PERFIL DO FORMADOR EM TERAPIA DE FAMÍLIA
Questões sobre o papel do Formador como categoria oficial dentro do Estatuto da ABRATEF:
A Comissão de Formação 2002-2004, ao finalizar seu trabalho nesta gestão, apresentou, entre suas
conclusões, a idéia da necessidade de se definir quem é o formador em Terapia Familiar, pois não existe
esta categoria “formador” no Estatuto da ABRATEF.
Esta Comissão considerou que a discussão do papel do Formador será importante, uma vez que ele
existe de fato, além do que a ABRATEF promove “Encontros de Formadores” e não possui o Formador
em documento oficial.
Critérios para ser Formador - CDC 2002/2004
Para ser reconhecido como formador em Terapia Familiar e de Casal pela ABRATEF, o profissional
deverá preencher os requisitos:
1) Ser membro titular de uma Associação Regional da ABRATEF.
2) Encaminhar à regional 3 (três) cartas de apresentação de sócios titulares de qualquer umas das
Associações Regionais filiadas à ABRATEF.
3) Comprovar produção científica sob a forma de apresentações em Congressos, publicações de
trabalhos e pesquisas.
4) O formador deverá conjugar as atividades de professor e supervisor.
Comissão de Formação 2004/2006 - Papel do Formador
A Comissão de Formação – 2004-2006, para dar continuidade à discussão sobre o papel do Formador,
optou por organizar perguntas que pudessem levantar questionamentos sobre este tema. Após
apresentação das mesmas, a assembléia do CDC da ABRATEF em 13 e 14/04/2005, aprovou as
definições que seguem.

Questões sobre o perfil do Formador
1. Qual é a função do Formador em Terapia de Família? - Ser um facilitador na construção do
conhecimento e prática do aluno.
- Desenvolver uma consciência crítica e ética.
- Respeitar sua criatividade, sensibilidade e características individuais.
- Mobilizar recursos internos no aluno como ferramenta para ação terapêutica.
- Possibilitar um espaço reflexivo de aprofundamento teórico-clínico e supervisão do trabalho prático
com famílias, grupos, comunidades e instituições.
2. Quantos anos de prática clínica o Formador deverá ter após completar sua formação em Terapia de
Família?
Cinco anos
3. Quantos anos de prática profissional após sua graduação o Formador deverá ter?

Oito anos
4. Quais são as diferenças entre o Formador e o Professor de Terapia de Família?
- Formador acompanha o processo de reflexão interna e externa do aluno, trabalha direta ou
indiretamente com o selfdo mesmo, bem como orienta o aluno, supervisionando seu processo prático–
clínico.
- Professor não necessita ter formação em Terapia Familiar, podendo ter outra especialização
profissional que venha enriquecer o curso de Terapia Familiar.
5. O Formador deverá ter algum tipo de produção científica?
Sim.
Produção científica inclui apresentações de trabalhos em Congressos, publicações de trabalhos e
pesquisas.

