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"Focalização é um caminho de escuta de uma dimensão muito sutil da experiência vivida que se

manifesta corporalmente. Gendlin observou em estudos empíricos a existência de uma espécie de

“fluxo experiencial” (felt sense) que antecede as palavras e até mesmo os pensamentos. Observou

que esse fluxo sutil apresenta novidades e que a pessoa, ao escutá-lo (no significado que ele

comunica sutilmente), vive verdadeiros processos de transformação. Comprovou também que, nos

casos de sucesso em psicoterapia, as pessoas se remetiam a esse fluxo. Ele, então, explicitou a

maneira que nós naturalmente realizamos esse processo que muitas vezes se dá de forma restrita,

inconsciente e intuitiva. A focalização é a evidenciação dessa dinâmica, eis o porquê ela não é

apenas uma técnica, mas a explicitação de um processo humano. Quem a realiza como técnica,

ainda não entendeu bem o seu verdadeiro sentido.

A focalização é uma forma de percebermos em profundidade como as coisas nos tocam.

É um recurso que permite a pessoa silenciar, fazer uma pausa, um profundo ato reflexivo e, então,

conseguir acessar aqueles aspectos pessoais que os ruídos da mente acelerada do dia-a-dia

acabam impedindo".

Afinal, o que é Focalização ou Focusing?

Guilherme Wykrota Tostes (PhD)
Focusing Certifying Coordinator



Olá, seja muito bem vinda e muito bem vindo à Focalização Brasil! 

       Meu nome é Guilherme, sou psicoterapeuta, mestre e doutor, professor universitário e coordeno junto com Walter

Parreira (nosso professor) duas Pós Graduações na Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (Fenomenologia,

Psicopatologia e Saúde Mental @pos.saudemental e Psicoterapia Humanista Existencial: ACP e Focalização -

@pos.psicoterapia). Tenho a alegria de te apresentar um recurso da psicoterapia que considero dos mais preciosos: a

Focalização. Esse incrível recurso realmente transformou minha vida pessoal e minha prática clínica e quero muito poder

dividi-la com você. 

       O conhecimento da Focalização foi algo impressionante. Depois de minha formação oficial entre 2009 e 2012 me senti

compelido a não apenas utilizá-la em minha prática clínica, mas de tão incrível, busquei continuar minha formação para

difundi-la no Brasil.

       Hoje é com muita alegria que através do The International Focusing Institute (Instituto criado pelo Eugene Gendlin em

1979) nós, membros do corpo docente, buscamos apresentar para você o programa que planejamos muito cuidadosamente

para trabalharmos numa difusão sólida da Focalização no Brasil. Estamos em nossa 12ª turma de alunos, já formamos mais

de 160 pessoas, dentre essas, muitos professores universitários.

       A Focalização é um recurso muito precioso tanto para terapeutas ou psicoterapeutas como também para o público leigo

que deseja descobrir uma forma de melhorar o relacionamento com o próprio mundo interior. 

      A proposta que criamos pela Focalização Brasil é realizar uma formação em Focalização muito sólida teoricamente e

também muito sólida vivencialmente para que nossos alunos não apenas conheçam, mas saiam transformados pelo

conhecimento sentido e vivido (veja o relato de nossos ex-alunos em nosso site www.focalizacao.org). 

Dedique um tempo para, além de conhecer detalhadamente nossa proposta, descobrir quem são os

membros de nosso corpo docente.

 

Nosso programa é composto por profissionais extraordinários e espero que em breve possamos nos

encontrar!

 

Venha se transformar conosco!

 Guilherme Wykrota Tostes
Focusing Certifying Coordinator



Algumas de nossas turmas

de formação



Ciclo Principal

Aulas ao vivo

(ficarão gravadas)* 

Práticas

supervisionadas**

Práticas em

duplas 

Supervisões

clínicas

40h 10h 10h 2h

*Às terças-feiras, a partir das 19:00, via Zoom. Presença não

obrigatória: as aulas podem ser assistidas posteriormente pelas

gravações.

**Dois sábados (5h/a), via Zoom. Presença obrigatória.

+ + +



Conteúdo

Programático

Fundamentos do pensamento de Gendlin

Atitudes Facilitadoras

História da Focalização

Conhecendo a experiência direta

A Experiência e o Corpo para Gendlin

Filosofia do Implícito, Focalização e Thinking at the Edge

Desenvolvendo habilidades de escuta do próprio corpo

O corpo vivido e o mundo vivido

Módulo I - Tateando o mundo interior

Módulo II - Da experiência sentida ao sentido

da experiência

Felt Sense, Felt Shift, Carrying forward,

6 passos

Facilitação da focalização no outro

O relacionamento interior e a autofocalização

Recursos e materialidades no processo de focalização

O processo de transformação e mudança da personalidade



Módulo III - Aprofundando na prática da

focalização para aplicação no outro

Os diferentes tipos de escuta experiencial

Elementos facilitadores e impeditivos no processo experiencial

Aprendendo o processo de ressonância do felt-sense, da empatia profunda

Aprofundando na interação terapeuta-cliente

Processos criativos

Lidando com resistências, dificuldades, "becos sem saída".

Módulo IV -Novas habilidades no relacionamento

interno, transformando desafios em possibilidades

Desenvolvendo habilidades para o relacionamento interior

Conflitos internos

“O crítico”

"A criança interior"

Focalizando emoções difíceis

Focalização, alterações de humor e sofrimentos severos 

Lidando com vivências traumáticas

Focalização e Psicoterapia lidando com as primeiras sessões 



Corpo docente

Guilherme Tostes 

Focusing Certifying Coordinator pelo The International Focusing Institute no

Brasil

Membro do ILC - International Leadership Council - Conselho diretor do The

International Focusing Institute - NY

Coordenador de Pós Graduação Lato Sensu em Fenomenologia Psicopatologia

e Saúde Mental e da Pós Graduação Lato Sensu em Psicoterapia Humanista

Existencial: ACP e Focalização (Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais)

Professor Universitário.

Mestre e doutor em Psicologia Clínica.

Sérgio Lara Cisternas

 

Focusing Certifying Coordinator pelo The International Focusing Institute no

Chile.

Focusing-Oriented Therapist (FOT) pelo The International Focusing Institute.

Professor Universitário.

Doutor em Psicologia pela Universidade do Chile

Salvador Moreno

Focusing Certifying Coordinator pelo The International Focusing Institute no

México.

Mestre em Psicologia pela University of Minnesota - Twin Cities.

Professor Universitário.

Doutor em Psicologia pela Universidad Iberoamericana.

Autor de diversos livros e artigos científicos.

José Paulo Giovanetti

Focusing Trainer pelo The International Focusing Institute.

Mestre, Doutor e Pós-doutor em Psicologia pela Université Catholique de

Louvain.

Ex-professor Universitário.

Autor de diversos livros e artigos científicos.

https://focalizacao.org/guilherme/
https://focalizacao.org/guilherme/
https://focalizacao.org/sergio/
https://focalizacao.org/sergio/
https://focalizacao.org/salvador/
http://focalizacao.org/livros/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5531999391127&text&app_absent=0
https://focalizacao.org/giovanetti/
http://focalizacao.org/livros/
http://focalizacao.org/livros/
http://focalizacao.org/livros/


Aulas especiais

Sérgio Lara Cisternas

 

Salvador Moreno

José Paulo Giovanetti

https://focalizacao.org/sergio/
https://focalizacao.org/sergio/
https://focalizacao.org/salvador/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5531999391127&text&app_absent=0
https://focalizacao.org/giovanetti/
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Módul o s  1 ,  2 ,  3  e  4

Aulas teórico-práticas on-line, a partir das 19:00 às 22:45. 

Presença não obrigatória: as aulas serão gravadas e poderão ser assistidas ao longo da

semana.

Clique aqui para

manifestar seu interesse 

na formação

Prática supervisionada on-line.

Presença obrigatória
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Todos os professores  

possuem doutorado e têm

muitos anos de experiência

clínica 

Supervisão clínica com 

trocas entre pares

Práticas Supervisionadas

Práticas em Duplas

Acesso a tornar-se trainee pelo The

International Focusing Institute, assim

como ao material, encontros, rodas de

conversa ofertados pelo TIFI.

Acesso às gravações das 

aulas 

Acesso a área de membros 

com materiais exclusivos

2 Apostilas com traduções

exclusivas da Focalização Brasil

Diferenciais
TODAS as aulas são AO VIVO

(teóricas e práticas - Oferecemos um trabalho mais

artesanal, através de uma co-construção de conhecimento)



Investimento

Transferência bancária/pix

Cartão de crédito 

(12 parcelas de 234,00 R$)

Formas de pagamento

R$ 2.400,00 R$

 

Valor

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5531999391127&text&app_absent=0


Clique Aqui para 

falar com a 

Focalização Brasil 

031 99939-1127

Participe desde já do 

grupo nacional 

de trocas sobre Focalização

Clique aqui para fazer 

a sua inscrição

Inscrições
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Programa Completo

de Formação pela 

Focalização Brasil

Ciclo Principal
Aprenda a Focalizar a si e ao outro 62 h

Ciclo Avançado A 
Pratique e aplique a Focalização em
diversos contextos

52 h
Ciclo Avançado B
Pratique e aplique a Focalização em
diversos contextos

52 h
Escola da Estação

Imersão como uma espécie de
congresso de focalização (práticas,
trocas de experiências, etc.)

50 h
Ciclo FOT

Pratique e aplique a Focalização no
contexto da Psicoterapia. Aprenda
recursos de aprofundamento nesta área

80 h(Focusing-Oriented Therapy)

Total 296 h

Certifying Focusing Professional (216 h)

Focusing Oriented Therapy (296 h)

Focusing Trainer (216 h)

*Cada Ciclo Completo Recebe 

Certificação da Focalização Brasil

Certificados emitidos pelo The International Focusing Institute

*as horas se referem a horas aulas 


