DIA 19/06/2003 – QUINTA-FEIRA - PALESTRAS (Todos juntos, no auditório central)
Palestra 1 - Cartografia de uma clínica reichiana. Maria Zeneide Monteiro/SP
Palestra 2 - A biologia do psiquismo: a primatologia e o pensamento de Wilhelm Reich. Ricardo Amaral Rego/SP
Palestra 3 - Leitura de caráter: uma visão da bioenergética no século 21. Liane Zink/SP
Palestra 4 - Determinantes não-conscientes de vínculo, aliança e resistência, numa visão da psicoterapia somática
biossíntese. Rubens Kignel/SP
Palestra 5 - A radicalidade dos vínculos: um enfoque no fator alteridade. Análise na abordagem da educação
somática existencial. Ana Lúcia Rocha/SP
DIA 20/06/2003 – SEXTA-FEIRA
Seminário (S) e Vivência (V)
GRUPO 1
1

Nascimento... do natural ao tecnológico na visão da biossíntese. Liane Zink/SP, Marina Cunha/SP, Luiza
Cristina Coltro/SP e Tomiko Utsumi/SP

2

O toque e a psicoterapia. Ricardo Amaral Rego/SP

3

Uma experiência clínica na África. Maria Zeneide Monteiro/SP

4

Para compreender o pensamento funcional de Wilhelm Reich: técnica de identificação e interpretação dos
fenômenos da vida. Alberto Pucci Junior/PR

5

O medo e o transtorno de pânico como meio de transformação através da terapia corporal. Carlos Alberto
Marano/SP

6

Uso de constelações familiares de Bert Hellinger na supervisão em Análise Bioenergética. Reginaldo
Teixeira Coelho/MG

7

Despertando na sua criança interior, o lúdico e o espontâneo. Claudimara Zanchetta/PR e Daniele
Barbieri/PR
GRUPO 2

8

Reich, esse resiliente! Lisete Moreira Del Bianco/SP, Luciane Soriano/SP, Milcia Ghilardi Caiani/SP e
Anderson Goveia/SP

9

Terapia de vivências passadas. Ana Maria Salete Villas Boas/SC

10

Campos motores: as bases psicobiológicas da contração muscular voluntária e involuntária. Mário Márcio
Negrão/PR

11

Mal do século: cardiopatia na visão reichiana. Altair Rodrigues Marinho/PR

12

Vivência em comunicação não consciente: utilizando técnicas de biossíntese. Rubens Kignel/SP

13

O poder do gesto, da criação e da palavra no processo de individuação. Elizabeth Grecco/SP e Silvia
Zaffarani/SP
GRUPO 3

14

O encontro da fisioterapia e a análise bioenergética – alongamento como instrumento de autonomia
pessoal. Maria Claudia Nogueira Amaro/SP

15

A orgonomia, a oligoterapia e os terrenos energéticos. Alexandre Quarto/SP e Plínio Bezerra de Almeida
Junior/PR

16

Um caso de amor: as formas de vínculos na abordagem da educação somática existencial. Denise
Passos/SP

17

O trabalho corporal no processo de desenvolvimento das organizações. Alice das Graças Rosa/SP

18

Arrebentando correntes e dissolvendo couraças: a luta pela liberdade. Valéria Elias Araújo Bichara/SC

19

core energetics – a energética da essência desenvolvendo a capacidade de amar e de curar. Monica
Borine/SP
GRUPO 4

20

O comportamento humano como objeto de estudo e pesquisa: como torná-lo científico? Renato Ramos/SP

21

O animal humano em terapia: a evolução dos cuidados parentais e sua relação com a gênese da couraça.
André Luis de Lima Carvalho/RJ

22

Refazendo minha história. Sandra Fainbaum Ruaro/SP

23

Raida ziguiraida – ser feliz é tudo que se quer. Adriana Dal-Ri/PR e Paula Andréa Meira Miranda/PR
GRUPO 5

24

A obesidade e o intento negativo. Ana Maria Gomes Soares/DF

25

Levar uma vida morna é a solução? Sintomas do contemporâneo brasileiro em nós e na clínica. análise na
abordagem da educação somática existencial. Ana Lúcia Rocha/SP

26

A síndrome de Burnout e a concepção reichiana sobre a saúde do educador. Valéria Resende Teixeira
Pereira/MG

27

Conhecendo a prática da vegetoterapia: diagnóstico energético, caracterológico e actings utilizados para o
desbloqueio das couraças. Maria Beatriz de Paula/RJ e José Henrique Volpi/PR

28

Ver e olhar: (re)conhecendo os limites de nossa máscara. Sandra Mara Volpi/PR

29

É preciso amor pra poder pulsar. Fabiane Sakai/PR
GRUPO 6

30

Psiconeurose: o limite da demanda de amor na etapa anal do desenvolvimento da criança. Maria Beatriz
de Paula/RJ e José Henrique Volpi/PR

31

Amor e coração: uma relação mais do que simbólica. Luciana Rosa Moreno Calazans/PR

32

Manejos e técnicas do somatodrama. Maria Christina Accioli Freire/SP

33

O corpo em crise: a formação do caráter, do útero à maturidade. Heloisa Helena Daldin Pereira/PR

34

Vivências passadas – até onde nossa memória pode chegar? Ana Maria Salete Villas Boas/SC

35

“Sobre todos os nomes...” – uma vivência psico-corporal e psicodramática na busca sobre o conceito de
identidade. Elizabeth Regina Maio de Siqueira/PR e Paula Maio de Siqueira/PR
DIA 21/06/2003 – SÁBADO - PALESTRAS (Todos juntos, no auditório central)

Palestra 6 - A questão mente-corpo na psicopatologia contemporânea. Renato Ramos/SP
Palestra 7 - Poder, fama e ferida narcísica: uma compreensão caractero-analítica do narcisista. José Henrique
Volpi/PR
Palestra 8 - Identidade: uma demanda de amor sob o prisma da vegetoterapia caracteroanalítica. Maria Beatriz de
Paula/RJ
Palestra 9 - A dimensão e o significado do corpo em psicodrama – uma revisão psicossomática somatodrama. Maria
Christina Accioli Freire/SP

