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SEMIOLOGIA IMAGINATIVA 
Heloisa Graziato Losasso  

 

Perguntas que podemos usar para captar o sofrimento essencial dos pacientes e que estimulam a 

imaginação:  

 O que significou, o que representou, que ressonância teve sobre você esse fato, como tocou você 

tal acontecimento?  

 O que está imaginando, pensando, sentindo?"  

 Como prefere passar suas horas de lazer?  

 Hobbies?  

 Leituras que ficaram marcadas. Em que sentido? Com que personagem identificou-se?  

 Quem mais admira? Por que?  

 Se você não fosse você, quem gostaria de ser?  

 Que brincadeiras preferia na infância?  

 Que projetos, sonhos, tinha quando criança? e na adolescência?  

 Que planos faz na vida? Para que?  

 Que fantasias tem?  

 No que pensa, quando não pensa em nada?  

 Que período da vida gostaria de reviver ou de não reviver?  

 Por que escolheu essa profissão? Qual a profissão que escolheria senão essa? Por que?  

 O que sonha quando acordado?  

 Quando vai dormir, antes de adormecer o que imagina, fantasia? Que pensa a respeito disso? O 

que intui?  

 O que mudaria em voce? e no mundo?  

 Qual o mundo ideal?  

 Para que fim nasceu?  

 O que significa a morte para voce?  

 Se tiver sofrimento – o que imagina do sofrimento que acha não justificado?  

 Que manias você tem? Obsessões?  

 Qual a sua reação com artes, projetos artísticos, inventos que chamaram a atenção, música, 

teatro, poesias, parábolas, ditos populares, citação de textos mais representativos?  

 Com o que sonha? Sonhos repetidos, temas que se repetem nos sonhos?  

 Que máscaras usaria no Carnaval, que fantasias?  

 Com o que é difícil para você conviver, o que não tolera, ao que é mais sensível?  

 Se algum amigo íntimo perguntasse sobre sua caricatura, o que não poderia deixar de dizer? O 

que você acha disto?  
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 O que de pior poderia lhe acontecer? O que de melhor?  

 O que mudaria no mundo para ele se tornar ideal?  

 Como que acha que pode colaborar para isso?  

 O que pensa de Deus? O que Ele pensa de você?  

 Religiosidade, missão no mundo, Karma?  

 Época em que gostaria de viver? Por que?  

 Como voce foi como Adão no Paraíso?  

 O que sentiu ao ser expulso?  

 Que significou não poder mais conviver com Deus?  

 Que perdeu de mais importante ao ser expulso?  

 Como justificaria a sua atitude, que falaria em defesa de Adão?  

 

Para crianças:  

 Invente uma história.  

 De qual história gosta mais? Por que?  

 O que quer ser quando crescer? Por que?  

 Como imagina uma criança feliz? Por que?  

 Como imagina uma criança infeliz? Por que?  

 Quais os três pedidos que faria ao gênio da lâmpada? Por que?  

 Que fantasia gostaria de usar no Carnaval? Por que?  

 Sonhos? Invente um.  

 Desenhos.  

 Brincadeiras costumeiras?  

 Jogos? Como atua?  

 Sente ou vê algo quando está quase dormindo?  

 O que você vê que ninguém mais vê?  

 O que gostaria de inventar?  

 


