
 

 

 

 

 

 

A Associação Baiana de Arteterapia - ASBART promoveu, nos 

dias 13, 14 e 15 de outubro, na cidade de Salvador, o 12º Congresso 

Brasileiro de Arteterapia com o tema “Ciência e Arte: da diversidade à 

integração do ser”.  A programação foi organizada a partir dos três 

pilares escolhidos pela comissão organizadora como: arteterapia e ciência, arteterapia e diversidade e 

arteterapia uma profissão. Nestes critérios, foram oferecidos  um  total  de  15  mesas  temáticas,  12  

simpósios, 35 oficinas e 32 trabalhos em temas livres.  

A palestra de abertura do congresso sobre o tema “Arteterapia no 

Brasil: 30 anos de criação e transformação” foi proferida por Angela 

Philippini contando a sua descoberta e inserção no Rio de Janeiro e por 

Selma Ciornai que retratou, a partir de sua experiência e aprimoramento de 

sua busca, a implantação da Arteterapia em São Paulo, bem como o início 

da formação no Instituto Sedes Sapientiae e o crescimento e 

desenvolvimento em cursos, fóruns, congresso brasileiro e congresso 

latinoamericano. Selma apresenta  a  trajetória  da  divulgação  e  formação  

dos profissionais em arteterapia, a partir de seu espírito visionário e 

contributivo, mobilizando e emocionando todos os presentes.  

Algumas professoras, entre elas, Vera Ferretti Rossetti, Regina  

Santos,  Monica  Guttmann, Ana Alice Francisquetti, Leila Nazareth, estiveram presentes oferecendo 

palestras em simpósio e mesa temática, bem como oficinas. 

O congresso como evento bianual torna-se uma oportunidade de relacionamento, de conhecimento 

dos novos projetos em arteterapia nas diversas cidades do país, nos seus contextos e crenças, bem como na 

diversificação da atuação profissional em áreas de educação, saúde mental, clínicas, na inserção em saúde 

pública, e em projetos de inclusão social. 
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É com grande satisfação que o Departamento de Arteterapia 

comunica o lançamento do livro “Arte – Reabilitação - Um caminho 

inovador na área da Arteterapia” cuja 

autora e organizadora é a Professora Ana 

Alice Francisquetti, que pertence ao corpo 

docente do Curso de Arteterapia deste 

Instituto. 

O lançamento do livro ocorreu no 

Instituto Sedes Sapientiae, no dia 26 de outubro, através de uma concorrida noite 

de autógrafos da qual também participaram os colaboradores do livro, 

professores, alunos e convidados. O evento proporcionou uma proveitosa troca de 

ideias sobre o presente e o futuro da Arteterapia na reabilitação de pacientes com 

patologias e deficiências físicas e neurológicas. 

Na ocasião, foi também exposto um trabalho de confecção de mantos inspirados na história do 

Arthur Bispo do Rosário, confeccionados pelos alunos do primeiro ano do Curso de Especialização em 

Arteterapia, no encerramento da disciplina Postura Terapêutica ministrada pela Profa. Leila Nazareth.  

 

 
Encerrando este dia, foi realizada a roda de conversa: impressões sobre o congresso de arteterapia 

onde foram expostos os assuntos mais relevantes apresentados no 12° Congresso de Arteterapia, ocorrido 

em Salvador no período de 13 a 15 de outubro de 2016. Participaram desta conversa professores e 

estudantes, expositores de trabalhos e ouvintes no congresso e público em geral, independente de terem 

participado do evento. Na ocasião, foram colocadas as experiências que tiveram nas mesas, simpósios, 

oficinas e trabalhos, o que proporcionou uma visão ampliada do que ocorreu no congresso e uma rica troca 

de conhecimentos. 

“Acredito ser muito importante este tipo de evento, pois, além de proporcionar um 

compartilhamento de ideias, possibilita que pessoas que não estiveram presentes no congresso 

(como eu) possam ter mais acesso ao que anda acontecendo na profissão. É uma maneira de 

agregar os conteúdos de forma dinâmica e trocando experiências com quem vivenciou os 

trabalhos apresentados.” (Iara Simonetti Racy, psicóloga e arteterapeuta)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 07 de outubro de 2016 aconteceu no Sedes, pelo Departamento de Arteterapia, o Workshop 

Pintura, Corpo e Transformação, coordenado por Marcia Bombarda e Natalia Pieczarka, psicólogas, Gestalt 

terapeutas e arteterapeutas.  

Desde a antiguidade e em diversas culturas, o ser humano marca seu corpo com pinturas para 

representar sentimentos e momentos importantes em sua vida. Pintura, Corpo e Transformação foi um 

workshop vivencial que convidou os participantes a entrarem em contato e simbolizar suas possibilidades de 

transformação. 

Marcia e Natalia disponibilizaram para os presentes um mergulho em sensações: som, movimento, 

corpo, troca, tinta. Um processo fluido que permitiu a todos vivenciar o “olhar para dentro” e expressar 

através da tinta e símbolos suas descobertas e transformações. 

O resultado deste workshop foi uma troca rica de experiências que deixou sua marca para além do 

corpo e para além daquele momento vivido no ateliê. 

 

“Participar do workshop, além de ter sido uma oportunidade de 

conhecer a arte terapia, já que não sou da área, foi uma experiência 

de entendimento e de compreensão de uma parte dos meus 

sentimentos. Expressar essa pequena parte de mim com cores e 

tintas num papel, ou no corpo, é como utilizar uma lupa que permite 

ver com mais clareza e mais detalhes o que antes estava escondido 

por outras questões, como os pensamentos voltados para a rotina 

diária que muitas vezes fazem com que esqueçamos de olhar para 

dentro de nós mesmos. Essa possibilidade de externalizar, de uma 

forma tão clara e palpável, o que está no interior de cada um de nós 

faz da arte terapia um instrumento maravilhoso num processo de 

autoconhecimento e de crescimento pessoal. Sou muita grata por 

essa experiência.” (Regina Almeida, arquiteta) 

 

 

 

O Boletim do Departamento de Arteterapia é produzido bimestralmente. Participe da realização deste 

informativo contribuindo com informações, sugestões, dúvidas, dicas, recomendações...  

Basta enviar para arteterapiaboletim@gmail.com 

mailto:arteterapiaboletim@gmail.com


 

 
Deseja receber o Boletim do Departamento de Arteterapia do Sedes e as novidades sobre os próximos eventos? 

Envie para arteterapiaboletim@gmail.com sua solicitação para inserção do seu endereço virtual em nosso banco de e-mails. 

 

 

 

 

O Departamento de Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae 

promoveu, no dia 16 de setembro de 2016, o Ateliê Escutar e Re-criar 

Músicas aliados a Arteterapia, com Marcieli do Amaral Santos, arte-

reabilitadora, pianista e focalizadora de dança circular. 

 Marcieli fundamentou a sua proposta de atuar com música e 

arte a partir da pesquisa do Prof. Emmanuel Bigand que estudou o 

efeito da seleção de música erudita/clássica para mobilizar as 

emoções base de alegria, tristeza, raiva e medo.   

 Esta pesquisa foi pautada na música erudita e nos parâmetros 

de modo (maior e menor) e de andamento vagaroso (lento), 

moderado (andante) e rápido (alegro). Para tanto, após a audição da 

música, era solicitado associar e/ou relacionar com um sentimento. 

Em seu estudo, Marcieli utiliza também a serenidade e acrescentou o 

estilo romântico (amor) o qual  fundamentou e pesquisou nas 

composições de Chopin.  

 

Neste ateliê, ofereceu três propostas de atividades. 

A primeira, após a audição de uma música erudita, 

promoveu a livre associação das imagens disponíveis de 

obras de arte a partir da emoção mobilizada.  

 Em um segundo momento, após a audição, a 

proposta foi utilizar o recurso plástico a fim de expressar a 

emoção mobilizada criando a imagem que a represente. 

Foram disponibilizados materiais tais como: açúcar, sal, 

café, chocolate, pimenta, limão, cola e anilina. 
 

 

 

Na terceira atividade, a partir da 

memória de uma música, foi expressa a emoção 

utilizando também os instrumentos musicais 

disponíveis. 

Os participantes encantaram-se com as 

atividades oferecidas por Marcieli e com a sua 

inspiração por meio da música e arte, 

oferecendo uma combinação de estímulos e de 

materiais como facilitadores no processo 

criativo em Arteterapia. 

 

 

 

www.arteterapiamusicriarte.com.br 

mailto:arteterapiaboletim@gmail.com
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O Departamento de Arteterapia está monitorando informações e tramitações do Projeto de Lei 

apresentado pelo Deputado Giovani Cherini (PDT/RS), em 27 de outubro de 2015, no qual a ementa 

regulamenta a profissão de Arteterapeuta e dá outras providências, tais como: sua regulamentação, a 

profissão do arteterapeuta, do requisito, das competências, e da atividade profissional.   

Após a apresentação em outubro de 2015 na sessão plenária da Câmara a tramitação será realizada 

em pauta ordinária e a proposição estará sujeita à apreciação conclusiva das seguintes Comissões: de 

Seguridade Social e Família; Trabalho, de Administração e Serviço Público e Constituição e Justiça e de 

Cidadania. Abaixo um cronograma para conhecimento da tramitação e deliberação ocorrida na Câmara dos 

Deputados Federais:  

- 24/11/2015 Ação  Legislativa:  Mesa  Diretora  da  Câmara  dos  Deputados  (MESA) encaminhou 

para Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF)  

- 25/11/2015  Coordenação  de  Comissões  Permanentes  (CCP):    encaminhou  para publicação 

inicial em avulso e no DCD de 26/11/15 pág. 72 col. 01.  

- 25/11/2015 Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF): acusa o recebimento.  

- 19/10/2016 Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF): designa como relator, Deputado Chico 

D'Angelo (PT/RJ).  

- 20/10/2016 Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF): define prazo para emendas ao projeto 

de lei - 5 sessões a partir de 21/10/2016.  

Manteremos informações nos boletins referentes à tramitação e pareceres sobre o projeto de lei, a 

fim de informar a comunidade de Arteterapia do Instituto Sedes.  (Fonte: site www.camara.leg.br) 
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18/11 – Ateliê: Feltragem 
(com Marcia Mardini e Livia Xavier) 

 

03/12 – Mesa Redonda: Atendimento em Arteterapia – dificuldades e conquistas 
(com Iara Simonetti Racy, Maria Rita Callijao Farias, Natália Pieczarka e Valeria Carelli Ferrari) 

Após a mesa, teremos um momento arteterapêutico com todos os presentes para celebrar o final do ano, 

com comes, bebes e atividades expressivas. Não deixem de participar! 

 

05/12 – Jornada de Oficinas de Arteterapia 
(formandas do curso de Especialização em Arteterapia) 

 


