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Departamento de Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae 

Pró ximós Eventós 

Inscrições na secretaria 

do Instituto ou no site 

www.sedes.org.br 

13° Congresso Brasileiro de Arteterapia Programe-se 

Acesse: https://www.13congressoarteterapia.com.br/ 
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O VIII Fórum Paulista de Arteterapia é uma iniciativa da AATESP - Associação de Arteterapia do Estado 

de São Paulo, a realizar-se no dia 18 de agosto de 2018 no Espaço B-Arco em São Paulo,  com o tema 

Arteterapia: Cultura, Saúde e Educação, tendo como objetivo oportunizar troca de saberes de suas 

interfaces no processo criativo e no desenvolvimento humano. 

Contamos com sua participação! 

Mais informações: 

Site: www.aatesp.com.br 

e-mail contato: secretaria@aatesp.com.br 

Inscrições: https://www.even3.com.br/forumpaulistaarteterapia2018 

 

Comissão Organizadora VIII Fórum Paulista de Arteterapia 

AATESP - Associação de Arteterapia do Estado de São Paulo 

VIII Fórum Paulista de Arteterapia Programe-se! 
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No último dia 05 de junho, na CSSF – Comissão de Seguridade Social e Família, enfrentamos alguma 

resistência de parlamentares durante a votação, mas juntamente com Deputado Chico D'Angelo e re-

presentantes da UBAAT e das Associações de Arteterapia o PL 3416/2015 (projeto de lei) que regula-

menta a profissão de arteterapeuta foi aprovado nesta comissão. 

Vamos continuar na mobilização!! 
Continua disponível o link da enquete sobre PL 3416/2015: 
  
https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2024910 

Contamos com seu voto!!! 

Informações de tramitação: 

02/07 - Aguardando designação de Relator na CTASP, na forma de Apreciação Conclusiva pelas Comis-

sões - Art. 24 II, no regime de tramitação Ordinária (Art. 151, III, RICD) 

20/06 - Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Seguridade Social e Família Publicado em 

avulso e no DCD de 21/06/2018, Letra A. 

19/06 - Recebimento pela CTASP - Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 

PL 3416/2015— Regulamentação da profissão de Arteterapia 

Ateliê Pintura em Tecido 

No dia 11 de maio, recebemos no Departamento a psicóloga 

e arteterapeuta Maria de Betania Paes Norgren com o ateliê 

"Pintura em Tecido”.  

No evento, os participantes puderam conhecer e               

experimentar as técnicas de pintura Batik, Tye dye, Shibori 

em tecidos. Com a vivência, puderam refletir e trocar ideias 

sobre como elas podem ser aplicadas nos seus                

atendimentos/atividades.  

Além de tudo isso, ainda puderam levar deste encontro     

belíssimos trabalhos.  

Aconteceu no 

Departamento 

Aconteceu na 

Artetera
pia 
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 Eu tinha uma ideia geral do conceito de arteterapia, ou seja, utilizar a arte co-

mo recurso terapêutico para dar maior amparo às fragilidades humanas. Razão pela 

qual tive motivação para cursá-la, pois seria uma ferramenta a mais para eu utilizar 

no meu trabalho como mediadora de conflitos judiciais e/ou extrajudiciais. 

 Porém, através do meu percurso já no primeiro módulo do curso, me surpre-

endi e compreendi a importância de se aprofundar neste estudo, pois somente com 

o saber de um arteterapeuta que se aprimorou desse conhecimento é capaz de aco-

lher e trabalhar terapeuticamente para a solução do problema que se apresenta. 

Portanto, o meu conceito de arteterapia se expandiu, assim como as minhas pers-

pectivas em relação aos benefícios dela na vida das pessoas para lidar com os pro-

blemas que lhe afligem, sejam eles físicos, mentais, emocionais ou sociais. 

            O ser humano é muito complexo e consequentemente afetado nas suas emo-

ções e vulnerabilidade, por isso  eu acredito na arteterapia como um processo de 

transformação para uma vida mais saudável e equilibrada. Principalmente nos dias 

de hoje que temos mais contato com diferentes grupos de pessoas e a arteterapia 

por si só é tão complexa , híbrida, rica e potente para despertar a criatividade  que 

existe no ser humano para conduzir sua trajetória de vida mais livre de suas crenças 

limitantes, assim como a própria arte. 

 

Valéria Ribeiro de Fazio (aluna do 1° ano de Especialização 

em Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae) 

Por que eu acredito na Arteterapia? 

*Sessão destinadas aos alunos de Arteterapia, profissionais e pessoas atendidas na área 

*Envie o seu depoimen-

to para o e-mail  

arteterapia@sedes.org.br 

com o título “Por que 

eu acredito na 

Arteterapia?” 

O Boletim do Departamento de Arteterapia do Instituto Se-

des Sapientiae é produzido bimestralmente. Participe da 

realização deste informativo contribuindo com informações, 

sugestões, dicas, indicações...  

Basta enviar para arteterapia@sedes.org.br  
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