
 

Arteterapia Aplicada à Educação, Saúde, Assistência Social e nas Empresas

Projeto pedagógico elaborado pelo Dr. Luiz Celso Falaschi e Ma. Fabíola Gaspar 

Justi�cativa: 

A Arteterapia resgata uma tradição milenar ao utilizar diversos recursos artísticos como uma forma 
harmônica de se conhecer, comunicar-se, relacionar-se e estar no mundo. Considerando as condições atuais 
de vida, com suas múltiplas exigências para inserção pessoal e pro�ssional num mercado de trabalho cada 
vez mais exigente; e tendo em vista, a necessidade de conciliar tais exigências com uma qualidade de vida 
cada vez melhor, a Arteterapia é uma forma de atuação pro�ssional, criativa, prazerosa e autorrealizadora 
que acolhe, em suas múltiplas interfaces, não só a demanda social, como contempla a realização humana 
através da integração e harmonia dos aspectos físico, educacional, emocional e mental de todos os 
envolvidos.

Objetivos: 

Formar especialistas em: investigação, planejamento, implantação e avaliação em Arteterapia, empregando 
técnicas integrativas nas interfaces da educação, da saúde, da comunicação, da assistência social e das 
organizações privadas, públicas e não governamentais.

Espera-se que o formando esteja apto para atuar dentro do seu campo de trabalho, de forma pro�lática e 
terapêutica centrada na arte, assim como a prática pro�ssional em ateliê arteterapêutico, para atendimento 
a criança, adolescentes, jovens, adultos e idosos, de forma individual e coletiva, em diferentes contextos 
sociais.

Possibilitar o autoconhecimento, o desenvolvimento de consciência e uma melhor qualidade de vida dos 
clientes através do processo criador.

Fomentar a arte como objeto de conhecimento, buscando compreender a manifestação artística como um 
conhecimento cientí�co, técnico e �losó�co, fundamental na constituição da identidade humana.

Reconhecer o processo criativo como suporte e solução de diferentes tipos de di�culdades, como as de 
ordens: psicomotora, cognitiva, de comunicação, relações sociais e con�itos emocionais.

Fundamentar reconhecer e identi�car o processo terapêutico como um processo de transformação 
intrapessoal e interpessoal tendo a criatividade como mola propulsora. 

Fundamentar o discente com conhecimentos sobre o funcionamento de grupos, para que possa implantar 
e atuar, através da Arteterapia e do desenvolvimento da criatividade, em contextos sociais.

Propiciar através da Arteterapia a socialização de alunos, professores, funcionários de empresas, 
pro�ssionais de CAPS, SUS, hospitais, entidades sociais e empresas promovendo as condições pessoais 
necessárias para cada indivíduo se engajar de modo adequado ao grupo a que pertence e no qual 
desepenhará suas funções.
 
Embasar a atuação do arteterapêuta em conhecimentos, sentimentos e habilidades que focalizem a 
realização plena do ser humano qualquer que seja o nível do desenvolvimento em que se encontre, 
permitindo-o seu desenvolvimento, nos vários contextos de atuação, as capacidades de: relação 
interpessoal, afetivas, motoras, estéticas, éticas, tendo a arte como elemento desencadeador.

Entender e conceber a arte como possibilidade real do despertar do sensível, do humano que, por meio do 
simbólico visa compreender a si próprio e o outro.
 
Capacitar com instrumental teórico, prático, multidisciplinar e transdisciplinar, uma prática pro�lática e 
terapêutica centrada na arte, integrando as abordagens: clínica, escolar, cultural, organizacional e social.
Ementa: 

Fundamentos da Arteterapia: 

Introdução, Panorama Geral, Histórias e Teorias; Linguagens e Práticas em Arteterapia, Fundamentos e 
Linguagens da Arte.  Fundamentos Psicológicos e Psicossociais. Psicopatologia. Fases Desenvolvimento 
Humano - Ciclo da Vida. Didática e Produção Cientí�ca.  Prática e supervisão.

Público Alvo:
Este curso é destinado a pro�ssionais das áreas artísticas, educacionais, comunicação, sociais, médicas, 
psicológicas e áreas a�ns portadores de diplomas de graduação.

Per�l do egresso: 
Espera-se que o formando esteja apto para atuar dentro do seu campo de trabalho, com indivíduos e 
grupos, de forma pro�lática e terapêutica centrada na arte.

Campos de atuação: 
O Arteterapeuta poderá atuar dentro do seu campo de trabalho: em escolas, consultórios, ateliês, empresas, 
ONGS, entidades �lantrópicas, hospitais, CAPS, CRAS, CREAS, postos de saúde, entre outros.

Sistema de Avaliação: 
Desempenho individual em sala de aula durante as atividades práticas; 

Pesquisas bibliográ�cas ou trabalhos artísticos, realizados individualmente, fora de sala   de aula e 
apresentados ao docente da disciplina;

Elaboração de relatório sobre a atividade prática;

Elaboração de um livro em conjunto com todos os alunos da classe como trabalho de conclusão, que será 
avaliado pelo orientador do curso e do coordenaor das práticas supervisionadas;

As notas serão de acordo com o desempenho nas avaliações, podendo variar de 0 a 10, sendo que para 
aprovação o aluno terá que obter no mínimo 7.

Conteúdo Programático:

Módulo I - Fundamentos da Arteterapia: introdução, panorama geral, história e teorias; Linguagens 
e Práticas em Arteterapia
Apresentação da estrutura geral do curso. O que é Arteterapia. Como se desenvolveu no Brasil e no mundo. 
Objetivos e principais linhas de atuação da Arteterapia. Alcances e aplicações práticas. Função 
arteterapêutica, integração e transposição das diversas linguagens plásticas, da música, do teatro e da 
expressão corporal. Arte e meio ambiente: resigni�cando, reconstruindo e transformando materiais 
recicláveis e elementos da Natureza. A Filoso�a e a relação entre a criação do universo e os e os 4 elementos 
da natureza: terra, água, fogo e ar. Relação entre processos criativos e processos terapêuticos O processo de 
desenvolvimento no Ateliê arteterapêutico na ressigni�cação do processo de ensino e aprendizagem. A 
criatividade como fator de potencialização cognitiva e emocional na educação, saúde e social. Princípios 
básicos para trabalhar em grupos. Criatividade, Histórias e Mitos no processo terapêutico. 

Módulo II - Fundamentos e Linguagens da Arte. História da Arte. Criatividade.
A transposição das diferentes linguagens artísticas: desenho, pintura, colagem, modelagem, construção, 
tecelagem, música, dança e teatro. A história da arte.  O fazer artístico, a apreciação signi�cativa da arte e do 
universo a ela relacionado. A arte como produto da história e da multiplicidade das culturas humanas. As 
artes visuais como objeto de apreciação signi�cativa. Importância da Criatividade ao longo da história da 
Humanidade. Os efeitos do processo criativo no autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Escrita 
Criativa e o Programa de Educação em Valores Humanos.  

Módulo III - Fundamentos Psicológicos e Psicossociais. 
Pensamento e abordagens psicológicas, com ênfase na Psicologia Analítica, de Carl Gustav Jung 
(inconsciente coletivo, animas e animus, personas, arquétipos, complexo, entre outros conceitos). Tipos 
Psicológicos (sensação, intuição, pensamento e sentimento). Relação entre os tipos psicológicos e os 4 
elementos da natureza.   Arte e Saúde: A Arteterapia como instrumento facilitador do Programa Saúde e 
Prevenção na Escola.Humanização na Saúde Mental. Intervenção da Arteterapia na saúde mental. 
Conhecimento das principais patologias mentais. Conhecimentos e entendimento sobre os transtornos do 
desenvolvimento e demais patologias que interferem no comportamento e no processo ensino 
aprendizagem. Noções básicas de Psicossocial. O resgate do criativo e do saudável nos adolescentes em 
con�ito com a lei. Transformando energias destrutivas em energia criativa.  Estratégias de intervenção nas 
equipes multipro�ssionais da educação, saúde e social.

Módulo IV - Ciclo da Vida: infância, adolescência, fase adulta e terceira idade.
Ciclo da Vida: estudo do desenvolvimento humano nas diversas faixas etárias: infância, adolescência, fase 
adulta e terceira idade. O processo do saber com os olhos da criança. Os con�itos da passagem da infância 
para a adolescência. Jovens com di�culdades de comportamento. O papel do arteterapeuta no trabalho 
com crianças e adolescentes na contemporaneidade. As histórias e mitos como recursos para a inclusão.  
Investigação e intervenção através da arte. Um novo paradigma para o envelhecimento saudável. Aspectos 
e dimensões do envelhecer.

Modulo V - Didática e Produção Cientí�ca.
Trabalho de Conclusão de Curso: Escrita Criativa como forma de comunicação. Etapas da elaboração de 
projetos de pesquisa; Reconhecimento da bagagem de ideais, recordações e sentimentos dos alunos; 
Relato escrito das experiências trasformadoras dos alunos ao longo do curso, construído coletivamente e 
concretizado na forma de livro, organizado e editado pelos coordenadores do curso; Elaboração do livro: 
conteúdo, apresentação, processo, ilustração, revisão e edição.

Modulo VI - Práticas Supervisionadas e Ética Pro�ssional.
Aplicação prática da Arteterapia pelo aluno, com supervisão, na realização através da investigação e 
intervenções necessárias, desenvolvimento do processo criativo de forma a possibilitar o 
autoconhecimento, o desenvolvimento da consciência e uma melhor qualidade de vida dos clientes. 
Atribuições e funções do Arteterapeuta.  Ética e postura pro�ssional do arteterapeuta em suas diferentes 
atividades. Responsabilidades do Arteterapeuta: para consigo mesmo, com o cliente, com outros 
pro�ssionais e com a sociedade, bem como para com a pro�ssão, a carreira e a pesquisa cientí�ca. 

Coordenação Técnica 

Me. Fabiola Maria Gaspar: Psicóloga - CRP 06/35684-8, Arteterapeuta - AATESP – nº 064/0706, Mestre em  
Teologia com a linha de pesquisa em Educação Comunitária na Infância e Juventude pela EST – Escola 
Superior de Teologia, pós graduada em Psicossomática pela FACIS – Faculdade de Ciências e Saúde 
Integrada , pós graduação, lato sensu em  Trandisciplinaridade: Educação, Saúde e Liderança pela ASSEVIM- 
Associação Educacional do Vale do Itajaí – Mirim, reconhecida pelo CRP/SP – 6ª Região como especialista 
em Psicologia Organizacional/Trabalho e Psicologia Clínica.  Na área social atuou como Diretora Regional do 
Vale do Paraíba e Litoral Norte da Secretaria Estadual da Promoção Social/SP. Foi Coordenadora Regional e 
membro da Diretora Estadual/SP da UNIPAZ – Universidade da Paz. Reportagens sobre Fabiola Gaspar na TV 
Bandeirante, TV Globo e Record, e em revistas e jornais pelo site www.artenape.com.br , clique em 
reportagens. http://lattes.cnpq.br/9931701586220175.      
Um dos grandes diferenciais do nosso curso é que a equipe técnica é composta por Arteterapeutas de 
renome nacional e internacional.


