
Curso	de	Formação	em	Psicoterapia	Orientada	pelo	Focusing	|	2020/22	

	

Estão	abertas	as	candidaturas	para	a	2ª	Edição	do	Curso	de	Formação	em	Psicoterapia	Orientada	pelo	
Focusing,	ministrado	pela	SPPE	e	homologado	pelo	The	International	Focusing	Institute.	

Este	 curso	 permite	 não	 só	 a	 certificação	 de	 Psicoterapeutas	 Orientados	 pelo	 Focusing	 como	 a	 de	
Formadores	de	Focusing,	isto	no	caso	de	haverem	interessados	suficientes.	

	

O	QUE	É	O	FOCUSING?	
	
“A	experienciação	contém	uma	miríade	de	riquezas.	Nós	pensamos	mais	do	que	aquilo	que	conseguimos	
dizer,	 sentimos	 mais	 do	 que	 aquilo	 que	 conseguimos	 pensar,	 e	 vivemos	 mais	 do	 que	 aquilo	 que	
conseguimos	sentir.	E	mesmo	assim	há	ainda	muito	mais”.	
	
																																																																																																				Eugene	Gendlin	|	Criador	do	Focusing	
	
O	 Focusing	 ou	 Focalização	 Experiencial	 em	 português,	 é	 um	 método	 de	 autorregulação	 terapêutico	
baseado	 na	 sabedoria	 natural,	 orgânica	 e	 implícita	 do	 corpo	 humano	 que	 foi	 elaborado	 a	 partir	 do	
trabalho	pioneiro	de	Eugene	Gendlin,	um	filósofo	e	psicólogo	da	Universidade	de	Chicago	que	foi	várias	
vezes	galardoado	pela	APA	por	contribuições	excecionais	para	o	campo	da	Psicoterapia.		
	
No	 geral,	 este	 método	 contempla,	 facilita	 a	 expressão	 e	 integra	 de	 uma	 forma	 única	 os	 diferentes	
fenómenos	 experienciais	 da	 consciência	 humana	 que	 se	 podem	 manifestar	 sobre	 a	 forma	 de	
pensamentos,	 narrativas,	 emoções,	 sentimentos,	 sensações	 físicas,	 memórias,	 imagens,	 gestos,	 sons,	
posturas	 ou	 ações,	 todos	 eles	 englobados	 numa	 corporalidade	 viva	 situada	 sempre	 num	 momento	
presente	e	que	pode	 ser	 acedida	através	daquilo	 a	que	Gendlin	 apelidou	de	Felt	 Sense.	 Este	 termo	é	
central	em	 todo	o	 tipo	de	contextos	onde	 se	aplique	o	Focusing,	 já	que	 foi	 criado	para	 representar	a	
intuição	 orgânica	 e	 holística	 de	 como	 o	 corpo	 vive	 e	 carrega	 o	 todo	 de	 uma	 situação	 ou	 problema,	
contendo	em	si	mesmo	muito	mais	informação	do	que	aquela	que	pensamos	ou	conhecemos	à	partida.		
	
Para	 além	 de	 um	 método,	 o	 Focusing	 engloba	 toda	 uma	 filosofia	 sistematizada	 sobre	 o	 que	 há	 de	
implícito	neste	processo	experiencial	e	de	como	se	pode	começar	a	pensar	e	a	agir	de	 forma	criativa,	
inovadora	e	autêntica	a	partir	daí.	Por	fim,	revela-se	como	um	recurso	terapêutico	com	capacidade	de	
aprofundar	 o	 encontro	 relacional,	 tornar	 a	 empatia	 mais	 precisa	 e	 empoderar	 as	 possibilidades	
intrínsecas	 de	 cada	 pessoa,	 podendo	 ser	 facilmente	 adaptado	 a	 qualquer	 situação	 humana	 e	 em	
particular	a	qualquer	abordagem	psicoterapêutica.	
	
	
A	QUEM	SE	DESTINA?	
	
Dado	 que	 estamos	 perante	 um	 processo	 humano	mais	 do	 que	 perante	 uma	 técnica	 específica,	 este	
curso	está	 aberto	 a	qualquer	pessoa,	 podendo	 facilmente	 ser	 integrado	em	 todo	o	 tipo	de	 contextos	
onde	se	ajude	alguém	a	progredir	com	a	sua	vida	ou	se	procure	encontrar	a	expressão	certa	para	algo	
que	precisa	de	ser	trazido	para	o	mundo.		
	
Para	 este	 curso	 em	 particular	 aconselha-se	 os	 candidatos	 que	 não	 estejam	 familiarizados	 com	 o	
Focusing,	 a	 completarem	 um	 workshop	 de	 introdução	 a	 este	 tema,	 de	 maneira	 a	 que	 estejam	
suficientemente	 enraizados	 e	 esclarecidos	 para	 se	 poderem	 comprometer	 com	um	programa	de	 dois	



anos.	Após	isso	estar	assegurado,	qualquer	pessoa	que	esteja	motivada	e	demonstre	na	entrevista	inicial	
a	 capacidade	 de	 sentir	 e	 articular	 o	 seu	 processo	 experiencial,	 é	 uma	 potencial	 candidata	 para	 este	
curso.	
	
Contudo,	 será	 dada	 prioridade	 a	 psicoterapeutas	 titulares	 de	 qualquer	 abordagem,	 incluindo	
psicoterapeutas	 finalistas.	 Depois	 seguem-se	 psicólogos,	 médicos,	 enfermeiros,	 coaches,	 assistentes	
sociais,	 professores,	 gestores	 e	 por	 fim	 o	 público	 em	 geral.	 Dado	 que	 cerca	 de	 50%	 das	 aulas	 serão	
dadas	em	língua	inglesa,	e	que	a	maior	parte	dos	textos	de	apoio	encontram-se	escritos	nesta	língua,	é	
pré-requisito	um	domínio	básico	do	inglês.	
	
As	vagas	estão	limitadas	a	20	pessoas.	
	
VISÃO	GERAL	DO	PROGRAMA	DO	CURSO		
	
Este	curso	começará	em	janeiro	de	2020	e	terá	a	duração	de	2	anos,	sendo	que	por	cada	ano	haverão	6	
workshops,	estando	reservado	para	o	último	ano	um	retiro.	
	
Os	formandos	que	completarem	o	programa	(12	workshops,	leitura	dos	textos	de	apoio,	prática	regular	
de	Focusing,	um	trabalho	de	autoavaliação,	12	sessões	de	supervisão,	retiro	com	apresentação	de	um	
tema	individual	e	do	projeto	final	de	grupo)	receberão	uma	declaração	de	presença	conferida	pela	SPPE,	
que	os	habilitará	à	certificação	conferida	pelo	The	International	Focusing	Institute	(TIFI).	O	TIFI	certifica	
internacionalmente	pessoas	formadas	em	Focusing	que	sejam	recomendadas	pelos	coordenadores	dos	
cursos,	atribuindo-lhes	o	título	de	Certified	Focusing	Professional1.	
	
Embora	 hajam	 outras	 valências	 específicas	 conforme	 o	 desenho	 de	 cada	 curso,	 haverão	 neste	 caso	
específico	 duas	 à	 disposição,	 que	 são	o	Focusing	Oriented	 Therapist	 (FOT)	 e	 o	Focusing	 Trainer	 (FT),	
ambos	oferecendo	a	vantagem	de	se	poder	apoiar	o	Instituto,	integrar	uma	comunidade	espalhada	por	
mais	 de	 50	 países	 e	 ficar-se	 referenciado	 como	 FOT	 ou	 FT	 na	 lista	 internacional	 de	 Profissionais	
Certificados	do	TIFI.	Alertamos	para	que,	 em	 termos	de	 certificação,	os	 FOT	 tem	equivalência	 aos	 FT,	
embora	o	mesmo	não	se	aplique	ao	contrário.		
	
ESTRUTURA	DO	CURSO	
	
Os	workshops	serão	realizados	às	sextas	(das	17:00	às	22:30)	e	aos	sábados	(das	10:00	às	17:00),	num	
intervalo	 de	 aproximadamente	 dois	 meses,	 dando	 assim	 tempo	 suficiente	 para	 cada	 formando	 ir	
integrando	os	ensinamentos	no	dia	a	dia	e	desenvolver	a	sua	prática	nas	parcerias.	
		
Embora	 haja	 uma	 estrutura	 e	 um	 formato	 no	 curso,	 ele	 sustenta-se	 nos	 princípios	 experienciais	 do	
Focusing	 e,	 por	 isso	 mesmo,	 procura	 estar	 aberto	 ao	 novo,	 ou	 seja,	 aos	 interesses	 pessoais	 e	 aos	
processos	de	grupo	que	naturalmente	 se	desenvolvem	ao	 longo	do	 curso	e	que	nunca	poderão	estar	
planeados	à	partida.	Adicionalmente,	os	workshops	serão	realizados	dentro	de	uma	pedagogia	de	“aula	
aberta”,	 contudo	 apenas	 serão	 aceites	 visitantes	 que	 sejam	 Profissionais	 Certificados	 de	 Focusing	 ou	
pessoas	 que	 comprovem	 já	 estarem	 suficientemente	 familiarizadas	 com	 esta	 prática.	 Por	 sua	 vez,	 o	
retiro	é	exclusivo	para	os	formandos	e	formadores	desta	segunda	edição	do	curso.	
	

																																																													
1	A	candidatura	é	entregue	ao	TIFI	juntamente	com	o	pagamento	de	uma	joia	de	inscrição,	seguida	de	quotas	anuais.	Em	
alternativa	à	joia,	os	formandos	podem	participar	no	Advanced	and	Certification	Weeklong.	É	também	recomendado	no	princípio	
do	curso	que	os	formandos	se	inscrevam	no	TIFI	como	Professionals-in-Training.	



O	primeiro	ano	oferece	aos	formandos	a	oportunidade	de	vivenciarem	em	profundidade	a	relação	com	
o	 processo	 experiencial	 promovido	 pelo	 Focusing.	 Vão	 adquirir	 as	 capacidades	 basilares	 bem	 como	 a	
sustentabilidade	necessária	para	se	familiarizarem	e	desenvolverem	esta	prática	de	modo	a	que	comece	
a	trazer	benefícios	concretos	para	as	suas	vidas,	integrando-a	nas	suas	formas	de	se	relacionarem	com	o	
mundo.	Os	formandos	vão	adquirir	as	competências	e	a	autonomia	necessária	para	usarem	este	método	
não	só	em	termos	 individuais	como	também	na	escuta	e	 facilitação	do	processo	de	outra	pessoa,	por	
meio	do	estabelecimento	e	da	prática	em	parceiras.	
	
Programa	–	1º	Ano	
História	e	Fundamentos	Básicos	do	Focusing		
Vida	e	Obra	de	Eugene	Gendlin	
Os	Seis	Passos	do	Método	
Os	Conceitos-Chave	de	Felt	Sense,	Felt	Shift,	Carrying	Forward	e	Edge	of	Awareness	
A	Atitude	de	Focusing		
O	Crítico	Interno	
O	Conceito	Experiencial	do	Corpo			
Escuta	Experiencial	Básica	e	Avançada	
Guiar	o	Outro	
Desafios	do	Focusing	
Variedades	Integrativas	do	Focusing	(trabalho	com	crianças,	artes,	comunicação	não-violenta,	natureza	
e	trabalho	corporal)	
	
O	 segundo	 ano	 é	 a	 parte	 mais	 avançada	 e	 específica	 do	 curso	 que	 vai	 permitir	 que	 cada	 formando	
prossiga	em	direção	ao	 título	de	FOT	ou	FT,	conforme	o	seu	contexto	pessoal	e	profissional.	Este	ano	
habilita	 os	 formandos	 para	 níveis	 de	 competência	 que	 lhes	 vão	 permitir	 disponibilizar	 este	 processo	
para	 o	 mundo	 onde	 vivem,	 seja	 para	 amigos,	 colegas,	 clientes	 em	 psicoterapia,	 oferta	 de	 ações	 de	
formação	 ou	 criação	 de	 projetos	 adaptados	 a	 contextos	 pessoais,	 profissionais	 ou	 comunitários.	 Para	
além	dos	seis	workshops	ao	longo	do	ano,	no	mês	de	dezembro	será	realizado	um	retiro	exclusivo	para	a	
turma	desta	edição	que	terá	a	duração	de	dois	dias	e	onde,	entre	outras	coisas,	se	apresentaram	temas	
pessoais	e	o	projeto	final	de	grupo.	
	
Programa	–	2º	Ano	
Focusing	em	Contexto	Terapêutico	
Princípios	do	FOT	
Escuta	Experiencial	Avançada	II	
Conceitos	Filosóficos	
Thinking	at	the	Edge	
Focusing	e	Interação	
Dificuldades	e	Contraindicações	
Variedades	Integrativas	do	Focusing	II	(trauma,	adições,	luto,	mediação,	espiritualidade,	casais,	grupos	e	
comunidade)	
Treino	e	Observação	das	Práticas	
Autocuidado	e	Supervisão	
	
Competências	Adquiridas	no	Final	do	Curso	
	

• Sentir	o	corpo	e	fazer-lhe	companhia,	a	partir	de	dentro;	
• Obter	e	reconhecer	de	forma	confortável	um	Felt	Sense,	seja	geral	ou	particular;	
• Distinguir	o	Felt	Sense	de	emoções	ou	sentimentos;	



• Reconhecer	quando	as	palavras	ou	imagens	vêm	do	Felt	Sense;	
• Perceber	quando	uma	decisão	é	congruente;	
• Saber	estar	com	as	sensações	do	Felt	Sense	sem	ter	ainda	uma	palavra	ou	descrição;	
• Perceber	quando	não	se	quer	entrar	em	contacto	com	o	Felt	Sense;	
• Saber	estar	com	sensações	difíceis	ou	complexas,	encontrando	a	distância	certa	delas;	
• Saber	aplicar	a	auto-empatia	nas	diversas	situações	experienciais;	
• Saber	abrir	novas	possibilidades	numa	determinada	situação;	
• Conseguir	tomar	melhores	decisões	baseando-se	na	sabedoria	implícita	do	corpo;	
• Saber	escutar	o	outro,	facilitar-lhe	o	processo	e	guiá-lo;	
• Saber	estruturar	e	realizar	parcerias	presenciais,	online	ou	por	telefone;	
• Criar	um	campo	interativo	e	relacional	fomentado	a	partir	do	Felt	Sense;	
• Elaborar	projetos	na	comunidade	local,	participando	ativamente	na	divulgação	do	Focusing;	
• Promover	a	integração	do	Focusing	em	diferentes	contextos	humanos,	em	especial	na	

abordagem	psicoterapêutica	específica	de	cada	formando.		
	
DATAS	DO	PRIMEIRO	ANO	
	

1. 24	e	25	janeiro	2020	
2. 20	e	21	março	2020	
3. 15	e	16	maio	2020	
4. 10	e	11	julho	2020	
5. 18	e	19	setembro	2020	
6. 13	e	14	novembro	2020	

	
	
DATAS	DO	SEGUNDO	ANO	
	

1. 22	e	23	janeiro	2021	
2. 19	e	20	março	2021	
3. 14	e	15	maio	2021	
4. 09	e	10	julho	2021	
5. 10	e	11	setembro	2021	
6. 05	e	06	novembro	2021	
7. RETIRO:	10,	11	e	12	dezembro	2021	

	
PROPINAS	
	
Para	sócios	da	SPPE:	

• Valor	total	da	propina:	2.090€	(1.900€	se	pagar	tudo	no	ato	da	inscrição)	
• Valor	anual	da	propina:	1.045€	(1.000€	se	pagar	anualmente)	
• Valor	mensal	da	propina:	95€	(a	dividir	por	11	meses	–	não	paga	o	mês	de	agosto)	

	
Para	não	sócios	da	SPPE:	

• Valor	total	da	propina:	2.310€	(2.100€	se	pagar	tudo	no	ato	da	inscrição)	
• Valor	anual	da	propina:	1.155€	(1.100€	se	pagar	anualmente)	
• Valor	mensal	da	propina:	105€	(a	dividir	por	11	meses	–	não	paga	o	mês	de	agosto)	

	
A	inscrição	efetiva-se	com	o	pagamento	do	valor	total,	anual	ou	pelo	pagamento	do	equivalente	de	duas	
mensalidades.	 A	 desistência	 da	 inscrição	 garante	 a	 devolução	 do	 total	 se	 feita	 até	 3	 meses	 de	



antecedência	do	início	do	curso.	Ficará	retido	o	equivalente	a	1	mês	de	propina	se	a	desistência	for	feita	
até	2	meses	de	antecedência	e	2	meses	de	propina	para	menos	de	2	meses	de	antecedência.	


