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A Autora
Maria Margarida Ribeiro nasceu a 20 de
Janeiro de 1944, no Lugar da Praia da Granja,
freguesia de Arcozelo, concelho de Vila Nova de
Gaia.
Em 1969 conclui o Curso de Serviço Social
no Instituto de Serviço Social do Porto e, em
1974, obtém o grau de Licenciatura no Instituto
de Ciências Sociais e Políticas da Universidade
Técnica de Lisboa.
De 1969 a 1976, exerce funções de
Docente, no Instituto Superior de Serviço Social
do Porto e de Lisboa, no Liceu Pedro Nunes de
Lisboa e na Escola Preparatória da Pontinha. Em
1976 é convidada para a Assessora Técnica do
Centro Infantil Helen Keler, onde inicia os seus
estudos e a sua prática de analista institucional.
Entre 1982 e 1986, com o apoio da
Fundação Calouste Gulbenkian, realiza uma
investigação sobre «A Dinâmica da Escola
Especial», onde testa uma nova metodologia de
investigação institucional. Nesse período, entra
em contacto com o professor René Lourau,
Socianalista e Professor na Universidade de
Vincenne. Em 1989 convida este Professor e o
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seu Assistente Perpétuo de Andrade para
realizarem uma Conferência, na Fundação
Calouste Gulbenkian, e um trabalho de grupo.
Toma contacto com o Dr. Gregório Franklin
Baremblitt,
Psiquiatra
Argentino
e
Institucionalista, e participa em 1992, em
Buenos Aires, num Congresso sobre Análise
Institucional onde conhece um grande número de
Institucionalistas da América Latina e da França.
A partir de 1986, realiza em Portugal trinta
e cinco trabalhos de Análise Institucional, a
pedido de Instituições ligadas aos Ministérios da
Saúde e da Educação, assim como algumas
palestras e cursos sobre esta matéria.
Exerce ainda a função de Psicoterapeuta
desde 1974. Iniciou a sua formação, em 1970, na
Sociedade Portuguesa de Grupanálise, exercendo
a sua actividade como grupanalista tendo
atingido o grau de membro titular nesta
Sociedade Científica. Em 1986, faz parte do
grupo que funda a Sociedade Portuguesa de
Psicoterapias Breves onde passa também a
exercer funções didácticas.
Presentemente, exerce a profissão de
Psicoterapeuta em Lisboa, Évora e Beja, no
âmbito da Sociedade Portuguesa de Psicoterapias
Breves.
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