GRUPO DE ESTUDOS NA
ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA
(on-line)
PRÉ-TERAPIA
OBJETIVOS:
▪
Fortalecer a função de contato psicológico do terapeuta com clientes considerados
de difícil acesso (especialmente os que vivenciam alucinações, delírios e experiências
de autismo).
▪
Refletir a respeito da aplicação da Pré-terapia em casos clínicos atendidos por
integrantes do grupo de estudos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. Os principais pilares da Abordagem Centrada na Pessoa.
2. Influências da filosofia existencial e da apreensão fenomenológica na teoria da Préterapia.
3. As seis condições necessárias e suficientes formuladas por Carl Rogers para a prática
terapêutica e a importância da primeira condição (contato psicológico entre cliente e
terapeuta).
4. Pré-terapia: teoria, processo e prática.
5. Pré-terapia: teoria, processo e prática. (Aplicação da prática em diferentes settings).
METODOLOGIA:
O Grupo de Estudos de Pré-Terapia será desenvolvido a partir da exposição de
textos de Gary Prouty (autor do conceito) e de textos propostos pelo facilitador Gabriel
Silveira, relativos ao tema de contato psicológico na ACP.
Casos clínicos demonstrando a prática de Pré-Terapia e reformulações de contato
serão apresentados aos alunos para discussão e comparação com a prática clínica dos
mesmos de acordo com o arcabouço teórico da ACP.
CARGA HORÁRIA: 10 horas distribuídas em 5 encontros semanais. (plataforma Zoom).
PERÍODO DE REALIZAÇÃO E HORÁRIO: de 12 de abril de 2021 a 10 de maio de 2021.
BIBLIOGRAFIA UTILIZADA/DATA DA DISCUSSÃO: (o material será distribuído aos
inscritos)
SLVEIRA, Gabriel Ferreira Braga Guerra da. História da ACP. Trabalho não publicado
(12.04.2021)
SÁ, Roberto Novaes de. As influências da fenomenologia e do existencialismo na
psicologia. In: JACÓ-VILELA, Ana Maria, FERREIRA, Arthur Arruda Leal, PORTUGAL,
Francisco Teixeira. História da Psicologia rumos e percursos. NAU: Rio de Janeiro, 2005. cap.
19, p. 319-338. (19.04.2021)
SILVEIRA, Gabriel Ferreira Braga Guerra da. Teoria da Pré-Terapia; teoria Pré-simbólica; a
ACP e clientes com dificuldade de contato psicológico. Trabalho não publicado. (26.04.2021)

______. Introdução à Pré-terapia. Trabalho não publicado. (03.05.2021)

2
PROUTY, Garry. A estrutura pré-simbólica e a experienciação das alucinações
esquizofrénicas. In: ______. Evolução teórica na terapia experiencial/centrada-na pessoa: suas
aplicações nas psicoses esquizofrénicas e de atraso mental. Lisboa: GAFT – Gabinete de
Aconselhamento, Terapia e Formação, 2001, cap 7, p. 81-111. (03 e 10.05.2021).
ERSKINE, Rab. Meeting Vincent: reconnections from behind the wall – Pre-Therapy in a
psychiatric unit context. Person-Centered & Experiential Psychotherapies. V.14, n.4, p. 300-309,
oct. 2015. (10.05.2021). (material traduzido)
INSCRIÇÕES: realizadas pelo e-mail contato@cpp-online.com.br ou
pelo WhatsApp (21 971551518).
R$ 200,00 ou duas parcelas de R$ 105,00.
FACILITADOR:
Gabriel Guerra da Silveira
Psicólogo (CRP 05/42720) Universidade Santa Úrsula -Rio de Janeiro, 2007.
Especialização em Psicologia Clínica Fenomenológico-Existencial – IFEN (Instituto de
Psicologia Fenomenológico-Existencial) – Rio de Janeiro, 2007.
Msc (Mestrado) em Person-Centred Psychotherapy and Applications (Psicoterapia
Centrada na Pessoa e Aplicações) – Middlesex University – Londres – através do Metanoia
Institute , 2014.

