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EDITORIAL  
………………………………………………………………………….............…………………………………………… 
 
 
 

ARTETERAPIA EM GOIÁS: FORMAÇÃO E IDENTIDADE PROFISSIONAL 
 

Esse volume reúne um pouco da história da Arteterapia em Goiás, os profissionais e estudantes dos 
Cursos de Arteterapia, o nascimento da Associação Brasil Central de Arteterapia, bem como a produção 
científica editada pela Associação.  
 

Profª Ana Cláudia Afonso Valladares 
Coordenadora do Conselho Editorial da Revista Científica Arteterapia Cores da Vida 

 
 
 

 
Art therapy in Goiás: training and professional identity 

 
This volume brings a little history of Art Therapy in Goiás, professionals and students of art therapy 

courses, the birth of Art Therapy Association of Central Brazil, as well as scientific production published by the 
Association. 
 

Profª Ana Cláudia Afonso Valladares 
Coordinator of Board Members of Editorial of the Scientific Magazine Arteterapia Cores of the Life 

 
 

 
 

Arteterapia en Goiás: formación e identidad profesional 
 

Ese volumen reúne un poco de la historia del Arteterapia en Goiás, los profesionales y los 
estudiantes de los Cursos de Arteterapia, el nacimiento del Asociación Brasil Central de Arteterapia, así 
como la producción científica publicada por la Asociación.  

 
Profª Ana Cláudia Afonso Valladares 

Coordinadora del Consejo Editorial de la Revista Científica Arteterapia Colores de la Vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 
As opiniões emitidas nos trabalhos aqui publicados, bem como a exatidão e adequação das referências 
bibliográficas são de exclusiva responsabilidade dos autores, portanto podem não expressar o pensamento dos 
editores e/ou conselho editorial. 
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ARTIGOS DE ATUALIZAÇÃO OU DIVULGAÇÃO  
…………………………………………………………………………………………………...………………… 
 
 
 

1- HISTÓRICO DOS CURSOS DE ARTETERAPIA EM GOIÁS 
  

Ana Cláudia Afonso Valladares
1 

 
 
Resumo: Esse volume traz o nascimento dos cursos de Arteterapia em Goiás, os profissionais e estudantes 
dos Cursos de Arteterapia.  
Palavras-chave: Arteterapia; Formação profissional; Curso. 
 
 

History of Art therapy courses in Goiás 
 
Abstract: This volume brings the birth of the of Art therapy courses in Goiás, professionals and students of Art 
therapy courses. 
Key-words: Art Therapy; Training identity; Course. 

 
 

Histórico de los cursos del Arteterapia en Goiás 
 
Resumen: Este volumen trae el nacimiento de los cursos de Arteterapia en Goiás, los profesionales y estudiantes 
de los Cursos de Arteterapia 
Palabras-clave: Arteterapia; Formación profesional; Curso. 

 
 

 
A Arteterapia em Goiás iniciou-se no ano de 1993 com a abertura do primeiro Curso de Especialização em 

Arteterapia oferecido pela Universidade Federal de Goiás (UFG). 
 
O primeiro Curso de Especialização em Arteterapia, oferecido pela UFG, baseou-se na intersecção de três 

grandes áreas de conhecimento (artes, educação e saúde), envolvendo quatro unidades acadêmicas da 
universidade: Faculdades de Artes Visuais-FAV (antigo Instituto de Artes-IA), Faculdade de Enfermagem-FEN, 
Faculdade de Educação-FE e Faculdade de Medicina-FM. O curso foi sediado e coordenado pela Faculdade de 
Artes Visuais-FAV. 

 
O currículo do primeiro Curso de Especialização em Arteterapia teve como conteúdo específico da 

Arteterapia (teórica e prática) a utilização das diversas linguagens artísticas como instrumento de expressão, 
seguindo a orientação da psicologia analítica de Carl Gustavo Jung, ministrado pela arteterapeuta e Profª Ângela 
Philippini (RJ), uma das pioneiras da Arteterapia no Brasil. 

 
Atualmente, já foram concluídas três turmas do Curso de Especialização em Arteterapia oferecido pela 

UFG e três do Curso de Especialização em Arteterapia promovido pelo AlquimyArt. Cursos esses que são 
reconhecidos pela Associação Brasil Central de Arteterapia (ABCA), por estarem dentro das exigências da União 
Brasileira das Associações de Arteterapia (UBAAT), porque seguem os parâmetros nacionais mínimos para 
formação dos arteterapeutas no país e serão apresentados nesse artigo. Os cursos que não seguiram os 
parâmetros mínimos não serão citados nesse texto. 

 
 
 
 
 

                                                
1
 Arteterapeuta e Enfermeira Psiquiátrica. Representante da Associação Brasil Central de Arteterapia. Membro do 

Conselho Diretor da União Brasileira das Associações de Arteterapia (UBAAT). Ordenadora do livro “Arteterapia 
no novo paradigma de atenção em saúde mental”; Ordenadora da Comissão Editorial do Periódico Científico 
Arteterapia Cores da Vida. Professora da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG). 
Doutora pela Universidade de São Paulo (USP), E-mail: aclaudiaval@terra.com.br 
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A formação acadêmica que hoje é conhecida como Arteterapia em Goiás é uma formação multidisciplinar 
que se utiliza da integração de conteúdos da psicologia, das ates, da educação e da saúde. Os currículos dos 
Cursos de Especialização em Arteterapia em Goiás envolveram disciplinas teórico-práticas e um estágio 
supervisionado, com professor arteterapeuta, de 100h e 60h de supervisão, no mínimo. Para finalizar os Cursos 
de Especialização em Arteterapia, os estudantes redigiram um trabalho monográfico, orientados por 
arteterapeutas ou professores pertencentes aos quadros da UFG e do AlquimyArt e alguns foram co-orientados 
por profissionais de áreas afins. As monografias foram apresentadas a uma banca, no final dos cursos. 

 
A primeira turma do Curso de Especialização em Arteterapia na Educação Especial concluiu-se em 1995 e 

depois a segunda turma se formou em 2000 e a terceira e última turma da UFG em 2003. 
 
 

 

 
Fig. 1 – Foto da 1ª turma do Curso de Especialização em Arteterapia da UFG - ano de conclusão 1995 

 
 
 

 
Fig. 2 – Foto da 2ª turma Curso de Especialização em Arteterapia da UFG - ano de conclusão 2000 

 
 
 

 
Fig. 3 – Foto da 3ª turma Curso de Especialização em Arteterapia da UFG - ano de conclusão 2003 

 
 
 
Posteriormente, veio o curso de especialização em Arteterapia do ALQUIMY ART, em parceria com a 

Universidade Potiguar de Natal-RN e Faculdade Integrada Zona Oeste de São Paulo-SP. 
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Fig. 4 – Foto da 1ª turma Curso de Especialização em Arteterapia pelo ALQUIMY ART - ano de conclusão 2003 

 
 
 

 
Fig. 5 – Foto da 3ª turma Curso de Especialização em Arteterapia pelo ALQUIMY ART - ano de conclusão 2007 

 
 
 
 

 
Fig. 6 – Foto da 4ª turma Curso de Especialização em Arteterapia pelo ALQUIMY ART - iniciada em 2010 

 
 
 

Com relação à produção científica, decorrente dos Cursos de Especialização em Arteterapia, foram 
abordados temas das grandes áreas de conhecimento: como a promoção da saúde, o ateliê arteterapêutico, a 
educação e criatividade, a Artepsicoterapia, a metodologia/pesquisa ou o resgate da saúde, envolvendo os ciclos 
de vida: infância, adolescência, adultez, idoso ou diferentes ciclos de vida. 

 
Acredita-se que esses cursos foram o alicerce da profissão em Goiás e do desenvolvimento de 

conhecimento na área. 
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2- HISTÓRICO DA ASSOCIAÇÃO BRASIL CENTRAL DE ARTETERAPIA 
  

Ana Cláudia Afonso Valladares
2 

 
 
Resumo: Esse volume exibe o processo histórico da Associação Brasil Central de Arteterapia.  
Palavras-chave: Arteterapia; Associação; Goiás. 
 
 

History of Art therapy Association of Central Brazil 
 
Abstract: This volume brings the historical process of Art therapy Association of Central Brazil. 
Key-words: Art Therapy; Association; Goiás. 

 
 
 

Historia del Asociación Brasil Central del Arteterapia 
 
Resumen: Ese volumen recoge el proceso histórico del Asociación Brasil Central de Arteterapia 
Palabras-clave: Arteterapia; Asociación; Goiás. 
 

 
 

A Associação Brasil Central de Arteterapia (ABCA) é uma Associação Civil de fins não econômicos que 
visa promover a Arteterapia e organizar os arteterapeutas mineiros, defendendo os interesses e reivindicações 
dos profissionais associados. 

 
A ABCA é regida por um Estatuto Social que tem por finalidades: 
 
- Representar os arteterapeutas do estado de Goiás, pertencentes ao quadro de associados, bem como 

de associados de regiões do Planalto Central onde não houver associação de arteterapeutas;  
 
- Prestar assistência aos arteterapeutas associados que, no curso da atividade profissional, venham 

solicitá-la;  
 
- Estimular a realização de encontros de arteterapeutas, em sua área de abrangência;  
 
- Propiciar seminários, workshops, palestras e cursos com especialistas no tema, objetivando maior 

intercâmbio e atualização de seus associados;  
 
- Incentivar a conquista de um espaço onde os associados possam ter apoio informativo, 

representatividade social, pedagógica, acadêmica, artística e jurídica;  
 
- Manter atualizado o banco de dados, contendo o cadastro de associados, instituições, material 

pedagógico, científico, eventos e tudo o que se refere à Arteterapia;  
 
- Estreitar parceria com a União Brasileira das Associações de Arteterapia – UBAAT - e demais 

associações regionais e sindicatos da profissão;  
 
- Supervisionar o cumprimento do Código de Ética Profissional da União Brasileira das Associações de 

Arteterapia referente aos direitos e deveres dos associados;  
 
- Gerir, em sua área de abrangência, junto à UBAAT, tudo o que se refere à defesa dos interesses do 

arteterapeuta, zelando pela observância dos critérios de competência profissional estabelecidos nacionalmente; 
 

                                                
2
 Arteterapeuta e Enfermeira Psiquiátrica. Representante da Associação Brasil Central de Arteterapia. Membro do 

Conselho Diretor da União Brasileira das Associações de Arteterapia (UBAAT). Ordenadora do livro “Arteterapia 
no novo paradigma de atenção em saúde mental”; Ordenadora da Comissão Editorial do Periódico Científico 
Arteterapia Cores da Vida. Professora da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG). 
Doutora pela Universidade de São Paulo (USP), E-mail: aclaudiaval@terra.com.br 
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- Criar e/ou apoiar, junto ao estado membro associado, cursos de especialização e capacitação em 
Arteterapia, segundo as normas da UBAAT, incentivando, também, cursos de aperfeiçoamento; 

 
- Participar, quando convidada, no processo de seleção de arteterapeutas e na composição do currículo 

perante instituições em que sejam ministrado o curso de Arteterapia, no estado de Goiás e estados membros 
associados, esclarecendo sobre os critérios recomendados pela UBAAT, bem como salientando que a Arteterapia 
é um meio utilizado para facilitar o autoconhecimento, a solução de conflitos emocionais e o desenvolvimento 
humano harmonioso e que qualquer pessoa pode se beneficiar de seu processo, sejam crianças, adolescentes, 
adultos e idosos, sadios ou enfermos. Podendo, inclusive, ser realizadas sessões de forma individual, grupal ou 
familiar, em consultórios, hospitais, instituições em geral e no domicílio; 

 
- Divulgar a Arteterapia, por meio de todos os veículos de comunicação, estendendo-se à mídia impressa, 

falada e eletrônica, demonstrando que é uma profissão de auxílio ao ser humano, com metodologia própria e que 
seu foco de trabalho se baseia na integração da criação de imagens, do processo criativo da arte e da relação do 
participante com a obra criada. 

 
 
Foi no ano de 2000, após o IV Congresso Brasileiro de Arteterapia: “A arte como interface na educação e 

saúde humana” sediado na UFG em Goiânia que nasceu a idéia de se fundar uma Associação de Arteterapia em 
Goiás. Durante todo o ano de 2000, o grupo de arteterapeutas profissionais se reuniram para discutir e formular 
um Estatuto e formar toda a documentação oficial. 

 
Dia 03 de março de 2001 foi fundada a Associação Brasil Central de Arteterapia (ABCA), representando, 

inicialmente, os Estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Atualmente, representa apenas o Estado de 
Goiás. 

 
O Estatuto Social (2001) da ABCA definiu a Arteterapia como uma profissão de auxílio ao ser humano cujo 

foco de trabalho se baseia na integração: da criação de imagens, do processo criativo da arte e da relação do 
paciente com a obra criada. É um meio utilizado para facilitar o autoconhecimento, a solução de conflitos 
emocionais e o desenvolvimento humano harmonioso e se utiliza de várias modalidades terapêuticas. Qualquer 
pessoa pode se beneficiar do processo entre crianças, adolescentes, adultos e idosos sadios ou enfermos. 
Podendo ser realizado de forma individual, grupal ou familiar, em consultórios, hospitais, instituições em geral e no 
domicílio. 
 
 

 

 
Fig. 1 – Foto da eleição da primeira diretoria da ABCA em 2001 

 
 
 

 
Fig. 2 – Foto dos membros da primeira diretoria eleita da ABCA 
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Foi realizado um concurso de Logomarca e Logotipo da ABCA e a vencedora foi a arteterapeuta Marita 

Georges Andraos com a logo abaixo: 
 
 
 

                                                                  
Fig. 3 – Logo da ABCA 

 
 
 
O nº do CNPJ da ABCA é 04.357.203/0001-90, Contatos - E-mail: Arteterapia.goias@gmail.com  e Site: 

www.brasilcentralArteterapia.org 
 
A ABCA edita, semestralmente, a Revista Científica de Arteterapia Cores da Vida. Essa revista é um 

periódico semestral de acesso livre e tem como missão disseminar o conhecimento científico, revisto por pares, 
desenvolvido por pesquisadores e trabalhadores da área de Arteterapia ou áreas correlatas brasileiras ou 
estrangeiras. A Revista é publicada, apenas, na versão eletrônica disponível no sítio da internet 
http://www.brasilcentralArteterapia/ ou, também, pode ser encaminhada por e-mail e em PDF pelo e-mail: 
aclaudiaval@terra.com.br.   

 
Os artigos podem ser escritos em português, inglês ou espanhol e encaminhados são submetidos à 

avaliação de até três consultores, especialistas na área pertinente à temática do artigo, e aprovados pelo 
Conselho Editorial.  

 
A Revista Científica Arteterapia Cores da Vida publica além de artigos originais, trabalhos de revisão, 

atualização, estudos de caso e/ou relatos de experiência e resenhas de livros, resumos de teses e dissertações. A 
descrição dos trabalhos publicados pela revista é divulgada abaixo: 

 
*Artigos especiais: são obras de destaque no volume, seja por seu aspecto relevante ou porque foi escrito por 
algum autor de renome na área de Arteterapia;  
 
*Artigos originais: são trabalhos resultantes de pesquisa científica que apresentam dados originais de 
descobertas com relação a aspectos experimentais ou observacionais e incluem análise descritiva e/ou inferências 
de dados próprios. Sua estrutura é convencional: introdução, métodos, resultados e discussão e conclusão; 
 
*Artigos de revisão: são trabalhos que têm por objeto resumir, analisar, avaliar ou sintetizar trabalhos de 
investigação já publicados em revistas científicas; 
 
*Artigos de atualização ou divulgação: são trabalhos que relatam informações, geralmente, atuais sobre tema 
de interesse para determinada especialidade, uma nova técnica, por exemplo, e que têm características distintas 
de um artigo de revisão; 
 
*Relato de caso: são artigos que representam dados descritivos de um ou mais casos que exploram um método 
ou problema por meio de exemplo. Apresentam as características do indivíduo estudado, com indicação de suas 
características, como, idade, patologias, sexo etc; 
 
*Resenha: são artigos que trazem aspectos descritivos e analíticos de obra, recentemente, publicada e de 
relevância para a Arteterapia; 
 
*Resumos de teses e dissertações: são textos que podem ser apresentados resumos com até 400 palavras, em 
português, inglês e espanhol, no espaçamento simples entre as linhas que trazem a referência bibliográfica da 
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tese ou dissertação de acordo com a NB 66/1989 (NBR 6023) da ABNT, acrescentando o nome do orientador, 
data (dia/mês/ano) e local (programa e instituição) da defesa. 

  
O Conselho Editorial da Revista é composto pelos integrantes: 

Profª Pós-Drª Patrícia Pinna Bernardo (SP) 
Profª Drª Selma Ciornai (SP) 
Profª Drª Cristina Dias Allessandrini (SP) 
Profª Drª Graciela Ormezzano (RS) 
Profª Drª Eloísa Quadros Fagali (SP) 
Profª Drª Sonia Maria Bufarah Tommasi (SP) 
Profª Drª Ana Cláudia Afonso Valladares (GO) 

 Profª Drª Tatiana Fecchio da Cunha Gonçalves (SP) 
Profª Dnda. Maria Cristina Urrutigaray (RJ) 
Prof. Dndo. Wanderley Alves dos Santos (GO) 
Profª Me. Ângela Philippini (RJ) 
Prof. Me. Flora Elisa de Carvalho Fussi (GO) 
Profª Me. Vera Ferretti (SP) 
Me. Raquel Cunha (EUA) 
Dr. Carlos De los Rios Moller (Chile) 
Prof. Alejandro Reisin (Argentina) 
Profª Ana Alice Francisquetti (SP) 

 
A logo da Revista criada pela designer Sarah Ottoni encontra-se abaixo, na Fig. 4: 

 
 
 

 
 
 

Fig. 4 – Logo da Revista Científica de Arteterapia Cores da Vida  
 

 
 
A ABCA é formada por associados profissionais e associados fundadores, associados estudantes que 

recebem, anualmente, uma carteirinha. Somente os profissionais arteterapeutas recebem um número de registro 
profissional ao ingressarem na ABCA. 

 
 
 

 
Fig. 5 – Modelo de carteira emitida pala ABCA aos seus membros filiados 

 
 
 
A admissão de associados estudantes ou profissionais da Arteterapia na ABCA far-se-á por proposta do 

interessado, mediante a apresentação junto à ficha de adesão dos seguintes documentos: 
- Xerox da carteira de identidade 
- Xerox do CPF 
- Xerox do diploma de graduação 
- Duas (2) fotos 3x4 recentes 
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- Xerox do certificado (comprovante/declaração) de especialização em Arteterapia, somente cursos 
aprovados/credenciados pela ABCA, que estejam dentro dos critérios da UBAAT (União Brasileira das 
Associações de Arteterapia), bem como precisam preencher e enviar ficha cadastral e enviar o comprovante de 
depósito bancário.  
 

Segue modelo de Ficha cadastral: 
 

FICHA CADASTRAL Nº_________  DATA DE INSCRIÇÃO: ____/ ____/ _____. 
 
Nome: _______________________________________________________________ 

RG: ___________________________   CPF: ________________________________  

Endereço p/ correspondência: __________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Cidade: _____________________  Estado: _________ CEP: ___________________  

Telefone(s) (____) ___________________ Celular: __________________________ 

E-mail: _____________________________  

Formação Acadêmica: __________________________________________________ 

Ano de Conclusão do Curso de Especialização em Arteterapia:  ______________ 

Entidade: _______________________________     Local: ______________________ 

Categoria: �  SÓCIO PROFISSIONAL 

                 �  SÓCIO ESTUDANTE 

  

 
São realizadas pela ABCA não só reuniões mensais com seus associados e os mesmos recebem 

informações sobre os cursos, eventos, lançamento de livros em Arteterapia atualizados e outras novidades sobre 
a área regularmente, mas também um boletim informativo encaminhado, regularmente, via e-mail. Os associados, 
também, têm descontos especiais nos eventos promovidos pela ABCA e UBAAT. 

 
A ABCA possui um acervo de obras artísticas e uma biblioteca. 

 
A lista dos sócios fundadores e membros da diretoria da associação Brasil Central de Arteterapia são: 

Ana Cláudia Afonso Valladares (GO) 
Flora Elisa de Carvalho Fussi (GO) 
Cláudia Fleury Carvalho de Oliveira (GO) 
Auxiliadora do Espírito Santo (GO)  
Maria Cristina Portella de Azevedo (DF) 
Amélia Teles dos Santos (GO) 
Celnia Teresinha Bastos de Paula Costa (GO) 
Regina Maria do Nascimento (GO) 
Wanderley Alves dos Santos (GO) 
Zilda Lima de Assis (GO) 
Maria Cristina Roriz Borges (GO) 
Ana Cristina Ribeiro dos Santos Novato (GO) 
Marize Maia Escher (GO) 
Rinalda Golineli dos Santos (GO) 
Ivone Teixeira Da Cunha (GO)  
Lana Silva (GO) 
Lígia Saad do Nascimento (GO) 
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Fig. 6 – Foto dos membros da ABCA em 2001 

 
                                                     

 
A primeira diretoria da Associação Brasil Central de Arteterapia eleita em 03/03/2001 foi composta pelos 

membros abaixo: 
I) PRESIDENTE: Ana Cláudia Afonso Valladares (GO) 
II) VICE-PRESIDENTE: Maria Beatriz Gomes Pinheiro (DF)  
III) TESOUREIRA e SECRETÁRIA:  
     1ª Secretária: Flora Elisa de Carvalho Fussi (GO) 
     2ª Secretária: Auxiliadora do Espírito Santo (GO) 
     Tesoureira: Cláudia Fleury Carvalho de Oliveira (GO) 
IV) CONSELHEIROS ADMINISTRATIVO/FISCAL e SUPLENTES DE CONSELHEIROS:  
1. Sandra Peixoto de Oliveira (TO) 
2. Maria Cristina Portela de Azevedo (DF) 
3. Rose Mary Rocha (DF) 
4. Amélia Teles dos Santos (GO) 
5. Celnia Teresinha Bastos de Paula Costa (GO) 
6. Regina Maria do Nascimento (GO) 
7. Wanderley Alves dos Santos (GO)  
8. Zilda Lima de Assis (GO) 
9. Marize Maia Escher (GO) 
10. Maria Cristina Roriz Borges (GO) 
Suplentes (S): 
S1. Ana Cristina Ribeiro dos Santos Novato (GO)  
S2. Rinalda Golineli dos Santos (GO) 
S3. Lígia Saad do Nascimento (GO) 
S4. Lana Silva (GO)  
S5. Ivone Teixeira da Cunha (GO)  

 
A diretoria da Associação Brasil Central de Arteterapia eleita em 03/03/2008 até o dia 31/07/2010 foi 

composta pelos membros abaixo: 
I) PRESIDENTE: Ana Cláudia Afonso Valladares 
II) VICE-PRESIDENTE: Regina Maria do Nascimento (DF) 
III) TESOUREIRA e SECRETÁRIA: Flora Elisa de Carvalho Fussi  
IV) CONSELHEIROS ADMINISTRATIVO/FISCAL e SUPLENTES DE CONSELHEIROS:  
1 Alba Sony Bastos Oliveira (DF) 
2 Renata Pacini Valls Carvalho (DF) 
3 Reis Ribeiro Néri  
4 Auxiliadora do Espírito Santo 
5 Mires Najar  
6 Maria Florência Castelo Branco Coelho Linhares 
7 Maria Aparecida Mendanha dos Santos 
8 Ivone Teixeira da Cunha 
9 Wanderley Alves dos Santos 
10 Andrea Gandolfi 
Suplentes (S) 
S1 Jaime Batista Tavares (TO)  
S2 Celnia Terezinha B. de Paula Costa  
S3 Agivanda Soares de Andrade (DF) 
S4 Rinalda Golineli dos Santos 
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A diretoria da Associação Brasil Central de Arteterapia com mandato entre 01/08/2010 até 03/03/2012 e é 
composta pelos membros abaixo: 
I) PRESIDENTE: Flora Elisa de Carvalho Fussi 
II) VICE-PRESIDENTE: Ana Cláudia Afonso Valladares 
III) PRIMEIRA SECRETÁRIA: Andrea Gandolfi 
     SEGUNDA SECRETÁRIA: Maria Florência Castelo Branco Coelho Linhares 
IV) TESOUREIRA: Mires Najar  
                                
V) CONSELHEIROS ADMINISTRATIVO/FISCAL e SUPLENTES DE CONSELHEIROS:  
1 Auxiliadora do Espírito Santo 
2 Maria Aparecida Mendanha dos Santos 
3 Cristinae Miguel Camara  
4 Ivone Teixeira da Cunha 
3 Reis Ribeiro Néri  
4 Rinalda Golineli dos Santos 
6 Wanderley Alves dos Santos 
7 Marize Maia Escher 
 
Suplentes (S) 
S1 Jaime Batista Tavares  
S2 Eloiza Ferreira Araujo 
 
 

Atualmente a ABCA é formada por sub-comissões: 
* Comissão científica 
* Revista Científica de Arteterapia Cores da Vida 
* Formação do sindicato dos arteterapeutas profissionais do Estado de Goiás 
* Site da ABCA 
* Biblioteca e acervo 
* Comissão social  
 

Os mandatos têm a responsabilidade social, conduta ética e agregadora, estabelecimento de metas que 
visem prosperar a profissão e melhorar a qualidade de atendimento aos indivíduos, envolvendo ações que 
tenham princípios éticos, culturais e científicos, nas diferentes áreas de atuação profissional da Arteterapia. 

 
Segundo o Estatuto Social da ABCA, ficou-se convencionada a data de 03 de março para o início dos 

mandatos e atividades associativas. 
 
Em Goiânia, já houve três concursos públicos para o cargo de Arteterapeuta pela Secretaria Municipal de 

Cultura e, um, pela Secretaria de Cidadania e Trabalho (Sectec) do Governo do Estado de Goiás para trabalhar 
em Goiânia/GO. Desde 2000, existem vários arteterapeutas trabalhando nos Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS), nas Associações de Trabalho e Produção Solidária da Saúde Mental de Goiânia (GERARTE), 
fortalecendo a equipe interdisciplinar na área da Saúde e no Centro Livre de Artes na área da Cultura. 

 
Em Goiás, profissionais autônomos ou concursados de outras áreas oferecem seus serviços 

individualmente e como parte de equipes profissionais, em contextos que incluem saúde mental, reabilitação, 
instituições médicas, legais, centros de recuperação, programas comunitários, escolas, instituições sociais, 
empresas, ateliês e prática privada. 

 
A Associação Brasil Central de Arteterapia assim definiu o desenvolvimento da Arteterapia para 

profissionais que estão atuando na área da Saúde:  
 
A Arteterapia atua na prevenção e promoção de saúde, num processo que favorece o desenvolvimento 

humano em sua totalidade, por meio da vivência pela arte, facilitada pelos recursos artísticos e expressivos 
(desenho, pintura, colagem, modelagem, construção entre outros), compreendendo as inter-relações presentes 
nas intervenções arteterapêuticas, assim como integração interna e bem estar individual. 

 
Atende crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes, portadores de necessidades especiais, 

transtorno mental, crianças com dificuldade de aprendizagem, assim como pessoas em risco social (presídios, 
abrigos, orfanatos, creches, hospitais, escolas, crianças e adolescentes em situação de violência, jovens 
infratores), pessoas em estados terminais, com problemas neurológicos, portadores de câncer e outros. 
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A Arteterapia, por meio da experiência criativa e da linguagem não verbal, facilita comunicação entre o 

cliente e o arteterapeuta e, na relação entre o fazer e o falar, proporciona a qualidade de vida. No ateliê 
arteterapêutico, facilita intervenções individuais, em grupo, no atendimento às famílias ou em trabalhos 
comunitários desenvolvidos na comunidade, em que são trabalhados conteúdos conflituosos emergentes, 
mediante contato com as imagens representadas a partir das produções artísticas que proporcionam a promoção 
da saúde mental e a melhora da qualidade de vida. 

 
Áreas de atuação da Arteterapia:  
Na atenção primária, a Arteterapia atende casos de depressão e conflitos leves, dificuldades 

momentâneas, dificuldade de aprendizagem por questões emocionais entre outros. Ao trabalhar os conflitos por 
meio da arte, proporciona melhor qualidade de vida. 

 
Na atenção básica, ao atender casos de depressão mais grave, transtorno mental e outros, a Arteterapia 

com seu aspecto criativo, promove o desenvolvimento da auto-estima, crescimento pessoal, facilita a 
compreensão de conteúdos conflituosos emergentes, por meio do contato com as imagens representadas a partir 
das produções artísticas.  

 
Nos CAPS de atendimento infanto-juvenil ou adulto, a Arteterapia atua com intervenções individuais, 

grupais, suporte a familiares, focando a reinserção familiar e social. É mediadora de situações terapêuticas, nos 
conflitos. Possui o papel de acolher e facilitar situações emergenciais exposta pelos usuários e ou familiares, 
respeitando o tempo e a capacidade de cada pessoa e instituindo uma comunicação possível dos conflitos 
emergentes. 

 
Nos CAPS de atendimento aos alcoolistas e drogadictos, a Arteterapia procura focar a interação entre o 

sentir e o pensar, proporcionando desenvolver o afeto e o contato, como também o resgate do diálogo social, sem 
perder de vista o suporte familiar. 

 
Nos hospitais, a Arteterapia realiza qualidade de vida, procurando, por meio do lúdico e dos materiais 

artísticos, oportunizando a expressão e o alívio da dor, amenizar o estresse, retomar o equilíbrio psíquico, 
fortalecendo o lado saudável de vida, contribuindo para melhor adesão ao tratamento. E no atendimento infanto-
juvenil facilita o resgate do brincar. 

 
 
Oito Associações estaduais e regionais, inclusive a ABCA, se juntaram, para em 2003, fundarem a União 

Brasileira de Associações de Arteterapia (UBAAT) com a intenção de definir parâmetros norteadores para 
assegurar a qualidade da prática e docência da Arteterapia e a regulamentação da profissão. A UBAAT 
estabeleceu parâmetros nacionais para formação e credenciamento dos arteterapeutas e sugeriu um currículo 
mínimo de Arteterapia para o País, enfatizando que as disciplinas especificas de Arteterapia só podem ser 
ensinadas por arteterapeutas.  

 
A ABCA faz parte da UBAAT e foi uma das oito a fundar, inicialmente, a UBAAT.  
 
A UBAAT é a entidade de maior representatividade nacional das associações de Arteterapia no Brasil. A 

UBAAT é uma entidade formada por associações e as pessoas, ao se cadastrarem nas associações estaduais 
credenciadas à UBAAT, automática e indiretamente, estão a ela vinculadas. O site da UBAAT é 
http://www.ubaat.org/  

 
 
 

                                                            
Fig. 7 – Logo da União Brasileira das Associações de Arteterapia (UBBAT) 

 
 
 



 

 

14 

 

 
Fig. 8 – Foto dos membros do conselho diretor da UBAAT, durante o Fórum Brasileiro das Associações de 

Arteterapia em São Paulo-SP, em 2003 
 
 
 

 
Fig. 9 – Foto da Mesa composta pelos membros do conselho diretor da UBAAT, durante o Fórum Brasileiro das 

Associações de Arteterapia em São Paulo-SP, em 2003 
 
 
 
 

 
Fig. 10 – Membros do conselho diretor da UBAAT, durante o V Fórum Brasileiro das Associações de Arteterapia 

do Mercosul no Rio de Janeiro-RJ, 2005 
 
 
 

 
Fig. 11 – Membros do conselho diretor da UBAAT, durante o Fórum Brasileiro das Associações de Arteterapia em 

Goiânia-GO, em 2009 
 
 
 

Atualmente são onze as entidades filiadas à UBAAT e serão apresentadas a seguir pela data de fundação: 
1ª) Associação de Arteterapia do Rio de Janeiro (AARJ), fundada em janeiro de 1998 
Contatos - Site: http://www.aarj.com.br/           E-mail: aarj@aarj.com.br 
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Fig. 18 – Logo da Associação de Arteterapia do Rio de Janeiro (AARJ) 
 
 
 
2ª) Associação Brasil Central de Arteterapia-Goiás (ABCA), fundada em 03 de março de 2001 
Contatos - Site: http://www.brasilcentralArteterapia.org     E-mail: Arteterapia.goias@gmail.com  
 

 

 

Fig. 13 – Logo da Associação Brasil Central de Arteterapia (ABCA) 
 
 
 
3ª) Associação de Arteterapia do Espírito Santo (AARTES), fundada em 17 de agosto de 2001 
Contatos - Site: http://www.aartes.net             E-mail: aartes@aartes.net 
 

  
Fig. 14 – Logo da Associação de Arteterapia do Espírito Santo (AARTES) 

 
 
 
4ª) Associação SulBrasileira de Arteterapia (ASBAT), fundada em 06 de outubro de 2001 
Contatos - Site: http:/asbArteterapiars.arteblog.com.br      E-mail: raquelrossi@feevale.br 
                                   

 

 

Fig. 19 – Logo da Associação SulBrasileira de Arteterapia (ASBAT) 
 
 
 
5ª) Associação Baiana de Arteterapia (ASBART), fundada em 05 de novembro de 2001 
Contatos - Site: http://asbart.blogspot.com/         E-mail: asbart.ba@gmail.com   
 

 
 

Fig. 12 – Logo da Associação Baiana de Arteterapia (ASBART) 
 
 
 
6ª) Associação Pernambucana de Arteterapia (ARTE-PE), fundada em 17 de dezembro de 2002 
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Contatos - Site: http://www.Arteterapia-pe.com.br/              E-mail: secretaria@Arteterapia-pe.com.br 
                                   

  
                   Fig. 16 – Logo da Associação Pernambucana de Arteterapia (ARTE-PE) 
 
 
 
7ª) Associação Mineira de Arteterapia (AMART), fundada em 28 de março de 2003 
Contatos - Site: http://www.amart.com.br/      E-mail: amart@amart.com.br  
 

  
Fig. 15 – Logo da Associação Mineira de Arteterapia (AMART) 

 
 
 
8ª) Associação de Arteterapia do Rio Grande do Sul (AATERGS), fundada em 21 de junho de 2003 
Contatos - Site: http://www.aatergs.com.br/       E-mail: aatergs@hotmail.com  
Blog das atividades da AATERGS: http://aatergsciclosArteterapia.blogspot.com/ 
Blog da AATERGS: http://www.Arteterapiadoriograndedosul.blogspot.com/ 
Página da comunidade AATERGS: http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=51374993 
                                   

 

 

Fig. 17 – Logo da Associação de Arteterapia do Rio Grande do Sul (AATERGS) 
 
 
 
9ª) Associação de Arteterapia do Estado de São Paulo (AATESP), fundada em 11 de dezembro de 2003 
Contatos - Site: http://www.aatesp.com.br    E-mails: contato@aatesp.com.br   Blog: www.aatesp.blogspot.com 
 
                                   

 

 

Fig. 21 – Logo da Associação de Arteterapia do Estado de São Paulo (AATESP) 
 
 
 

10ª) Associação Potiguar de Arteterapia (ASPOART), fundada em 16 de dezembro de 2004 
Contatos - Site: http://www.aspoart.blogspot.com/         E-mail: aspoartarte@gmail.com  
 



 

 

17 

 

  
Fig. 20 – Logo da Associação Potiguar de Arteterapia (ASPOART) 

 
 
 
11ª) Associação Catarinense de Arteterapia (ACAT), fundada em 16 de junho de 2007 
Contatos - Site: ainda não tem        E-mails: stommasi@uol.com.br; mgmartes@terra.com.br 
 

Tendo em vista o grande crescimento do número de cursos de Arteterapia no Brasil e muitos com baixa 
qualificação, a UBAAT estabeleceu os critérios mínimos para a formação de um especialista ou graduado de 
Arteterapia.  

 
Os cursos de Arteterapia no Brasil que não seguem esses critérios mínimos não são considerados como 

profissionais da Arteterapia, assim como as outras associações de Arteterapia que não estão listadas, aqui, não 
são consideradas, de fato, representativas. 

 
Ficou definido que cursos de pós-graduação, especialização e formação em Arteterapia deverão ter o 

seguinte currículo mínimo:  
- Fundamentos da Arteterapia: introdução, panorama geral, história e teorias. 
- Linguagem e práticas em Arteterapia 
- Fundamentos da arte: história da arte; linguagens artísticas diversas com predominância e 
aprofundamento nas artes plásticas; criatividade. 
- Fundamentos psicológicos e psicossociais: fundamentos da teoria psicológica que embasa o curso; 
postura terapêutica; Ética no exercício terapêutico; ciclos de desenvolvimento humano; psicopatologia; noções de 
psicossocial. 
- Estágio e supervisão – prática. 
- Trabalho de conclusão de curso. 
 

Além disso, os cursos de Arteterapia deverão ter, no mínimo, carga horária de 360 horas/aulas, 100 horas 
de estágio comprovado e 60 horas de supervisão, totalizando 520 horas, podendo ser acrescentadas outras 
matérias o que acarretará no aumento da carga horária.  

 
Para ministrar as matérias: fundamentos da Arteterapia, linguagem e práticas em Arteterapia e 

supervisionar estágios, o profissional deverá ser Arteterapeuta reconhecido como profissional da associação 
estadual a que pertence e estar em dia com suas obrigações para com essa.  

 
Os fundamentos da arte poderão ser ministrados por profissionais de diversas áreas. Os fundamentos 

psicológicos e psicossociais deverão ser ministrados, somente, por psicólogos ou profissionais com 
especialização, mestrado, doutorado, reconhecidos por instituição idônea em alguma teoria psicológica, mas é 
indispensável a participação de um psicólogo ao corpo docente do curso de Arteterapia. A matéria psicopatologia 
deverá ser ministrada por psicólogo ou psiquiatra.  

 
O trabalho de conclusão de curso poderá ser co-orientado por um profissional de outra área, mas com a 

participação de um Arteterapeuta. 
 
Os coordenadores de cursos e supervisores deverão possuir mais de cinco anos de experiência na área 

após sua formação como Arteterapeuta. Os professores dos cursos deverão possuir, no mínimo, dois anos de 
formação em Arteterapia.  

 
A UBAAT criou e aprovou o Código de Ética dos Arteterapeutas Brasileiros em Salvador, dia 

21/04/2008, durante o Fórum Brasileiro da UBAAT. “Este código tem por objetivo nortear o arteterapeuta em sua 
prática profissional. Estas normas visam resguardar a integridade e o bem estar do cliente, bem como proteger a 
comunidade arteterapêutica e a sociedade”. 

 
Ficou convencionada a data de 22 de abril para comemorar o “Dia do Arteterapeuta” com solenidades, 

eventos culturais e divulgação em nível nacional.  
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Os arteterapeutas filiados às Associações de Arteterapia Brasileiras (credenciadas pela UBAAT) devem 
utilizar suas habilidades profissionais na sua prática, segundo as normas estabelecidas Pela UBAAT. Essas 
normas visam resguardar não só a integridade e o bem estar do cliente, também proteger a comunidade 
profissional e a sociedade. 

 
No que tange a profissão da Arteterapia, podemos destacar o pioneirismo de Goiás em relação aos 

concursos públicos, aos primeiros cursos vinculados a uma Instituição de Ensino Público, à criação da Associação 
de Arteterapia ter sido a segunda no Brasil.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


