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Minicursos 
 
INTER-SER : ARTETERAPIA NO TRABALHO GRUPAL E COMUNITÁRIO 
Selma Ciornai 
 
Neste mini-curso, didático-experiencial, estarei apresentando princípios que 
facilitam e orientam o trabalho de Arteterapia com grupos em contextos clínicos, 
institucionais e comunitários. Uma experiência grupal será proposta com o 
objetivo de explorar, através da Arteterapia, as dimensões poéticas tanto 
individuais como interdependentes de nossas existências, e como estas podem 
vir a se tecer, entrelaçar e entretecer ao longo dos encontros.  
Aos participantes deste mini-curso serão dadas sugestões de como orientar suas 
intervenções e propor experimentos a partir do conhecimento sobre as diferentes 
etapas da vida de um grupo e os níveis sistêmicos presentes nos processos 
grupais. Um esquema com 9 passos na condução de dinâmicas grupais em 
Arteterapia será proposto e vivenciado com vistas a poder ser aplicado 
posteriormente, pelos participantes, em seus contextos de trabalho. 
 
Selma Ciornai - Fundadora (1989) e co-coordenadora dos cursos de Formação 
em Arteterapia do Inst. Sedes Sapientiae, SP e do Inst. Da Família de POA. 
Doutora em Psicologia Clínica pela Saybrook Univ, EUA/ validação USP) . 
Mestre em Arteterapia (California State University, 1980), recebeu o título de 
ATR (credenciamento da Ass. Americana de Arteterapia- AATA). Membro 
fundador da AATESP e membro honorário da UBAAT e da SPAT (Sociedade 
Portuguesa de Arteterapia). Gestalt-terapeuta, foi pioneira na introdução da 
abordagem Gestáltica em Arteterapia no Brasil, coordenando também grupos de 
estudo nesta abordagem no Rio de Janeiro. Colaborou como docente convidada 
nos programas de formação em Arteterapia da Univ .do Chile e da SPAT. Autora 
e organizadora das séries " Percursos em Arteterapia," e “ Arteterapia: desafios 
da contemporaneidade”, teve em 2016 dois capítulos publicados em inglês na 
enciclopédia " The Willey Handbook of Art Therapy”. Professora convidada em 
vários estados, atende como psicoterapeuta em SP. 
 

  




