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25ª. JORNADA DA ABPS: AFETOS E DESAFETOS

Às vésperas do dia dos namorados, 11 de junho de 2011, foi realizada na ABPS mais uma Jornada,
Afetos e Desafetos. A abertura da jornada aconteceu a partir de um encantador Teatro Espontâneo
sob a direção de Lucio Guilherme Ferracini com a participação de Gisele Baraldi como sua ego-auxiliar.

Atividade apresentada pelo grupo 32

Na parte da tarde contamos com uma
belíssima aula, Vínculo Conjugal Sob a Luz da
Análise Psicodramática, ministrada por Mai
Ferreira Magacho.

Tivemos a apresentação dos trabalhos para
titulação nível I das queridas alunas: Renata
Araújo de Souza, Ivone Ferreira, Luiza Barros e
Carolina Girardelli, além disso, os alunos dos
grupos 30, 31 e 32 de formação nível I e os
alunos do grupo 03 de formação nível II
realizaram belíssimas atividades no decorrer
desse dia tão romântico!
Um saboroso almoço foi servido por volta das
13
horas
seguido
por
sobremesas
apaixonantes, casadinhos e olho de sogra,
afinal de contas falamos de afetos e também
desafetos!
O encerramento da jornada, para os amantes
da noite contou com um delicioso coquetel
servido por Graça Santos e sua equipe.
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ACONTECEU NA ABPS
Curso Intensivo de Espanhol

Aula Aberta de Teatro Livre na ABPS

Isabel Peyceré Romaña ministrou um curso
preparatório de espanhol especial para os
psicodramatistas inscritos no Congresso Ibero
Americano de Psicodrama, em Cuba.

Suzane Gantus apresentou técnicas de teatro
aos alunos e psicodramatistas apaixonados
pelo tema.

Palestra Compartilhada – Viver da Profissão

Os Conflitos da Profissão – Um olhar para o
papel profissional

Nosso querido professor –supervisor Rosalvo
Pires, realizou, mais uma vez, acompanhado
por suas supervisionandas a palestra
compartilhada, Viver da Profissão.

Curso de Capacitação para Educadores
Iniciou-se em 07 de maio um curso voltado
para educadores.

Peça Teatral: Os semeadores do Psicodrama
Brasileiro

Odaice Formagge, através de uma experiência
psicodramática, levou cada participante a olhar
o desempenho do seu papel profissional em
busca de transformações.

Administração do Tempo

Mais uma vez a trupe Semeadores invadiu o
palco
da
ABPS
com
muita
alegria.
Acompanhados pelos diretores Nori Cepeda e
Cida Martin, os atores emocionaram a platéia
trazendo a tona, as origens do movimento
psicodramático no Brasil!

Segundo Ato – O mundo todo é um palco

Nossa querida aluna Cláudia Palmuti promoveu
uma reflexão sobre o uso do tempo, através
do método psicodramático.

Alberto Boarini encantou com mais um de seus
trabalhos.
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NOTÍCIAS PSICODRAMÁTICAS
VIII Congresso Ibero Americano de
Psicodrama – Cuba
(De 14 a 21 de Maio de 2011)
O congresso de psicodrama em
Cuba contou com o brilhantismo
de
nossos
psicodramatistas
brasileiros, entre eles o supervisor
Sergio Perazzo apresentando seu
novo livro e o trabalho Horas
Íntimas; a criadora do Tatadrama,
Elisete Garcia, que junto as egosauxiliares Carolina Cintra e Rafaella
Celentano, levou as bonequeiras
de Crato à Cuba; e nossa querida
professora Alcione Ribeiro Dias
que junto a suas egos-auxiliares,
Carolina Cintra, Cybele Amado,
Letícia Dias, Luiza Barros, Marli
Gavioli e Rafaella Celentano,
apresentou o teatro dos sonhos.

Psicodrama público no centro cultural são paulo completa 8
anos – Por Réo Monteiro
Em agosto próximo, completamos 8 anos de psicodramas
públicos no Centro Cultural São Paulo. Durante esse tempo,
sem interrupção, contamos com a presença de cerca de 100
usuários a cada sábado, das 10,30hs. às 13hs., e de
competentes colegas psicodramátistas na direção dos
trabalhos.Nesses encontros acabamos construindo intensos
momentos de reflexão, auto conhecimento e principalmente
de reconhecimento de nosso papel como cidadãos. As
trocas que ocorrem alimentam e multiplicam a riqueza desse
projeto e a vida de cada um que por lá aparece e deixa o
seu recado! Já nos dizia Moreno:" Um processo realmente
terapêutico não pode ter como meta final menos do que
toda a humanidade".
Fica aí nosso convite: que tal introduzir na sua comunidade
um trabalho como esse? Parabéns a todos nós nessa data
querida. Muitas felicidades,muitos anos de vida! Vamos
cantar parabéns e" apagar a velinha "no dia 13 de Agosto?

AGENDA
JOGOS DRAMÁTICOS PARA TRABALHAR
GRUPOS
Público Alvo: Alunos, ex-alunos,
professores e de mais sócios da ABPS.
Direção: Yudi Yozo
Investimento: R$200,00 por encontro.
Cronograma: 20 de agosto, 01 de
outubro, 29 de outubro, das 09h00 as
18h00.
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Programação: O curso Tem objetivo de
qualificar profissionalmente, à luz do
psicodrama para adquirir mais e
melhores oportunidades neste mercado
de trabalho.
Direção: Claudirene Favarin
Investimento: R$ 300,00,10% de
desconto para pagamento a vista e

20% para alunos e sócios.
Cronograma: 27/06, 28/06, 30/06 e
01/07 das 8:30hs as 17:30hs
PSICODIAGNÓSTICO INFANTIL
Investimento: R$ 340,00 em duas vezes
ou à vista com desconto de 10%, para
alunos e sócios da ABPS desconto de
20%.
Direção: Cida Martin e Jane Settembre
Cronograma: 02 e 03 de setembro,
sexta das 19h30 às 22h30 e sábado
das 9h às 17h00.
INTRODUÇÃO AO PSICODRAMA
Programação: O que é o Psicodrama e
Sociodrama; Breve biografia de J. L.
Moreno; A sessão de Psicodrama e as
principais técnicas; Os conceitos de:
espontaneidade, criatividade, tele e
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encontro; Matriz de Identidade e Teoria
de Papéis; A teoria e a prática
psicodramática em diversos contextos.
Investimento: R$ 285,00 que pode ser
parcelado em duas vezes, ou
pagamento à vista com desconto de
10%.
NOVO GRUPO PSICOTERAPÊUTICO
TEMATIZADO:
RELACIONAMENTOS: LAÇOS OU NÓS
AFETIVOS?
Direção: Danilo Gaba e Leide Sper
Cronograma: 16 sessões realizadas
semanalmente, as terças feiras, das
19:00 as 21:00, com duração de 2

horas para cada encontro. De 21/06
até 27/09.
NÚCLEO DE ESTUDOS E SUPERVISÃO
Grupos de estudos tematizados e supervisão
para aprofundar a prática psicodramática sob
a direção de profissionais altamente
qualificados.

Casal e família, adulto, criança, adolescente e
socioeducacional.
DIVULGUE NOSSA CLÍNICA SOCIAL
Instituto psicossocial e educacional da ABPS.
Atendimento psicoterápico para adultos,
adolescentes, crianças, casal e família.
Psicoterapia em grupo nos temas: sexualidade,
luto e relacionamentos.

Veja maiores detalhes no site: http://www.abps.com.br
ou facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001892126399&sk=photos

GESTÃO BIÊNIO 2011 – 2012
Presidente: Maria Aparecida Fernandes Martin
Diretor de Ensino e Ciências (vice-presidente): Lucio Guilherme Ferracini
Diretora do Instituto Psico-Social Educacional: Alcione Ribeiro Dias
Diretora de Divulgação e Comunicação: Rafaella Celentano
Diretora Administrativa e de Finanças: Olga Fagerstrëm
Diretora de Eventos Científicos Culturais: Odaice Formagge
Suplentes das diretorias: Gisele Baraldi e Bernadete Mafra
Conselho Consultivo: Antonio Pontes, Cristina Salto, Nori Cepeda e Rosalvo Pires
Ouvidora: Ariane Couto Totti

CONTATO ABPS
e-mail: abps@abps.com.br
ouvidoria: ouvidoria@abps.com.br
Telefones: (11) 5571.2602 e (11) 5575.5994
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