
 
 

Logoterapia e Análise Existencial como complemento na abordagem e 

trabalho com as famílias - A Busca de Sentido em Contexto Familiar  

”Se entenderes a Pessoa tal como ela é, ela acabará por permanecer tal como é. Mas se a tratares como ela 
poderia vir a ser, isto é, desenvolver todo o seu potencial Humano, estarás a capacitá-la a tornar-se naquilo que 

realmente pode vir a ser!”. 
 Viktor Frankl, parafraseando Goethe, desafia-nos a sermos idealista diante do outro, aceitando-o numa possível 
realidade - por vezes desenquadrada da nossa visão ou conceção social - promovendo em nós a mudança que 
queremos ver acontecer dentro e fora. A Logoterapia [Logos = Sentido] e Análise Existencial, enquanto abordagens 
terapêuticas centram-se no sentido da existência humana, bem como na busca desse sentido por parte da Pessoa. 
Para Viktor Frankl, o Sentido é único e específico na medida que tem que ser preenchido e pode ser preenchido, 
somente por ele; só então assume um significado, um propósito capaz de satisfazer a sua própria vontade de Sentido. 
De acordo com a Logoterapia, este esforço para encontrar o significado na nossa vida é a principal força motivadora 
do Homem. Ser um veículo de emancipação e capacitação da Pessoa na construção de caminhos com sentido, além de 
resignificar a prática profissional, dá sentido à missão que a tão bem caracteriza. Se não nós, quem? 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Introdução ao pensamento de Viktor Frankl e à Logoterapia e Análise Existencial: da contextualização histórica à 
prática profissional 

2. Olhar os desafios e oportunidades da Pessoa na Família de hoje, segundo a concepção antropológica da 
Logoterapia e Análise Existencial: a liberdade da vontade; a vontade de sentido e o sentido da vida  

3. Conceitos fundamentais e técnicas da Logoterapia e Análise Existencial no contacto com a Pessoa no contexto 
familiar (ontologia dimensional da Pessoa, a capacidade de auto-distanciamento e autotranscendência, a intenção 
paradoxal, os valores para a realização do sentido, diálogo socrático, o sentido do vazio e do sofrimento,  …); 

4. Análise e criação de propostas de intervenção no contacto com a Pessoa no contexto familiar (a partir da 
concepção antropológica da Logoterapia e Análise Existencial).  

 

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver o índice de resiliência e a capacidade de auto-superação diante dos desafios a que a Pessoa no contexto 
familiar hoje se depara através da busca de Sentido e propósito de Vida, segundo a Logoterapia e Análise existencial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 - Refletir sobre a procura de sentido, nos múltiplos desafios a que as pessoas em contexto familiar se deparam; 
 - Promoção, capacitação e adoção de recursos facilitadores da auto-determinação da pessoa em contexto familiar; 
 - Transformação do espaço de atendimento num espaço de acolhimento e promotor de Sentido; 
 - Treino de competências promotoras de sentido, no profissional e na pessoa em contexto familiar; 

-  Desenvolvimento dos índices de resiliência e respostas com sentido, no profissional e na pessoa em contexto familiar. 
 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO 

Métodos ativos, interrogativos e expositivos. Avaliação contínua e realização de exercícios / estudos de caso. 



 

DATAS 

29 e 31 de março 

5 e 7 de abril de 2022 

 

HORÁRIO 

10.00h - 13.00h  

 

DURAÇÃO 

12h 

 

LOCAL  

Plataforma Zoom  

 

FORMADORA 

Susana Fouto da Silva 

Mediadora de Conflitos 
Familiares (SMF-DGPJ), 
Escolares, Organizacionais e 
Comunitários. Licenciada 
em Ciências Sociais 
(Universidade Aberta/DGE) 
e Terapeuta do Sentido, 
com especialidade em 
Logoterapia e Análise 
Existencial de Viktor Frankl, 
com formação sistémica e 
justiça restaurativa e 
reparativa. Membro 
acreditado no Viktor Frankl 
International Institute de 
Viena (2019). Especialização 
em Intervenção com 
Famílias no Sistema de 
Promoção e Proteção 
na Sociedade Portuguesa 
Terapia Familiar (2019). 
Formação Avançada em 
PSICOLOGIA POSITIVA E 
LOGOTERAPIA na 
Universidade Católica de 
Braga. 

(+) info:  

susanasilvamediadorafamilia
r.pt 
 

 
INSCRIÇÃO Associados/as da EAPN Portugal: 30€ | Não associados/as: 50€ 

PÚBLICO-ALVO Técnicos/as de organizações sociais e/ou entidades públicas 

e privadas que atuam na área social 

ÁREA DE FORMAÇÃO 090 – Desenvolvimento Pessoal 

MODALIDADE DE FORMAÇÃO Formação contínua de atualização 

FORMA DE ORGANIZAÇÃO Formação a distância 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO Prioridade a associados da EAPN Portugal | 

Entidades do distrito de Coimbra| Número de ordem de receção da inscrição 

CERTIFICADO DE FORMAÇÃO Frequência obrigatória de pelo menos 80% 

do total da duração da ação e aproveitamento no final da formação 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES https://forms.gle/nwaqXADZ58PiTEXc6  

Após confirmação da sua inscrição, o pagamento deverá ser efetuado por 

transferência bancária (mediante envio do respetivo comprovativo). Serão 

então enviadas as credenciais de acesso à plataforma digital da formação. 

 

As inscrições são limitadas a 25 participantes e devem ser realizadas até ao 

próximo dia 25 de março para: 

EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Coimbra 

Telemóvel: 967 084 497 | E-mail: coimbra@eapn.pt 
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