem ser 
identificadas, como desenhos, analogias, histórias, metáforas, parábolas, novelas, tarefas, pinturas, 
dentre outros semelhantes.

Palavras-chave: abordagem gestáltica, imagens, contato, setting terapêutico.

Abstract: This rehearsal has as objective presents, reflections concerning the use in the therapeutic 
process of images and we have correlated, as tools of work of the approach gestaltic. It is justified 
here for the need of resources of contact experiencial in the-and-now, for services in the therapeutic 
setting in way the auxiliary gestalt-therapist for practice practices medicine, and to offer supports 
them in their activities. That reflection is treated of a contexture of the theory of some authors, 
in the therapeutic context, on the use of images that you/they can be identified as: drawings, 
analogies, histories, metaphors, parables, soap operas, tasks, paintings, among other similar. 

Keywords: Approach gestaltic; Images; Contact; Therapeutic setting.

A necessidade de o ser humano enxergar com os olhos físicos não é uma novida-
de, caso contrário, viver-se-ia em um mundo de escuridão, e a vida perderia suas cores. 
No entanto, mediante imagens criadas por ele próprio, o homem pode comunicar-se, 

1 Estudo apresentado em maio de 2006, no XII Encontro Goiano da Abordagem Gestáltica e I Encontro 
de Fenomenologia do Centro-Oeste.

2 Psicóloga formada pela Universidade Católica de Goiás, especializanda em Gestalt-terapia e Terapia de Ca-
sal, Família e Criança pelo Instituto de Treinamento e Pesquisa em Gestalt-terapia de Goiânia (ITGT).
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ilustrar ou mesmo amplificar outro tipo de visão. Dessa forma amplia-se a visão do ser 
humano em sua relação consigo mesmo, com o outro e com o mundo.

A motivação para realizar este trabalho, focado na utilização de imagens e seus 
termos correlacionados (metáforas, histórias em geral, parábolas, desenhos, dentre 
outros), como recursos terapêuticos, é que existe pouca produção escrita a respeito do 
assunto na abordagem gestáltica, apenas Feldman (2004) e Juliano (1999).

Fazendo uso da imagem como recurso de comunicação, pode-se dizer que ges-
talt-terapeutas são como oftalmologistas dos olhos da alma, pois o terapeuta pode aju-
dar seu cliente a enxergar o que antes não era percebido.

Essa imagem norteou a escolha desse tema como produto das vivências gestalt-
-terapêuticas da autora como terapeuta e como cliente. Na condição de terapeuta a auto-
ra, oftalmologista da alma, pôde viver emoções e esplendores de momentos criativos, 
surgidos de energias vigorantes em direção a uma imagem clareadora do processo do 
cliente e para o cliente. Como cliente, vivenciou-se a magia de ter seu mundo interno 
percorrido por imagens que se transformaram em suas próprias ferramentas de traba-
lho, advindo também de sua própria criação.

Propõe-se, neste ensaio, apresentar de forma breve, reflexões acerca do uso 
de imagens e termos correlacionados (metáforas, histórias, desenhos, parábolas e ou-
tros), como recursos facilitadores do contato e/ou de uma awareness parcial ou total 
do cliente – contato com a própria existência, com aquilo que é – no setting terapêu-
tico, que podem ser elaborados pelos os sujeitos envolvidos no processo. Ainda sobre 
a proposta, existe a tentativa de compartilhar com a comunidade gestáltica e outros 
interessados as reflexões acerca dessas imagens e seus termos correlacionados. Por-
tanto, não existe a pretensão de estabelecer extensas discussões filosófico-teóricas dos 
fundamentos da Gestalt-terapia, nem lançar modelos de instrumentos terapêuticos ou 
mesmo esgotar o assunto, mas quem sabe, lançar questionamentos a respeito do tema 
e ampliar a necessidade de enfatizar a criatividade do próprio cliente em utilizar os re-
cursos criativos para favorecer o encontro dialógico.

O processo psicoterápico na Gestalt

O objetivo da Gestalt-terapia é a awareness, definida como uma forma de ex-
periência como estar em contato com a própria existência, com aquilo que é. Por in-
termédio da awareness, da consciência emocionada do objeto, o sujeito abre-se às mu-
danças e ressignificações (Yontef, 1998).

Ainda segundo Yontef (1998), a awareness é percebida como “o processo de es-
tar em contato vigilante com o evento mais importante do campo individuo/ambiente, 
com total apoio sensório motor, emocional, cognitivo e energético” (p. 30). 

Para que haja awareness é necessário haver contato, pois ele é o “sangue vital 
do crescimento” (Polster & Polster, 2001, p. 113). Dessa forma, o contato é a função 
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que sintetiza a necessidade de união e de separação, é o órgão de encontro, pois ele 
permite vivenciar as diferenças entre o eu e o outro. Mediante o contato, cada um tem 
a chance de encontrar o mundo externo de um modo nutridor.

Na abordagem gestáltica, o terapeuta ajuda o cliente ter consciência de sua to-
talidade como ser de possibilidades, e a mobilizar-se, estabelecendo contato criativo, 
buscando vivacidade, a disponibilidade e a abertura do cliente, para que possa se per-
ceber na mudança, desta forma, passando de um estado de agonia e de dor, para um 
estado de esperança e de amadurecimento (Ribeiro, 1999).

Para o desenvolvimento do processo terapêutico, é preciso que o terapeuta tenha 
habilidades em estabelecer contato, confirmar genuinamente o cliente, ter presença, res-
peitar o tempo fenomenológico do cliente, possibilitar sua awareness mediante o uso 
de ferramentas. O gestalt-terapeuta deve ter a capacidade de manuseá-las com segu-
rança e responsabilidade, com o objetivo de ajudar o cliente (Polster & Polster, 2001). 

A psicoterapia favorece uma mudança positiva na vida do cliente, é uma inte-
ração verbal, não-verbal e simbólica do terapeuta com o cliente e vice-versa, que ini-
cialmente se direciona a um encontro verdadeiro (Juliano, 1999).

Recursos terapêuticos facilitadores da Gestalt-terapia

A Gestalt-terapia é, em primeira instância, vivencial com a proposta de integrar 
uma atitude mais humanista-existencial-dialógica e fenomenológica, que envolve es-
pecialmente instância o amor e a fé no humano e em seu desenvolvimento. O trabalho 
com a abordagem gestáltica é vivido a cada dia de forma inédita. Estar junto com o 
cliente é, antes de tudo, estar com uma pessoa, que muitas vezes desconhece suas po-
tencialidades, que justifica o uso de recursos facilitadores que visem o ser e não suas 
doenças e sintomas (Hycner, 1995). 

Os recursos terapêuticos utilizados pelo gestalt-terapeuta são basicamente a 
atitude dialógica e atitude fenomenológica estabelecidas entre o terapeuta e o cliente. 

A atitude dialógica caracteriza-se por ser genuinamente relacional, uma respon-
sabilidade pela cura mediante o encontro, a atitude eu-tu3. A essência dessa atitude te-
rapêutica caracteriza-se, sobretudo por uma exigência constante de revisão das pers-
pectivas sobre o sentimento da existência humana em que a relação se torna um fim.

Com esse compromisso com o ser humano, o terapeuta dialógico é norteado 
por alguns elementos, como fazer inclusão, ter aceitação incondicional pelo cliente, 
ou seja, estar disponível e, ao mesmo tempo, manter seu próprio autocentramento, ten-
tando experienciar ao máximo o outro lado e, ainda, ser capaz de experienciar o que o 
cliente vivencia do seu lado do diálogo. A presença do terapeuta responde à necessi-
dade de o cliente sentir que há outro ser humano diante dele que se permite ser toca-
3 “Atitude eu-tu é estar tão plenamente presente quanto possível com o outro, com pouca finalidade ou ob-

jetivos direcionados para si mesmo”. (Hycner, 1997, p. 33)
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do e que consiga vê-lo como pessoa, que compreenda sua forma de existir no mundo 
e o aceite exatamente da forma como ele é, sem tentativa de mudança (Jacobs, 1997).

Confirmar consiste em validar a experiência do cliente. A confirmação é elemento 
norteador para o restabelecimento do self 4 verdadeiro da pessoa e, conseqüentemente, 
para o equilíbrio psíquico, interpessoal da sua totalidade. Assim, reconhece-se um todo 
maior, a existência do ser, constituída pela inter-relação entre diálogo e singularidade 
que é apreendida no vivido entre terapeuta e cliente (Hycner, 1995).

Esse vivido entre terapeuta e cliente pode ser explicado pela atitude fenome-
nológica, que requer uma atenção constante às transformações e vivências imediatas 
do cliente tal como são percebidas e sentidas em todo processo psicoterapêutico. Com 
essa atitude propõe-se que se descreva com sinceridade aquilo que é evidente, real, 
sem explicar ou interpretar o fenômeno, pois o como precede os porquês. Os fenôme-
nos devem ser vistos de forma horizontal, ou seja, não podem ser hierarquizados pelas 
crenças do terapeuta (Ginger & Ginger, 1995).

De posse da atitude fenomenológica o gestalt-terapeuta, ao encontrar-se com 
seu paciente, deve exercitar a epoché, isto é, procurar afastar-se dos seus conceitos pré-
-estabelecidos e buscar ater-se à essência do encontro, de forma a permitir o surgimen-
to da realidade vivida no aqui-e-agora, tal qual ela é, configurando, assim, o retorno às 
coisas mesmas. Dessa forma, o terapeuta tem a possibilidade de entrar no mundo nos 
conceitos mais significativos do cliente (Yontef, 1998).

Nessa perspectiva, abandona-se a atitude de persuasão ou autoridade substi-
tuindo-a pela capacidade de entrar em sintonia profunda com o outro, na qual a atitu-
de eu-tu prossegue de forma horizontal e sem reservas, estabelecendo a comunicação 
genuína, não-abusiva. “Somos todos únicos e ainda assim somos semelhantes”, pois o 
reconhecimento das diferenças evidencia maior respeito com o cliente (Hycner, 1995).
Imagens na gestalt-terapia: a mágica de fazer entrar o mundo inteiro

Martins (2004) pontua:

Em Gestalt-terapia, experimentamos porque não sabemos, experimentamos para 
aprendermos, experimentamos para descobrimos. Denominamos experimentos 
às nossas experiências. Nossos experimentos são frutos do encontro entre clien-
te e terapeuta no momento existencial do primeiro. Nossos experimentos são 
fenomenológicos, isto é, emergem da necessidade do viver do cliente. (p. 24)

De acordo com Polster e Polster (2001), os experimentos em Gestalt-terapia 
são possibilidades, exploração de idéias e sentimentos. Por meio do experimento, o in-

4 Self não é uma entidade física e nem uma instância psíquica como o eu ou o ego, mas um processo es-
pecificamente pessoal e característico de uma maneira própria de reagir, em um dado momento e cam-
po, em razão de seu estilo pessoal. Não é o seu ser, mas seu ser-no-mundo, variável conforme situações 
(Ginger & Ginger, 1995, p. 126).
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divíduo é mobilizado para confrontar as emergências da vida. Trata-se de exploração 
aventureira, que pode ser sustentada, operando seus sentimentos e ações abortadas, 
em uma situação de segurança relativa, o suporte do terapeuta. 

O experimento precisa partir da experiência do aqui-e-agora, ou seja, deve con-
sistir em uma invenção presente, que de fato demonstre a ousadia do terapeuta na re-
lação com o cliente, transcendendo-a (Polster & Polster, 2001).

Os experimentos existentes são numerosos, no entanto saber como utilizá-los, 
em qual momento, com quem e para quê, não é uma tarefa fácil de ser realizada. Ao 
contrário do que parece, quando se imaginam experimentos vislumbra-se algo pronto, 
determinado e fácil de seguir. Na realidade é algo que precisa ser costurado na medida 
certa, em combinação com a figura do manequim, um modelo exclusivo para aquela 
individualidade única.

Imagens e termos correlatos 

De acordo com o Dicionário Houaiss (2001), o significado da palavra imagem 
e termos correlatos são: 

a) imagem – aquilo que representa uma relação de analogia, de semelhança 
(simbólica ou real);

b) analogia – relação ou semelhança entre coisas ou fatos; pontos semelhantes 
entre coisas diferentes;

c) figura – representação simbólica de algo; imagem que remete a alguma 
coisa;

d) sentido figurado – que não é literal da palavra ou do texto, e sim, um outro, 
criado por metáfora, metonímia ou sinédoque; 

e) metáfora – designação de um objeto ou qualidade mediante uma palavra que 
designa outro objeto ou qualidade, que tem como primeiro uma relação de 
semelhança;

f) símbolo – Aquilo que, por um princípio de analogia formal ou de outra 
natureza, substitui ou sugere algo; palavra ou imagem que designa outro 
objeto ou qualidade por ter com estes uma relação de semelhança.  

Outras formas de referir-se às imagens e aos termos citados até o momento são: 
contos de fadas, rituais, tarefas, pinturas, desenhos e outras produções artísticas, histó-
rias de um modo geral, fábulas, parábolas, mitos, provérbios que também enriquecem 
a comunicação do terapeuta e do cliente (Feldman, 2004). 

Enriquecer a comunicação e o processo terapêutico com uso de imagens signi-
fica tornar concreta a experiência de quem relata, isto é, aumentar a compreensão de 
quem escuta. De certa forma, é uma das maneiras de concretizar o pensamento, per-
ceber melhor as situações e, sobretudo os sentimentos, tanto do paciente quanto do 
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terapeuta (Feldman, 2004). Pode-se dizer que uma comunicação rica apresenta tantos 
detalhes que não pode ser descrita apenas com palavras, como ocorre com um rapaz 
apaixonado que descreve seu amor pela namorada como infinito, maior que o céu. 
Pergunta-se, então: como ele descreveria tal situação, sem fazer uso de uma imagem 
para dizer sobre este sentimento? 

As imagens referem-se ao uso de uma coisa para representar outra, ou seja, trata-
-se de uma linguagem figurada, a qual surge da necessidade do momento, favorecendo 
o contato, em suas diversas funções e que podem ser visuais, auditivas, sinestésicas, 
olfativas e degustativas (Juliano, 1999).

Mediante essas funções, o contato pode ser alcançado, e o uso de imagens pode 
ser vivenciado pela carga de excitação presente no terapeuta e/ou no cliente, que cul-
mina em um senso pleno de envolvimento com o que seja interessante naquele mo-
mento. Pode-se fazer uso de imagens para ampliar as sensações ou para descrever algo 
semelhante às sensações de forma vivencial (Polster & Polster, 2001).

Juliano (1999) considera preciosos recursos como imagens, metáforas, e histó-
rias para mobilizar o fundo, tornando-o mais aparente, rico, consistente. Dessa forma, 
a percepção do cliente é amplificada. Portanto a utilização desses recursos, segundo a 
autora, são estratégias empregadas para tornar nítida a relação figura-fundo5, ou seja, 
o sentido existencial do vivido. 

Acredita-se que o trabalho com uso de imagens no setting terapêutico, de for-
ma sintética, possibilita apreender a real experiência do paciente e, mediante uma re-
produção simbólica, palpável e transmiti-la em uma tentativa de confirmar ou não o 
cliente de forma verdadeira e clara, para que, com base nesse princípio, o cliente possa 
construir suas próprias imagens (Feldman, 2004).

Existem três tipos de situações: a primeira é aquela em que o terapeuta cons-
trói uma imagem que se aproxime da experiência do cliente; a segunda é aquela em 
que o cliente constrói uma imagem para ajudar o terapeuta a aproximar-se de sua ex-
periência; na terceira situação, terapeuta e cliente constroem juntos, uma imagem de 
determinada experiência. 

Na primeira situação, ao fazer uso de imagens na relação com o cliente, o tera-
peuta associa elementos que fazem sentido para o contexto dele, por exemplo, a asso-
ciação de um sentimento que expresse por meio de imagens o que o cliente está expe-
rienciando e não está conseguindo elaborar. Assim, usa-se de modo especial a dimen-
são da concreticidade, na qual o terapeuta cria uma representação concreta do que o 
cliente relata estar sentindo. Entretanto, vale ressaltar que essa imagem precisa cons-
truída com o cliente e partindo da situação vivenciada. Evidencia-se uma desenvoltura 
do terapeuta que é capaz de fazer uma contextualização do vivido aqui-e-agora com 
uma imagem (Feldman, 2004). 

5 Entende-se figura pela necessidade mais emergente, aquilo que está mais presente e delimitado no cam-
po perceptual; e fundo pelo espaço maior que envolve a figura. A figura não é parte isolada do fundo. O 
fundo revela a figura, permite a figura surgir, aponta Ribeiro, (1985). 
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O uso do vocabulário deve coincidir com o de uso comum ao paciente, para que 
a proposta da utilização de imagens cumpra seu objetivo, clareie o que se vive, não 
distorcendo o sentido experiencial, além de ampliar as possibilidades de awareness 
por meio de estabelecimento de contato mais específico. O experimento precisa vestir 
como uma luva a experiência do cliente, respeitando a fenomenologia do processo re-
lacional (Polster & Polster, 2001). 

Ao aguçar a percepção do cliente, criam-se possibilidades de um contato maior 
do paciente consigo mesmo, com quem ele está face-a-face, e com o mundo a sua vol-
ta, possibilitando, a ampliação de chances de o cliente perceber-se em sua totalidade 
(Juliano, 1999).

Faz-se necessário que o cliente e o terapeuta aprofundem suas compreensões 
em relação ao que está sendo tratado no âmbito terapêutico, favorecendo possíveis 
mudanças na própria vida do cliente, e em seus projetos experienciais futuros (Fel-
dman, 2004). 

Na segunda situação, o processo ocorre de maneira inversa – o cliente cria uma 
imagem para favorecer o contato do terapeuta com suas experiências, associa elemen-
tos que fazem sentido no seu vivido. Trata-se de um sentimento que o terapeuta não 
consegue identificar de outro modo. O cliente dá pistas para o terapeuta segui-lo na 
busca de uma compreensão mais próxima e verdadeira (Feldman, 2004).

Na terceira situação, o processo ocorre de maneira conjunta – o terapeuta ou 
o cliente criam inicialmente uma imagem, com o objetivo de aperfeiçoar ainda mais 
essa imagem, um ou outro contribue com algo novo na imagem criada, para que ela se 
aproxime cada vez mais da experiência vivida no contexto terapêutico. 

Segundo Feldman (2004), a imagem assume uma força peculiar na comuni-
cação por surgir de forma natural na pessoa que escuta, quer seja o terapeuta ou o 
cliente, sendo fruto de algumas dimensões que nela estão presentes, como intuição, 
sensibilidade, sintonia, percepção e empatia. Em outras palavras, exige que tera-
peuta e cliente transcendam suas habilidades, favorecendo a magia de fazer entrar 
o mundo inteiro.

A utilização dos recursos de imagens na prática psicoterápica é um verda-
deiro processo artístico, em virtude de seu caráter espontâneo e criativo. Acredita-
-se que o uso de imagens tem um caráter vivencial mnemônico nos planos senso-
riais e emocionais, os quais presentificam a experiência, podendo ser considerado 
como um dos norteadores da awareness (V. Suassuna; comunicação pessoal, 16 de 
fevereirode 2006). 

Assim, deixa-se um amplo espaço para que terapeuta e cliente possam movi-
mentar-se conforme a necessidade, ampliando a possibilidade de um entendimento 
amplificado daquilo que se vivencia (Feldman, 2004).
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Conclusão

Imagens podem ampliar o campo perceptual tanto do terapeuta quanto do clien-
te, independentemente de terem sido criados por um, ou outro, ou ambos, desde que 
ocorram de acordo com algumas condições descritas. É preciso que o terapeuta trans-
cenda suas habilidades, que a imagem seja construída com base na situação vivenciada 
no momento. O uso do vocabulário deve coincidir com o de uso comum do cliente e 
de certa forma, trazer para a dimensão da concreticidade para o cliente e/ou terapeu-
ta, de forma a favorecer a ampliação da awareness do processo terapêutico como um 
todo e, sobretudo favorecer o encontro dialógico.

Do ponto de vista da elaboração de imagens pelo terapeuta, pode-se fazer um 
questionamento final: de que adianta um Gestalt-terapeuta apreender os significados e 
ter consciência plena da experiência do seu cliente, se não dispõe de uma boa forma, 
criatividade, para fazer o cliente, realmente enxergar com clareza o que se passa con-
sigo mesmo e em suas relações?
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