FACULDADE PAULISTA DE ARTES
MINICURSO ON-LINE: PANORAMA DA ARTETERAPIA

Professora Especialista: Miriam Garini
Período: sábados das 9h00 às 12h00 e 13h00 às 16h00
Carga horária: 06h00
Datas disponíveis: 25/09/21, 02/10/21, 06/11/21 e 04/12/21

OBJETIVO
Um encontro da Teoria a Prática objetivando dar uma noção geral sobre o campo
da Arteterapia. Apresentar ao participante um panorama geral da História da
Arteterapia, diferentes abordagens e sua utilização nas áreas da saúde,
educação, comunitária e corporativa finalizando com um Atelier Terapêutico
vivencial sobre História da Arte na Arteterapia. Trata-se de um minicurso
informativo sem caráter de capacitação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO


Período da manhã teórico on-line

Panorama histórico, diferentes abordagens terapêuticas da Arteterapia e
suas possibilidades de atuação.


Período da tarde prático on-line

Vivência História da Arte - Arte Egípcia: O que há dentro do seu coração?
O Ateliê Terapêutico é um lugar para o conhecer, fazer e apreciar a Arte e
suas diversas linguagens artísticas que compõe a Arteterapia. Segundo
Ciornai (2004) a proposta de ateliê terapêutico é um espaço/tempo para
vivenciar a arte e suas diferentes expressões artísticas, apreendendo
técnicas, modos de intervenção, processos e reflexões. Consideramos
fundamental

essa

experimentação

pelas

pessoas

que

pretendem

desenvolver no futuro um trabalho de arteterapia, pois assim o real
aprendizado pode ocorrer, a fim de transpor o vivido aos seus
clientes/paciêntes. Nossa intenção é apresentar relações teóricas e
conceituais que fundamentam nossa prática."
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PUBLICO ALVO
Educadores, artistas, profissionais das áreas da saúde, educação, cultura, e
demais interessados, graduados nas respectivas áreas de atuação.
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