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Pŕoximos Eventos
Em virtude deste momento delicado que estamos vivendo, o Departamento de
Arteterapia tem oferecido alguns de seus eventos online.

Acompanhe nossas redes para mais informações:
www.arteterapia.sedes.org.br

@arteterapiasedes (instagram)

fb.com/departamentoarteterapia
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Filie-se ao Departamento de Arteterapia

Aluna(o) e arteterapeuta formada(o) no
curso de Especialização em Arteterapia do
Instituto Sedes, convidamos você a se filiar
ao Departamento de Arteterapia.
Ao fazer isso, você estará contribuindo para
a
manutenção
de
atividades
já
desenvolvidas pelo Departamento e para o
fortalecimento e a expansão desse espaço
de partilha e produção de conhecimento.
Você também contará com os seguintes
benefícios:
- Desconto em todos os eventos
promovidos pelo Dep. de Arteterapia;
- Participação no Núcleo de Assistência
Social (NAS);
- Participação em mini-cursos e grupos de
estudo exclusivos para membros do Dep.
de Arteterapia;
- Cadastro no site do Dep. de Arteterapia
(formados);
- Publicação de artigos no site e em revistas
(formados);
- Enviar propostas de eventos para o Dep.
de Arteterapia: mini-cursos, grupos de
estudo, ateliês, jornadas, entre outros
(formados).

Para maiores informações:
www.arteterapia.sedes.org.br
arteterapia@sedes.org.br

Participe da nossa comunidade!!!
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Aconteceu na Arteterapia do Sedes
Com muita alegria, o Departamento de Arteterapia inaugurou, no dia 22 de maio, seu espaço
de encontros virtuais. Desde então, estes têm sido momentos preciosos de partilha de
conhecimento e de afeto nesse período tão delicado que estamos atravessando.

Experiências Emocionais e Arteterapia em Tempos de Coronavírus
com Selma Ciornai
O primeiro dos encontros foi realizado por Selma Ciornai
(Psicóloga, Gestalt Terapeuta, Arteterapeuta, fundadora do Curso
de Arteterapia do Instituto Sedes) com o título “Experiências
Emocionais e Arteterapia em Tempos de Coronavírus”.
Selma iniciou sua fala contando, brevemente, sua trajetória dentro
da Arteterapia até a fundação do Curso de Especialização, que este
ano completa 30 anos. Em seguida, demonstrou como a
Arteterapia pode ser facilitadora em um contexto de pandemia,
citando Frank Barron que nos diz que pessoas criativas, entre
outras coisas, são mais flexíveis, toleram melhor a incerteza e têm
um senso de si mais fortalecido. Nesse sentido, a Arteterapia
contribui com o desenvolvimento da criatividade porque permite
expressar o indizível, dialogar com a própria produção plástica e
transformar a obra produzida (e a própria vida).
Finaliza afirmando que a criação artística é um encontro consigo,
que permite transcender o momento em que se está.

Arteterapia em Situações de Emergências e Desastres
com Pamela Reyes
No dia 29 de maio, recebemos a psicóloga, mestre em arteterapia
Pamela Reyes com o encontro "Arteterapia em Situações de
Emergencias e Desastres".
Iniciou sua fala contando sua trajetória no trabalho em saúde mental
comunitária e esclarecendo que os desastres não são somente naturais,
mas são catástrofes sociais também e, portanto, para uma atuação nesta
área é necessária uma visão mais ampla sobre os traumas.
Explica o conceito de trauma aplicado ao campo dos desastres e catástrofes, relacionado ao
processamento subjetivo que temos diante dos eventos e às condições sociais, politicas,
econômicas e ambientais em que vivemos.
Pamela fala sobre a Arteterapia comunitária. Traz as Artes, em todas as suas manifestações,
como recurso de enfrentamento, em acompanhamento da crise e recuperação pós
traumática.
Pamela compartilhou experiencias e relatos de acompanhamentos pós terremoto e
maremoto, onde a arte também surge como facilitadora de exploração de questões subjetivas,
ajudando a elaborar as mudanças que ocorrem no entorno e a transformar experiências.
Ressaltou a importância da escuta, da memória, dos testemunhos e documentos para acolher
as pessoas em extrema vulnerabilidade e sua comunidade.
Encerrou sua apresentação, falando de saúde mental e sociedade nos tempos de pandemia e
como foram criados novos espaços potenciais e de vínculos nesse período
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Aconteceu na Arteterapia do Sedes
Ateliê "O que na minha casa vira arte?"
com Natália Pieczarka
No dia 05 de Junho, recebemos virtualmente a psicóloga, gestalt
terapeuta e arteteterapeuta Natalia Harumi Pieczarka em nosso
primeiro Ateliê Online: “O que na Minha Casa Vira Arte?”
O encontro iniciou com uma dinâmica interessante que convidava os
participantes a escolherem, em suas casas, um objeto que se
destacava para, assim, descrevê-los em primeira pessoa. Quantas
semelhanças são possíveis de se encontrar?!
Depois foi proposto que, de olhos fechados, cada um percorresse imaginariamente sua
casa, enquanto Natalia recitava algumas poesias… após abrir os olhos, alguns buscaram
outros objetos para compor sua vivência enquanto outros se mantiveram com apenas a
primeira. Possibilitando um novo olhar para essa casa tão habitada ultimamente para esses
objetos carregados de afetos e histórias.
Assim, cada participante, com os seus materiais disponíveis, fez uma produção artística que
compunha tudo aquilo que mais mexeu nesse profundo processo!
No final, uma linda partilha que possibilitou romper algumas barreiras desse isolamento
social.

Atendimento Arteterapeutico Online com Crianças e Adolescentes
com Ligia Kohan, Tereza Ajzenberg e Regina Santos

No dia 12 de junho, aconteceu a roda de conversa online “Atendimento arteterapêutico
online com crianças e adolescentes” com Ligia Kohan, Regina Santos e Tereza Ajzenberg.
Quem abriu a roda de conversa foi a atriz, arte educadora e arteterapeuta, Ligia Kohan, contando
como foi iniciar e dar continuidade aos atendimentos em arteterapia com crianças nesse
momento no qual “todos os mundos em que [as crianças] vivem estão dentro de casa”.
A Tereza Ajzenberg, professora da especialização em arteterapia do Sedes, psicóloga, Gestalt
terapeuta e arteterapeuta, iniciou sua fala indagando: “é possível fazer arteterapia online?” e
finaliza afirmando, “sim, é possível”. A importância do diálogo, como é possível estabelecer
contato com o olhar mesmo em atendimento virtual, pois “as funções de contato que é o ver, é o
ouvir, é a linguagem... tudo acontece no vídeo.”
E ainda sobre os atendimentos online, a também professora, arteterapeuta e psicóloga Regina
Santos, fechou o encontro com relatos de casos e compartilhando a experiência de sair da “zona
de conforto” em seus atendimentos e deixou todos encantados com a história de aventura dos
três irmãos em origami.
Foi um encontro cheio de troca e aprendizado, finalizado com muitas reflexões para novas
conversas.
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Aconteceu na Arteterapia do Sedes
Arte e Materialidade
com Iraci Saviani
Aconteceu, no dia 19 de junho, o encontro online “Arte
e materialidade” com Iraci Saviani, professora do
curso de Especialização em Arteterapia do Sedes, artista
plástica, arteterapeuta e mestre em Artes Visuais.
Iraci iniciou o encontro compartilhando suas reflexões
acerca da presença da matéria, como o por do sol de
sua janela, e que, para ela, é “um jeito de conversar,
costurar e customizar a situação que estamos vivendo
atualmente”. Ela nos relembra de que somos todos
parte dessa matéria, “somos matéria encarnada” e que,
como criadores, interferimos na materialidade através
da expressão, dos sentimentos e da consciência. Iraci
nos presenteou com inúmeras referências de filmes,
livros, vídeos, filósofos e artistas que nos lembram da
importância do potencial criativo de cada um.
Encerrando o encontro, Iraci dividiu conosco a
inspiradora poesia “A invenção de Orfeu”, de Jorge de
Lima.

A ilha ninguém achou
porque todos a sabíamos.
Mesmo nos olhos havia
uma clara geografia.
Mesmo nesse fim de mar
qualquer ilha se encontrava,
mesmo sem mar e sem fim
mesmo sem terra e sem mim
Mesmo sem naus e sem rumos,
mesmo sem vagas e areias,
há sempre um copo de mar
para um homem navegar...

Arteterapia e Espiritualidade em Cuidados Paliativos
com Mariana Attwell Gonzalez
No dia 26 de junho, recebemos a arteterapeuta, psicopedagoga e
coordenadora do Programa “Empatia em Ação” na equipe de
cuidados paliativos do Hospital Italiano de Buenos Aires, Mariana
Attwell Gonzalez, com o encontro “Arteterapia e Espiritualidade
em Cuidados Paliativos”.
Mariana iniciou sua fala contando sua trajetória de atuação em saúde.
Após, falou sobre a Arteterapia dentro da instituição e os eixos de trabalho nos cuidados
paliativos, com o acompanhamento de pacientes e famílias, integrado com outras terapias
complementares.
Esclareceu sobre a importância da arteterapia como recurso de enfrentamento das
doenças, como canal de expressão, integração, conexão e possibilidade de acessar
distintos níveis de consciência. Também trouxe esclarecimentos sobre a espiritualidade
integrativa nos cuidados paliativos e exemplificou necessidades espirituais dos pacientes
atendidos.
Mariana compartilhou conosco alguns relatos e expressões de pacientes atendidos em
arteterapia, ilustrando o caminhar de seus processos nestes acompanhamentos.
Encerrou sua fala ressaltando a integração permanente da arteterapia e espiritualidade
com as necessidades dos pacientes e como tem sido realizado o acompanhamento dos
pacientes, das famílias e do processo de luto nos tempos de pandemia.
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Aconteceu na Arteterapia do Sedes
Ateliê "A casa que habita em mim - ateliê de escrita criativa"
com Iara Simonetti
No dia 03 de Julho recebemos Iara Simonetti (psicóloga e
arteterapeuta), que ministrou um ateliê virtual intitulado “A Casa que
Habita em Mim: ateliê de escrita criativa”. Utilizando a palavra, a
fantasia e a criação de imagens, as participantes puderam ouvir e sentir o
afeto e o conforto da casa que habita em cada uma.
Já no momento de se apresentar, cada participante comunicou ao grupo
uma palavra que lhe expressava. As palavras foram: feliz, curiosa,
expectativa, navegar, despertar e criatividade.
Em seguida foi feita uma fantasia dirigida onde cada uma foi percorrendo a própria casa e
recebendo palavras de conforto que cada cômodo lhe oferecia.
Com essas palavras coletadas, cada participante escreveu uma carta da sua casa para si e,
em seguida, criou uma imagem partindo do que a carta lhe despertava. Por fim, o grupo foi
dividido em duplas e cada dupla criou um texto que expressava um desejo que gostariam
de oferecer para as casas das outras participantes.
Foi um encontro muito nutritivo, que trouxe a luz do afeto e da reflexão à muitas casas que
estiveram presentes. Ao ser perguntadas sobre como saíam desse momento, as palavras
ofertadas pelas participantes foram: quentinha, acolhida, iluminar que aquece, iluminada,
pulsar, conforto, encontro de moradas, abrir os olhos para a nossa casa e fé.

Contos para Tempos Difíceis
com Alessandra Giordano
Dia 10 de Julho recebemos no nosso encontro online a
Alessandra Giordano, professora do curso de especialização
de Arteterapia do Sedes, pedagoga, psicologa, filosofa,
psicodramatista, mestre em Ciências das Religiões, meditadora
há 30 anos e Contadora de História.
Com a temática Contos para Tempos Difíceis, Alessandra trouxe a importância das
narrativas ao longo da vida, iniciando com contos cantados, com cantigas, que despertam
(e, assim, sempre despertarão) nossos sentidos e memórias. Também mostrou como se
pode escolher um conto (pensando, inclusive, na análise psicológica) e, que antes de tudo,
deve tocar o contador.
O encontro foi um convite para despertar nosso potencial, inerente, como contadores!
Os participantes ainda foram agraciados por dois lindos contos: O Rei Salomão _ e _Laila fazendo do encontro uma tarde de cura, por meio da contação de histórias.
Por fim, os microfones se abriram para uma linda troca, ainda distantes, porém cada vez
mais próximos!
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30 anos do Curso de Arteterapia
O curso de Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae
completou 30 anos.
30 anos de história, de partilha, despertando sensações
e trazendo tantos frutos.
Vamos celebrar esse momento compartilhando um pouquinho de nossas vivências?
Convidamos você, aluna(o) ou arteterapeuta formada(o) no Curso de Especialização
do Sedes, a compartilhar conosco memórias, histórias, sentimentos, conquistas….
que fizeram parte da sua trajetória de formação e/ou pós formação.
Você pode dar o seu depoimento através de vídeo ou texto. Ele será publicado nas
redes sociais do departamento de Arteterapia do Sedes. O conteúdo será baseado
em dois temas, você pode escolher um deles ou dar dois depoimentos, como
preferir:
Depoimento 1. O que a Arteterapia do Sedes semeou em mim?
Depoimento 2. Histórias curiosas, engraçadas, afetivas… vivenciadas durante a
formação
DEPOIMENTO POR VÍDEO
O vídeo gravado deve ter, no máximo, 2 minutos.
A equipe fará edição no início e no fim de seu depoimento, então fique tranquilo
quanto a enviar o vídeo com você ligando e desligando a câmera. Se quiser cortar
alguma parte de sua fala, a equipe também poderá fazer isso.
DEPOIMENTO POR TEXTO
O texto deve conter até 15 linhas, no máximo. (arial 12)
IMAGENS
Você também pode selecionar algumas imagens de trabalho da sua autoria para ser
divulgado juntamente com seu texto ou vídeo. Imagens com grupos de trabalho que
identifiquem outras pessoas não serão aceitas.
ENVIO
Envie o seu vídeo ou texto para o seguinte email, especificando seu nome, turma e
atual atividade: arteterapia@sedes.org.br
Se tiver dúvidas, entre em contato neste mesmo email.
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Por que eu acredito na Arteterapia?
Acredito na arteterapia pela forma que reproduzimos uma lembrança, ou
sentimentos em uma obra de arte, trazendo à luz inquietações de forma permissiva,
materializada em suas diferentes linguagens artísticas e reveladoras.
A arteterapia nos conduz de maneira tranquila, a caminhar em um terreno árido,
respeitando os nossos limites. Não existe julgamento. O arteterapeuta é o fio
condutor que sustenta e estimula o indivíduo a percorrer o seu caminho, e a ter a
sua própria percepção de acordo com as suas experiências e emoções vividas,
criando a possibilidade de ressignificá-las, em seu tempo e espaço, o indivíduo
encontra a sua condição de estar no mundo, de forma segura, aprendendo a
superar as suas fraquezas, reconhecendo suas potencialidades, e aceitando seus
limites.
A arte é a expressão mais pura que há para a demonstração do inconsciente de cada
um, é a liberdade em revelar-se.
Dessa forma, a arteterapia ajuda a trazer o oculto, difícil de enxergar em nós
mesmos. Nem sempre será um processo agradável, muitas vezes trará lembranças e
sentimentos que não desejamos sentir, mas que são necessárias para o nosso
desenvolvimento pessoal. Na expressão artística o indivíduo se conecta com ele
mesmo, a linha do pensamento flui e o leva a um lugar que é só dele, possibilitando
o processo de construção do pensar e refletir, interpretar e alcançar profundas
transformações no seu crescimento pessoal, tornando-se um ponto focal dos
avanços em sua vida.
A arteterapia é um processo de autoconhecimento, é uma ferramenta para resgatar
a autoestima, não é necessário saber desenhar, o arteterapeuta será um
intermediário para a pessoa iniciar o seu processo criativo, promovendo o seu lado
artístico e pintar o seu interior, trazendo consciência as sensações, emoções e afetos
de forma terapêutica, ajudando a pessoa a revisitar o passado, a se posicionar no
presente e o encorajar para o futuro.
Para Freud, (1913,1914) a intenção do artista não poderia ser comunicada e
compreendida em palavras, como em qualquer outro fato da vida mental.
“Sentir, intuir, atuar, perceber-se e refletir...
Na minha concepção... isso é Arteterapia ...”
Katia Saquete
Aluna do primeiro ano no Curso de
Especialização em Arteterapia
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