
FORMAÇÃO EM 
FOCALIZAÇÃO

ONLINE, AO VIVO E PRESENCIAL 

                                         (para quem quiser)

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5531999391127&text&app_absent=0


Olá, seja muito bem vinda e muito bem vindo à Focalização Brasil! 

       Meu nome é Guilherme, sou psicoterapeuta, mestre e doutorando, professor universitário e coordeno junto com Walter

Parreira (nosso professor) duas Pós Graduações na Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (Fenomenologia,

Psicopatologia e Saúde Mental - @pos.saudemental e Psicoterapia Humanista Existencial: ACP e Focalização -

@pos.psicoterapia). Tenho a alegria de te apresentar um recurso da psicoterapia que considero dos mais preciosos: a

Focalização. Esse incrível recurso realmente transformou minha vida pessoal e minha prática clínica, e quero muito poder

dividi-lo com você. 

       O conhecimento da Focalização foi algo impressionante. Depois de minha formação oficial entre 2009 e 2012, me senti

compelido a não apenas utilizá-la em minha prática clínica, mas de tão incrível, busquei continuar minha formação para

difundi-la no Brasil.

       Hoje, é com muita alegria que, através do The International Focusing Institute (Instituto criado por Eugene Gendlin em

1979), nós, membros do corpo docente, buscamos apresentar para você o programa que planejamos muito cuidadosamente

para trabalharmos numa difusão sólida da Focalização no Brasil. Estamos em nossa 11ª turma de alunos, já formamos mais de

160 pessoas, dentre essas, muitos professores universitários.

       A Focalização é um recurso muito precioso tanto para terapeutas ou psicoterapeutas como também para o público leigo

que deseja descobrir uma forma de melhorar o relacionamento com o próprio mundo interior. 

      A proposta que criamos pela Focalização Brasil é realizar uma formação em Focalização muito sólida teoricamente e

também muito sólida vivencialmente para que nossos alunos não apenas conheçam, mas saiam transformados pelo

conhecimento sentido e vivido (veja o relato de nossos ex-alunos em nosso site www.focalizacao.org). 

Dedique um tempo para, além de conhecer detalhadamente nossa proposta, descobrir quem são os

membros de nosso corpo docente.

 

Nosso programa é composto por profissionais extraordinários e espero que em breve possamos nos

encontrar!

 

Venha se transformar conosco!

 Guilherme Wykrota Tostes, Me
Focusing Certifying Coordinator



Algumas de nossas turmas

de formação



Ciclo Principal

62 h

Aulas ao vivo e

gravadas* 

Prática

supervisionada**

Práticas em

duplas 

Supervisões

clínicas

20h 5h 10h 2h
*Às terças-feiras, das 18:30 às 22:40, via Zoom. Presença não obrigatória: as aulas podem ser assistidas

posteriormente pelas gravações.

** Sábado (data indicada no cronograma), das 8:30 às 12:40. Presença obrigatória. O encontro será on-

line, mas aqueles que quiserem poderão participar presencialmente em nossa sede, em Belo Horizonte!

Aprenda a Focalizar a si e ao outro



Módulo III - Aprofundando na prática da

focalização para aplicação no outro

Desenvolvendo habilidades diferenciadas de escuta

Aprendendo o processo de ressonância do felt-sense, da empatia profunda

Aprofundando na interação terapeuta-cliente

Aprofundando nas diferentes etapas do processo experiencial

Processos criativos

Módulo IV -Novas habilidades no relacionamento

interno, transformando desafios em possibilidades

Aprofundando nos fundamentos da Psicologia Experiencial

Desenvolvendo habilidades para o relacionamento interior

Conflitos internos

“O crítico”

A criança interior"

Focalizando emoções difíceis

Lidando com vivências traumáticas

Entrando em contato com as falhas e dificuldades



Corpo docente

Guilherme Tostes 

Focusing Coordinator pelo The International Focusing Institute.

Focusing Trainer pelo The International Focusing Institute (2009 – 2012).

Professor Universitário.

Mestre e doutorando em Psicologia Clínica pela PUC Campinas-SP.

Sérgio Lara Cisternas

 

Focusing Coordinator pelo The International Focusing Institute no Chile.

Focusing-Oriented Therapist (FOT) pelo The International Focusing Institute.

Professor Universitário.

Doutor em Psicologia pela Universidade do Chile

Salvador Moreno

Focusing Coordinator pelo The International Focusing Institute no México.

Mestre em Psicologia pela University of Minnesota - Twin Cities.

Professor Universitário.

Doutor em Psicologia pela Universidad Iberoamericana.

https://focalizacao.org/guilherme/
https://focalizacao.org/guilherme/
https://focalizacao.org/sergio/
https://focalizacao.org/sergio/
https://focalizacao.org/salvador/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5531999391127&text&app_absent=0


Cronograma

Clique aqui para

manifestar seu interesse 
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Aulas teórico-práticas: 18:30 às 22:40. 

Presença não obrigatória: as aulas serão gravadas e poderão ser assistidas ao longo da

semana.

Prática supervisionada: 8:30 às 12:40

Presença obrigatória

Módul o s  3  e  4

30 31

http://focalizacao.org/formacao/
http://focalizacao.org/formacao/
http://focalizacao.org/formacao/
http://focalizacao.org/formacao/


Supervisão clínica com 

trocas entre pares

Aula com professores 

universitários com muitos 

anos de experiência clínica 

Práticas Supervisionadas

Práticas em Duplas

Acesso ao material do The

International Focusing Institute

e fazer parte da Comunidade

Internacional de Focalização

Acesso às gravações das 

aulas 

Acesso a área de membros 

com materiais exclusivos

2 Apostilas com traduções

exclusivas da Focalização Brasil

Diferenciais



Investimento

Transferência bancária/pix

Cartão de crédito (parcelado

em até 12x, com taxas/juros

do cartão)

Formas de pagamento

850,00 R$

Valor

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5531999391127&text&app_absent=0


Clique Aqui para 

falar com a 

Focalização Brasil 

031 99939-1127

Participe desde já do 

grupo nacional 

de trocas sobre Focalização

Inscrições

Clique Aqui para se inscrever

na Formação em Focalização
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