
Curso de Psicodrama na Terapia do Luto
ORIENTADOR

• Pablo Alvarez Valcarce

• Médico Psiquiatra | Psicodramatista | Psicoterapeuta

• Diretor do Grupo de Estudios de Psicodrama de Madrid

• Supervisor de Psicodrama pela Asociación Española de Psicodrama (AEP)

• Membro da Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP)

OBJETIVOS                                                                                                                    

O objetivo deste curso é proporcionar aos profissionais de ajuda um repertório de técnicas 

psicodramáticas específicas para acompanharem as pessoas com quem trabalham na elaboração 

dos diferentes lutos que enfrentam nas suas vidas. Trabalhar-se-á de forma vivencial, com o 

intuito de permitir que os objetos, situações e pessoas desaparecidas de cada um, possam 

descansar em paz dentro de si.

ORGANIZAÇÃO

Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto

Centro de Intervenção Psicopedagógica

Mestrado de Educação e Intervenção Social

Licenciatura em Educação Social

Coordenação: Sofia Veiga

APOIO

Sociedade Portuguesa de Psicodrama

Grupo de Estudios de Psicodrama de Madrid

INSCRIÇÃO

Até 27 de janeiro de 2017

Todos os inscritos recebem um certificado de presença

INFORMAÇÕES GERAIS

grupoestudios@psicodrama.info | sofiaveiga@ese.ipp.pt

Escola Superior de Educação
do Instituto Politécnico do Porto
Auditório de Música

09:30 - 13:30h ; 15:30 - 19:30h

04
fevereiro
2017

TEMAS

1. Os diferentes tipos de luto: perda amorosa, perda de emprego, perda de capacidades,

morte de um ente querido, etc.

2. Técnicas psicodramáticas para ajudar a passar as fases do luto: negação, raiva,

aceitação da perda, o legado.

3. O luto patológico

3.1.Técnicas psicodramáticas para ajudar a reintrojetar as partes de si mesmo que

tinham sido projetadas na pessoa ou objeto do luto.

3.2. O ritual psicodramático da libertação da conexão que mantém paralisado o

"espírito" do falecido e impede a progressão do luto.

4. A história psicodramática de perdas anteriores, na depressão reativa a uma perda.

5. Profilaxia psicodramática sobre a própria morte e a de um ente querido.

Será entregue bibliografia sobre a teoria, técnicas e casos clinicos


