
Neste workshop inovador,
Saul Fuks nos propõe:

Uma reflexão sobre os casais 
do século XXI, que vivem a contradição entre a 

procura de segurança e a necessidade das
paixões:

“As histórias que os casais contam e recontam
para nós e para a si mesmos, tecem um mundo
que pretende ser único... Que cenários podem

sustentar tamanha utopia? Que intercâmbios
podem permitir mudar o que – por principio –

deveria ser inegociável? Que territórios
intersubjetivos permitem a um casal destruir a

valiosa estabilidade alcançada, para
potencializar a turbulência da paixão?”

 

 

Saul também nos convida 
para uma reflexão 

sobre o papel do terapeuta:

“Desde o início...terapeutas de
 casais foram convidados a ocupar 

o lugar de estabilizadores das
relações....O que os

 terapeutas precisam 
revisar para sair

 (ou evitar entrar) 
deste lugar?”

Saul também apresentará 
vídeo-tapes de atendimentos 

de casais brasileiros, e em seguida
compartilhará suas reflexões e

perguntas, em um modelo dialógico.

SAUL FUKS é Terapeuta de Casais,
Formador de Terapeutas e de Facilitadores
de Grupos. Professor Titular de Psicología
Clínica da  Fac. de Psicologia da
Universidade Nacional de Rosário,
Argentina. Diretor do  Centro de Assistência
a  Comunidade- CeAC da  UNR.
Presidente da Fundação   Moirü.
(www.moiru.com.ar)
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WORKSHOP com SAUL FUKS:

CASAIS, TERAPIAS E TERAPEUTAS

EM CAMPINAS/SP

07 E 08 DE MARÇO DE 2008

  A vista parcelado 
Até 25 jan 08 R$ 660,00 R$ 680,00 3 a 4x 
Até 15 fev 08 R$ 680,00 R$ 725,00 2x 

Depois15 fev 08 R$ 700,00 R$ 750,00  
Para os alunos do ITFCCamp e Muliversa (RJ) e socios 

da APTF: o valor à vista pode ser parcelado 
 



PROGRAMAÇÃO
PROGRAMAÇÃO

Atendimentos de Casais com Saul Fuks

Saul Fuks fará dois atendimentos, que serão assistidos por circuito fechado de TV. Em seguida
compartilhará com os presentes suas idéias e reflexões sobre o trabalho com casais.

Este evento está aberto apenas aos inscritos no workshop

DATA: dia 06 de março, quinta-feira
HORÁRIO: das 8h às 12h30, no ITFCCamp
CUSTO: R$ 50,00 por atendimento
LOCAL: Rua Frei Antonio de Pádua 1028, sede do ITFCCamp.

O custo da participação em cada atendimento será de R$50,00

INFORMAÇÕES e INSCRIÇÔES

Tel 0 19 3242.2823
e-mail: terapia@familia.med.br

www.familia.med.br
 

DIA 07/03 SEXTA-FEIRA  
 
8 - 9h -  Recepção dos participantes
9 - 10h30 - O FOCO NO CASAL
10h30 Coffee break
11h -12h30 - 2ª parte - O FOCO NO 
CASAL
12h30-14h30 - almoço
14h30 – 16h - EXIBIÇÃO  DO  VIDEO 
TAPE DO  PRIMEIRO ATENDIMENTO
16h - Coffee-break
16h30 -18hs  Conversação e reflexões 
sobre o atendimento

DIA 08/03 SÁBADO
 
9h –10h30 - EXIBIÇÃO DO VIDEO DO 
SEGUNDO ATENDIMENTO
10h30 - Coffee break
11h -12h30 – Conversação e reflexões 
sobre o segundo atendimento
12h30-14h30 - Almoço
14h30 – 16h - O FOCO NA TERAPIA
16h -  Coffee break
16h30 –18h - FOCO NO TERAPEUTA
18h - Encerramento


