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Objetivo da apresentação: Entendendo o ICAAT

• Visão geral das áreas de trabalho do ICAAT

• Informações sobre pessoas de contato e contextos

• Vinculação de necessidades e ofertas

• Criação de redes/conscientização para nossa comunidade

• Financiamento do ICAAT



História: 1995 até hoje
www.icaat-medsektion.net/ueber-uns/historie (DE or EN)

Marianne Altmaier foi designada como 
a primeira coordenadora da Terapia da 
Arte Antroposófica em 1995 pela Dra. 
med. Michaela Glöckler, então Chefe da 
Seção Médica. Ela estabeleceu estruturas 
significativas e liderou o trabalho por 6 
anos. Dagmar Brauer continuou o 
trabalho de 2001 a 2008 e depois 
entregou a 

Kirstin Kaiser. Ela liderou o ICAAT até 
2020 e durante seu tempo nomeou 
coordenadores para as áreas de 
pintura/escultura, música/vocal e 
preparação de conferências. Em 2020 
Laura Piffaretti assumiu a liderança do 
ICAAT a pedido de Kirstin Kaiser e 
através da nomeação dos líderes da seção 
Dr. Matthias Girke e Georg Soldner.



O ICAAT é:

• um departamento da Coordenação Internacional de Medicina 
Antroposófica IKAM. Este é um grupo de trabalho da Seção 
Médica no Goetheanum e representa e coordena a medicina 
antroposófica em todo o mundo.

• O ICAAT cultiva relações e incentiva iniciativas dentro e fora dos 
vários campos das terapias artísticas antroposóficas. 

• O ICAAT representa e informa sobre as terapias artísticas 
antroposóficas em todo o mundo.



Equipe e áreas da ICAAT

Coordenadora geral e 
coordenação para a 
música e a terapia do 
canto. Conselho da 
iARTe e IFAT.

Coordenadora de 
pintura e escultura 
terapêutica, 
organização de 
conferências, boletim 
informativo

Coordenadora de 
fonoaudiologia Relações Públicas Pesquisas





Treinamento e educação 
superior

A Academia Internacional de Terapia da Arte 
Antroposófica - Cursos de Treinamento 
(conhecida em forma abreviada como iARTe) é 
uma associação dos cursos internacionais de 
formação profissional e contínua reconhecidos e 
credenciados pela Seção Médica, assim como 
cursos de formação profissional superior e cursos 
de treinamento em todo o mundo. Seus objetivos 
são:intercâmbio de experiências e 
desenvolvimento de métodos nos campos das 
terapias artísticasGarantia de qualidade e 
desenvolvimento de competência de cursos de 
treinamento e estudo de arteterapia (manuais em 
DE e EN)Credenciamento de treinamento e 
educação continuada.

A iARTe foi fundada em 1996 como a Academia 
Européia (EA) de sete cursos de treinamento e 
educação superior e se tornou a iARTe em janeiro de 
2020.

Em janeiro de 2021 o iARTe contou os seguintes 
membros:
-> 15 treinamentos credenciados (direito privado e 
universidades)
-> 8 treinamentos pré-profissionais credenciados
-> 11 membros cooperantes

Escritório iARTe: Karin Gaiser
E-Mail: karin.gaiser@medsektion-goetheanum.ch

www.icaat-medsektion.net/iarte/aus-weiterbildung/iarte



Congressos

simpósios:

Terapia musical (Dia da Ascensão)

Fonoaudiologia naS (setembro-outubro)

Terapia do canto (outubro)

Terapia de pintura/terapia plástica (arteterapia): 
vários, também específicos do país

Chegamos a 600 - 1000 terapeutas em 42 países DE, EN 
(e novo ES para a conferência)



Pesquisa

A tarefa é

• para classificar e divulgar resultados de 
pesquisa dentro das terapias artísticas 
antroposóficas

• Para apoiar os colegas de pesquisa

• Intercâmbio com centros de pesquisa 
no contexto antroposófico Manter o 
contexto

Para ser encontrado em nossa página inicial (DE/EN):

Não estamos fazendo pesquisas sobre 
"Terapias Artísticas Antroposóficas Online", 
mas temos um pequeno grupo de trabalho 
sobre isso, os resultados estarão disponíveis na 
página inicial.

Institutos                   Projetos              dados bibliográficos      Publicações



Relações Públicas

Contatos para:

- Organizações de pacientes

- Revistas (The Goetheanun, 
Anthroposophy Worldwide, outros)

- Mídia: fb, YouTube,  

- profissionais da mídia em um 
antropósito. Campo

- Médicos/jovens médicos

Página inicial 
ICAATNewsletter
Presença nas conferências



Associações profissionais

União das associações profissionais de:

- Terapias Euritmia (11 membros +4 M. 
cooperantes)

- Terapias de arte (9 M.+4 Mc.) 

- Terapias corporais (1 M.)

Objetivos: conseguir mais associações 
profissionais e apoiar ativamente as delegações 
nas organizações.

A IFAT quer desempenhar um papel 
ativo no contexto europeu de política 
profissional, para manter a cooperação
com organizações relacionadas
e para moldar o reconhecimento da 
profissão em todo o mundo.



Representantes atuais dos países na IFAT

Membros

• Áustria

• Suíça

• Suécia

• Bélgica

• Brasil

Membros 
cooperantes

• Japão

• Croácia

• Rússia

• República 
Tcheca

• Finlândia

• Inglaterra

• Holanda

• Itália

Interessados



IFAT é membro/accionista destas 
organizações

ANME
www.anme-ngo.eu/de

EUROCAM
www.cam-europe.eu

AnthroMed

www.anthromed.de

Medicina integrativa para o ser humano - é o 
que a AnthroMed representa, a rede 
internacional de medicina antroposófica de 
qualidade assegurada. Nestas páginas 
oferecemos uma visão geral das instituições 
que aderiram à AnthroMed e o que elas 
oferecem. 



DAKART

DAKART é uma organização internacional de cúpula para associações profissionais 
nacionais. Seus objetivos são a consolidação, o fortalecimento e o maior 
desenvolvimento da profissão. O DAKART está organizado como um grupo 
freelance. Consultas sobre o assunto podem ser dirigidas a Laura Piffaretti.

• Em 2010 a DAKART produziu a seguinte publicação: Perfil Profissional 
Internacional: Terapias Artísticas Antroposóficas/Euritmia Terapia.

• Em 2013 o DAKART publicou as Diretrizes Éticas para Terapeutas de Arte 
Antroposóficas



ICAAT 2021 - o que planejamos fazer

• Terapeutas e médicos em rede

• Iniciativas de apoio

• Criar um vademecum sobre terapias de arte

• Relações públicas com Facebook, Instagram e Co.

• Preparar a conferência de arte-terapia 2022

• Coletar e estimular a pesquisa



Finanças ICAAT 
2016                     2017                     2018                   2019                  2020

O ICAAT tinha uma posição de 50% disponível para uma pessoa até 2018. Devido ao 
aumento do trabalho e à expansão mundial, temos agora uma posição de 70% disponível para 
5 funcionários.

Para 2021 o ICAAT precisa de Euro 39`000 e gostaria de pedir um máximo de 24`000 da 
seção.Faltam pelo menos 15`000 euros

Doações de associações profissionais, associações de treinamento e doações de colegas: 
1 contribuição terapêutica por terapeuta = Ø 30 Euros por terapeuta. 



está lá para você

Ou com cartão de crédito/PayPal aqui: 
www.medsektion-goetheanum.org 

-> Doar -> Finalidade pretendida: 
Doação ICAAT

(EN = Donations -> Reason for 
Payment -> Donation ICAAT)



Obrigado

Não fique cansado

mas para a maravilha

silenciosamente

como um pássaro

estenda sua mão

Hilde Domin


