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Counselling Gestalt
O Counselling refere-se a todas as formas de aconselhamento,
excepto situações no âmbito da psicopatologia, proporcionando
o desenvolvimento de recursos internos do indivíduo, visando
uma melhoria das suas relações e qualidade de vida. O Counsellor
é uma pessoa que ajuda outra a ajudar-se através da relação, a
desenvolver capacidades e potencial humano, nomeadamente o
gosto pela vida. A sua intervenção abrange as áreas educativas,
sociais, comunitária e clínica.
Na década de 40, nos EUA, Carl Rogers cria o Counselling como
uma terapia centrada no cliente. Na Europa, este desenvolveu-se
inicialmente nos países de origem anglo-saxónica, e
posteriormente nos países mediterrânicos.
O significado de Counselling como se entende na Sociedade
Luso-Espanhola de Psicoterapia Gestalt e no Instituto Gestalt
Firenze, fundamenta-se na terapia Gestalt de Perls e Polster, na
Fenomenologia de Franz Brentano e Husserl e no Existencialismo
de Mereau-Ponty e Heidegger. Nesta perspectiva, consideram-se
duas vias de conhecimento, sentir e pensar. Por pensar entendese o conhecimento conceptual, quantitativo, elaborado a partir
da mente, e relacionado com descrições. Por sentir considera-se
o conhecimento perceptivo, sensorial, qualitativo associado ao
sentido figurado. Quantidade e qualidade são realidades
independentes e movem-se segundo uma lógica própria, sendo
igualmente importantes.

A Sociedade Luso-Espanhola de Psicoterapia Gestalt, em
colaboração com o Instituto de Gestalt Firenze (Itália) promove
em Dezembro de 2011 a segunda edição de do Curso de
Formação de Counsellors em Gestalt, sendo este o primeiro ano
de uma formação de três anos.
Contexto Histórico do Counselling em Gestalt
Bases Fenomenológicas e Existenciais
Modelo Teórico da Gestalt
Teorias de Campo ao Counselling em Gestalt
Técnicas gestalticas
Prática do Counselling

Directora da Slepg
Macarena Diuana

Início
Fim de Janeiro 2012

Modalidade
Um fim de semana por mês

Preços
Inscrição : €160 + IVA
11 Mensalidades: €160 + IVA

Destinatários
O Curso destina-se a profissionais da área da Saúde, Psicologia,
Educação e Acção Social, nomeadamente médicos, psicólogos,
enfermeiros, educadores, professores, técnicos de serviço
social, terapeutas da fala, fisioterapeutas bem como
advogados, engenheiros, arquitectos e todos aqueles que
estão interessados em desenvolver a relação de ajuda.

Director de Formação
Paolo Quattrini
Director do Instituto Gestalt Firenze

Formadores
Paolo Quattrini
Alexandra Roque Antunes
Ana Delaunay Caperta
Ana Ravena
Francesca Cantaro
Gianni Capitani
Graciela Andaluz
Isabel Fernandes
Macarena Diuana
Margarida Pedroso de Lima
Carmo Gonçalves
Maria João Jadauji
Ana Teresa Calado

Selecção
Habilitações mínimas Bacharelato ou experiência profissional
superior a cinco anos na relação de ajuda.
Avaliação curricular e entrevista.

Documentos para candidatura
Carta de motivação dirigida à direcção da Sociedade LusoEspanhola de Psicoterapia Gestalt
Curriculum vitae
Fotocópia dos certificados de habilitação e experiência
profissional
Fotocópia do BI

Certificação do Curso
Instituto de Gestalt Firenze
Sociedade Luso-Espanhola de Psicoterapia Gestalt

Local de realização
Lisboa

