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Formação em Arteterapia



O que é arteterapia?

• É um método terapêutico que colabora para a 
expressão do inconsciente através das 
diversas ferramentas utilizadas e do olhar 
simbólico ao conteúdo manifesto.

• Em breve se tornará uma profissão e não mais 
especialização.

• Foi reconhecida como ocupação pelo 
Ministério do Trabalho – 2013.



Qual a função social da 
arteterapia?

• A arteterapia contribui para o 
desenvolvimento do ser humano, seu auto 
conhecimento e descobertas de 
potencialidades adormecidas, o que vai 
interferir diretamente na sociedade. O ser que 
se descobre pode contribuir genuinamente na 
sociedade, multiplicando e plantando novas 
sementes.  



Onde a arteterapia pode ser 
aplicada?

• Em diversas situações terapêuticas e que 
promovam o desenvolvimento do ser 
humano: Na clínica de psicologia, psiquiatria, 
em instituições escolares, hospitais, asilos, 
ateliês de arte, penitenciarias, empresas, 
industrias, escritórios, instituições 
filantrópicas, instituições religiosas, etc.



Como é o curso de formação em 
arteterapia?

• A arteterapia é uma modalidade recente e no 
Brasil teve a sua origem nos hospitais 
psiquiátricos. Nise da Silveira. 1945.

• Em 1999 fundou-se a primeira associação no 
Brasil – AARJ.

• Surge depois a UBAAT que regula os cursos de 
formação. 



O que é preciso para se tornar 
arteterapeuta?

• É preciso fazer um curso de formação 
credenciado pela associação da sua cidade e 
que deve ser filiada à UBAAT (União Brasileira 
das Associações de Arteterapeutas).

•  Os cursos credenciados no RJ estão no site da 
AARJ. www.aarj.com.br



Como é o curso?

• Todos os cursos, do Brasil, devem obedecer 
algumas regras estabelecidas pela UBAAT e 
aprovadas pelo Ministério do Trabalho.

• O curso do Claudia Brasil Ateliê cumpre as normas 
nacionais e promove cursos desde 1997. Além das 
disciplinas obrigatórias, oferece ateliês e teoria 
sobre a visão da Nise da Silveira. Essa é uma 
característica singular devido a experiência de 
Claudia Brasil na Casa das Palmeiras.   



O curso do Claudia Brasil 
Ateliê:

• O curso acontece em 24 meses de teoria e 
prática, onde cumpre a carga horária exigida 
pela UBAAT de forma intensiva. O estágio e 
supervisão podem ser iniciados a partir do 
segundo ano do curso e segue após o término 
dos módulos teóricos, cumprindo a carga 
horária de 100 horas de prática e 60 horas de 
supervisão. 



• As disciplinas obrigatórias: Artigo 1º - Profissionais de diversas áreas podem participar de cursos de 
Formação e/ou  Especialização em Arteterapia. 

• Artigo 2º -
 Os cursos de Pós-Graduação, Especialização e Formação em Arteterapia deverão apresentar em seu 
currículo mínimo as disciplinas abaixo: 

•  
• a) Fundamentos da Arteterapia: introdução, panorama geral, história e teorias;
•
• b) Linguagens e Práticas em Arteterapia; 

• c) Fundamentos da Arte: história da arte; criatividade; linguagens artísticas diversas como Teatro, 
Expressão Corporal, Música e Poesia, com predominância e aprofundamento nas Artes Plásticas;

• d) Fundamentos Psicológicos e Psicossociais: fundamentos da teoria psicológica que embasa o curso; 
postura terapêutica; Ética no exercício terapêutico; ciclos de desenvolvimento humano; noções de 
psicossocial; 

• e) Psicopatologia;

 

• f) Estágio (Prática em Arteterapia) e Supervisão;

• g) Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, Monografia ou Artigo de acordo com as normas científicas 
da ABNT;

• Artigo 3º - O curso deverá ter um mínimo de 560 horas/aula, com carga horária mínima de 400 
horas/aula presenciais.   



Professores do Claudia Brasil Ateliê

• André Lobão: jornalista, ator e arteterapeuta. 
Coordenador do curso do Claudia Brasil Ateliê em 
São Luis –MA. 

• Claudia Brasil: coordenadora do Claudia Brasil 
Ateliê, psicóloga, arteterapeuta, membro analista 
do IJRJ, AJB, IAAP. Membro fundadora da AARJ, ex 
coordenadora da Casa das Palmeiras – RJ.

• Silvia Rocha: psicóloga, arteterapeuta, terapeuta 
sistêmica. 



Professores do Claudia Brasil 
Ateliê

• Moema Quintanilha: arquiteta, mestre em 
história da arte e professora da UFRJ, 
arteterapeuta.

• Claudia Cardoso, psicóloga, arteterapeuta, 
membro analista do IJRJ, AJB-IAAP.

• Jaqueline Telles, psicóloga e arteterapeuta
• Marisol Seabra, médica, arteterapeuta e 

analista em treinamento pelo IJRJ, AJB e IAAP.



A base teórica 

• No Claudia Brasil Ateliê fundamentamos os 
nossos estudos na teoria de C.G.Jung e nas 
pesquisas de Nise da Silveira.



Módulos:

• História da arte; mitologia e contos de fadas; 
teatro terapêutico; música e arteterapia; fases do 
desenvolvimento humano; psicopatologia; 
psicologia analítica; ética; trabalho corporal Nise 
da Silveira; alquimia e arteterapia; leitura 
simbólica; ateliês diversos; ateliê de artes 
plásticas; dança circular; preparação para estágio; 
constelação familiar e arteterapia; tipos 
psicológicos e os materiais de artes; o corpo na 
arteterapia; folclore e cultura popular.



T. 2015 - Rio T.2016 - Rio T. 2016 - Terê T. 2016- SLZ

Janeiro 12, 13 e 14 20 e 21 06 e 07 27 e 28
Fevereiro        10 e 11 17 e 18 03 e 04 -
Março        10 e 11 24 e 25 17 e 18 03, 04, 05
Abril         ---- 07 e 08 31 e 01  28 e 29
Maio         ----  19 e 20 12 e 13  26 e 27 
Junho        ----- 02 e 03 09 e 10  23 e 24
Julho        ----- 07 e 08 14 e 15  28 e 29
Agosto        ----- 04 e 05  18 e 19   11 e 12
Setembro       ------ 01 e 02  29 e 30   22 e 23
Outubro      ------ 06 e 07  20 e 21   27 e 28
Novembro      ------ 10 e 11  17 e 18   24 e 25
Dezembro 01 e 02   15 e 16   08 e 09

 Cronograma 2017



• Fundamentos da arteterapia: panorama 
geral, história e teorias:

• Professora responsável: Claudia Brasil

• Carga horária: 30 horas

• Ementa: Esclarecer a função da 
arteterapia na sociedade e suas 
diversas possibilidades terapêuticas . 
Conceitos e contextualizações através 
da sua origem e das várias correntes 
teóricas que fundamentam o uso da 
expressão criativa como recurso 
terapêutico.  



Linguagens e Práticas em 
Arteterapia.
Professora responsável: Claudia Brasil.
Carga horária: 30 horas.
Ementa:
Proporciona uma visão mais específica 
do uso de diversas linguagens criativas 
no processo terapêutico, através do uso 
dos materiais plásticos e outras 
modalidades artísticas. 



 Fundamentos da Arte: história 
da arte e criatividade.
Professora responsável: Moema 
Quintanilha
Carga horária: 30 horas.
Ementa:
Incentiva a pesquisa de escolas e 
correntes da história da arte, 
proporcionando uma visão ampla e 
aproximando a arte de processos 
criativos dentro da arteterapia. 



Linguagens artísticas: teatro e 
expressão corporal.
Professor responsável: André Lobão
Carga horária: 30 horas.
Ementa:
A arte de dramatizar e a expressão 
através do corpo são incorporados ao 
processo terapêutico como uma 
necessidade de integrar o corpo e o 
drama na vida cotidiana, 
considerando o corpo e a mente 
como uma totalidade. 



Linguagens artísticas: artes plásticas.
Professora responsável: Moema 
Quintanilha.
Carga horária: 40 horas.
Ementa:
Os materiais plásticos, uso e 
conhecimento de suas propriedades são 
temas relevantes no processo de 
formação, por isso a importância das 
descobertas das diversas formas de 
manejo e suas tendências terapêuticas.



Linguagens artísticas: música e escrita 
criativa.
Professora responsável: Silvia Rocha. 
Professor de música convidado: Luiz 
Claudio Milleco.
Carga horária: 30 horas
Ementa:
Deixar a experiência através da música 
criar um espaço de subjetividade e 
introspecção, o  que facilita a conexão 
imagética. A palavra através da escrita 
criativa acontece espontaneamente 
dando forma ao que estava ainda em 
energia inconsciente. 



Fundamentos 
Psicológicos e Psicossociais:
Professora responsável: 
Claudia Brasil
Carga horária: 30 horas
Ementa:
Informar as principais ideias 
e conceitos da psicologia 
que possam contribuir para 
o entendimento do 
simbolismo das imagens 
projetadas através da 
expressão criativa.



Postura ética e a ética no exercício 
terapêutico:
Professora responsável: Claudia Brasil
Carga horária: 25 horas.
Ementa:
Colaborar para o entendimento da 
importância de uma postura adequada e 
ética no ambiente profissional, assim como 
manter todos os princípios éticos de 
cuidado com o outro e com suas 
necessidades, respeitando sua história e 
suas adversidades. Entendendo que o mais 
importante é o ser em sua totalidade.



Ciclos de desenvolvimento humano:
Professora responsável: Claudia Brasil
Carga horária: 60 horas
Ementa:
Visa introduzir aspectos relacionados a cada fase 
do desenvolvimento humano, levando em 
consideração o ciclo de nascimento, morte e 
renascimento sob a luz da Psicologia Analítica. 
Propõe uma interface com teorias do 
desenvolvimento e os diversos recursos da 
arteterapia utilizados nas diversas fases do 
desenvolvimento humano. 



Noções de psicossocial:
Professora responsável: 
Jaqueline Telles
Carga Horária: 30 horas.
Ementa:
Aborda as teorias e assuntos 
pertinentes à inserção social e as 
práticas arterapêuticas no 
contexto sócio – político – 
econômico em que se encontra a 
população que fará uso de tais 
recursos.
.



Psicopatologia.
Professora responsável: 
Claudia Brasil. Professores 
convidados.
Carga horária: 30 horas.
Ementa:
Informa sobre diversos temas 
da psicopatologia e em 
especial a psicopatologia 
arquetípica sob a luz da teoria 
de C.G.Jung e de pós 
junguianos.



Psicologia analítica – C.G.Jung.
Professora responsável: Claudia Brasil
Carga horária: 60 horas.
Ementa:
Introduz o estudo da teoria de C.G.Jung e 
de pós junguianos através de leituras de 
textos sobre os principais conceitos que 
colaboram para o entendimento da 
percepção simbólica.



Mitologia e Cultura Popular:
Professor responsável: André Lobão
Carga horária: 30 horas. 
Ementa:
Visa o estudo de diversos mitos, de 
várias culturas, com a intenção de 
colaborar na amplificação do olhar 
analítico em torno de uma imagem. A 
percepção e a vivência dos mitos e 
contos de fadas enriquecem o estudo 
da teoria junguiana, mas também 
auxiliam na leitura simbólica.



As pesquisas de Nise da Silveira e o 
trabalho criativo:
Professora responsável: Claudia Brasil
Carga horária: 30 horas
Ementa:
Visa conhecer a história e os caminhos 
que conduziram Dra. Nise da Silveira em 
sua trajetória psiquiátrica. Colabora para 
entender o fluxo criativo e os diversos 
recursos criativos que ajudam no acesso 
ao inconsciente. 



Estágio supervisionado.

Carga horária: 160 horas.
Trabalho de conclusão de curso – 

Projeto pessoal.
Orientadora: Claudia Brasil.

Workshop de conclusão de 
curso:
Trabalho executado por todo grupo 
após a conclusão de todas as etapas 
do processo de formação.
Orientadores: Claudia Brasil e André 
Lobão.



Supervisores do curso:
Claudia Brasil
André Lobão
 



Claudia Brasil Ateliê
Praia do Flamengo, 66
Rio de Janeiro – RJ.


