WORKSHOP

LEITURA DE FORMAS
SIMBÓLICAS
NA CENA
PSICODRAMÁTICA
COM PROFESSOR DR. PABLO ALVAREZ VALCARCE
PSIQUIATRA E PSICODRAMATISTA

5 E 6 DE OUTUBRO 2019
SÁBADO: 10H-18H30 * DOMINGO: 10H-13H
LISBOA
INSCRIÇÃO: 125€
Inscrições até ao dia 20.09.2019

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
www.ouricovoador.com

LEITURA DE FORMAS SIMBÓLICAS NA CENA PSICODRAMÁTICA

PROGRAMA

Diagnóstico da estrutura do conflito de ligação em relação a um determinado papel do protagonista, ou
do conjunto de papéis de um grupo
Leitura as formas naturais, sociais e psicológicas
Teoria dos papéis: os papéis são agrupados em clusters em torno de outros que os precederam no seu
desenvolvimento.
Cena manifesta e cena latente: elementos de outros papéis familiares e psicossomáticos e formas de
articulação típica de determinadas matrizes identitárias. Revelação do sistema de relações objectais do
sujeito e/ou do grupo
Formas sociodinâmicas: conservas culturais ou padrões transgeracionais míticos; átomos sociais
pseudo-coesivos; motivações ou critérios sociométricos de eleição e rejeição; sistema de valores ou
axiodrama do grupo; repertório de papéis de átomos culturais; papéis aceites e rejeitados; papéis
potenciais; papéis reais e fantásticos.
Formas das matrizes de identidade: baseada na leitura do nível de comunicação na rede. Formas de
comunicação em espelho, de tipo duplo, em corredor, em troca de papéis, em triangulação, em
circularização e em hierarquização.
Formas relativas aos agrupamentos de papéis maternais, paternais e fraternais.
Formas relativas aos papéis psicossomáticos

PROFESSOR DR. PABLO ALVAREZ VALCARCE

FORMADOR

Licenciado em Medicina pela Universidad Autonoma de Madrid
Especialista em Psiquiatria pelo sistema MIR
Director de Psicodrama (Formação com Rojas Bermúdez da Asociacion Argentina
de Psicodrama e Richard Korn no Berkeley Institute for Training in Psychodrama)
Formação em Psicanálise com membros da Asociacion Psicoanalítica de Madrid
Formação em Terapia Familiar Sistémica no M.R.I. de Palo Alto, California
Membro Titular da Asociacion Espanola de Psicodrama
Membro da Federacion Espanola de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP)
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