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Que possamos seguir florescendo juntos
e esperançar um 2022 melhor!
“Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha
só, mas sonho que se sonha junto é realidade!”
Raul Seixas

Departamento de Arteterapia

www.arteterapia.sedes.org.br
@arteterapiasedes

INSTITUTO SEDES SAPIENTIAE

Departamento de Arteterapia
do Instituto Sedes Sapientiae

PL 3416/2015
Informe da UBAAT
"O PL 3416/2015 regulamenta Arteterapia como profissão.
Em 17/12/2021 este PL obteve um parecer pela deputada Flávia Morais
(PDT-GO) favorável para a aprovação na Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público.
Neste momento precisamos mostrar o caráter científico da Arteterapia.
Contribua informando ao Coordenador de seu curso de formação ou à sua
associação todos os dados concernentes à sua PESQUISA (publicações,
artigos, TCC) para que possamos juntar à Comissão de regulamentação da
Profissão.
Todo este material é crucial para embasarmos a defesa da importância da
Reservem
Arteterapia
e poder enfim torná-la uma profissão. E temos até fevereiro
essas
datas!
para juntarmos
tudo!
É importante também ter uma representação dos Arteterapeutas no
Congresso nacional no dia da aprovação.
Vamos.
AAMA- Maranhão - AAPB - Paraíba - AARJ - Rio de Janeiro - AARTES - Espírito
Santo - AATERGS - Rio Grande do Sul - AATESP - São Paulo - ABCA - Brasil
Central - ACAT - Santa Catarina - AMART - Minas Gerais - APAT - Paraná ARTE-PE - Pernambuco - ASBART - Bahia - ASPOART - Rio Grande do Norte"

Arteterapeutas de São Paulo, enviem o material para o
e-mail da AATESP: secretaria@aatesp.com.br
E sigam as redes da UBAAT para ter acesso às informações e
acompanhar todo o processo de busca deste reconhecimento da
Arteterapia como profissão.
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Próximos Eventos da Arteterapia
Dias 21 a 23 de abril de 2022
SESC Venda Nova, Belo Horizonte/MG.

Informações em https://congressobrasileirodearteterapia.eventize.com.br/

Aconteceu no Departamento
Conviver para bem viver: um espaço
Reservem
de trocas sobre esses tempos
essas datas!
No dia 19/11, o Departamento de Arteterapia realizou o
encontro online “Conviver para bem viver: um espaço de
trocas sobre esses tempos”.
A arteterapeuta Natalia Pieczarka trouxe uma reflexão de
início, relacionada ao momento em que estamos vivendo
coletivamente, e a importância do estabelecimento de redes e
espaços comunitários de troca, fortalecimento e afeto.
Desta reflexão, seguiu-se para uma vivência corporal, proposta por nossa também
colega Julia Fontes. Aterrados, os participantes foram convidados a adentrem em
suas percepções sensoriais e a fazer uma síntese da sensibilização numa produção
artística, utilizando qualquer linguagem.
Depois, em subgrupos, uma rica troca aconteceu, nutrindo ainda mais cada um.
Dentre os temas abordados nos subgrupos, constaram: a busca da liberdade, a escuta
do próprio coração e o crescimento através do encontro com o outro.
O encontro foi encerrado pelas arteterapeutas Rita Cavalieri e Ligia Kohan,
momento no qual o grupo pode oferecer uns aos outros, por meio de palavras e
movimentos, uma força (que somada se multiplica) para enfrentarmos as
transformações dos tempos atuais.
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Aconteceu no Departamento

Sarau
Esperançar

No dia 3 de dezembro, o Departamento de
Arteterapia realizou o Sarau Esperançar, como
forma de celebrarmos mais um ano juntas!
Tivemos diversas apresentações em vídeo de
membros do Departamento: alunas, docentes e
arteterapeutas formadas pelo Sedes.
As mediadoras Ligia Kohan e Natália Pieczarka
abriram o encontro com o conto “A Caixa de
Pandora”, que trouxe, entre outras reflexões, a
importância da Esperança!

O primeiro bloco do evento foi iniciado com a apreciação
de dois vídeos, das turmas de especialização dos
primeiros anos. "Um caminho traçado com muitas
mãos", da turma mensal, ilustrando de forma poética
a narrativa de trabalhos realizados pelas alunas e
“Todas Nós”, da turma semanal, composto com
imagens de autorretratos e máscaras, realizados
durante as aulas da Professora Iraci Saviani.

Reservem
essas datas!

O segundo bloco foi aberto com a apresentação de
dança “Sonhário'', da Valeria Carelli Ferrari,
utilizando asas de Ísis com a proposta de oferecer um
espaço de sonho. O Sarau seguiu com a apreciação do
"Remendouro", da Coletiva Entreolhares, composta
por Anna Clara Hokama, Cris Murad, Iara Simonetti Racy,
Julia Fontes e Natália Pieczarka, trazendo ao público a
reflexão sobre como temos utilizado os nossos melhores
recursos para remendar os pedaços partidos de vida obra inspirada no Kintsugi, Depois tivemos a
apresentação de Nellie Solitrenick, “Nascidas em 55
e o autorretrato na pandemia”, com fotografias de
mulheres que, em 2015, estavam completando 60 anos
e suas reproduções atuais. Na sequência, os
espectadores apreciaram as obras da Ana Alice
Francisquetti, série filosófica produzida em formato de
cadernos de arte durante a pandemia de 2020 e 2021,
titulada “O par de sapatos de Van Gogh”.
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Aconteceu no Departamento
E, para fechar o esse bloco assistiram ao curta “Casulo
de Oxum” - performance que trouxe algumas reflexões
acerca do casulo que nos foi imposto e seus
desdobramentos no processo de metamorfose, da Ligia
Kohan.
Após um pequeno intervalo, o Sarau foi reaberto e o
terceiro bloco iniciou com o vídeo “EncontrArte
Bienal”, trazendo as realizações e ida à 34ª Bienal do
grupo EncontrArte, composto por membros do
Departamento e coordenado por Iraci Saviani, e a
“Performance Tributo a Jaider Esbell”, produzida por
Nádia Tobias, uma poesia corporal em homenagem
póstuma ao artista plástico e ativista indígena. Na
sequência, Flávia Florencio mostrou a instalação
“Templo”, baseada nos aprendizados sobre os
pensamentos divergentes, do dadaísmo. Depois, foi a
vez de Verônica Patricia Aravenaa Cortes apresentar
“A vida em seus ciclos, um ponto muitas linhas” uma discussão sobre os ciclos da vida e os mistérios da
transformação, utilizando alguns dos trabalhos das
alunas da turma mensal que iniciou em 2019. O Sarau
seguiu com Daniele Santos Galeazzo e seu estudo
com colagens digitais, intitulado “Mergulho”. E para
fechar o terceiro e último bloco, a Casa 81, composta
por Iara Simonetti Racy e Natália Pieczarka, presenteou
os demais com o vídeo “Rasgar-se: sombras em
movimento” - um processo artístico sobre angústias e
transformações, em que o concreto e o sensível se
tocam com dores e bênçãos.
Depois de uma gostosa partilha em grupo, sobre as
ressonâncias do Sarau, o encontro foi encerrado por
Valéria Carelli Ferrari, com uma proposta de
respiração, com palavras de virtudes compassivas, em
que cada participante ofereceu simultaneamente um
movimento para oferecer ao grupo numa dança de
compaixão!

Reservem
essas datas!

Sarau
Esperançar
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Aconteceu no Departamento

Saída Cultural à 34°Bienal
Em 4 de Dezembro, o Departamento
de Arteterapia encerrou seus eventos
de 2021 com a segunda Saída
Cultural à 34° Bienal, monitorada
pela docente Iraci Saviani. O evento
contou com 40 participantes, de
adolescentes a idosos (entre alunas e

ex-alunas da Especialização em Arteterapia no Sedes, professoras do Instituto e
público em geral).
Todo o valor arrecadado com este evento foi doado para o NAS – Núcleo de
Assistência Social do Instituto Sedes Sapientiae, para a ação de arrecadação de
cestas básicas para população vulnerabilizada.
O encontro foi muito agradável e Iraci Saviani nos conta um pouquinho sobre a
visita:

Reservem
essascom
datas!
“Iniciamos
uma conversa ao ar livre, em que apresentei um roteiro sobre o que

iríamos ver e uma síntese por escrito para servirem um pouco de guia na imensidão que
a Bienal apresenta. Pontuei os 70 anos que a Bienal comemora, marcando forte esse
momento de pandemia com o tema “Faz escuro, mas eu canto”, frase do poema de
Thiago de Melo, que nos sensibiliza a muitas reflexões frente à Arteterapia e à nossa vida
como seres humanos.
Essa Bienal nos chama para muitas diversidades sociais mostradas em experiências
pessoais, e nos sensibiliza para perceber tantas dificuldades como resiliências,
transformações e recomeços. Olhares diversos, com o foco em comunidades
vulnerabilizadas, gêneros diversos, crianças surdas e mudas, negros e índios,
natureza...buscando em experiências e atitudes, expressas na arte com força e esperança,
como no poema,
“amanhã vai chegar, vamos
trabalhar pela alegria,
amanhã é um novo dia e a
cor do mundo vai mudar!!!”
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Saída Cultural à 34°Bienal
Enunciados funcionam como o diapasão que ajuda a afinar um instrumento
musical, ou a começar um canto: um sino que soou em momentos diversos de uma
história que se repete, 160 imagens do homem negro que teve nas fotos um ato de
liberdade e equalizador para os pobres, dois bordados feitos por outro homem
enquanto na prisão, cartas de um pai, enquanto preso, expressando com arte, o
amor e a liberdade para seu filho.
Chamada a Bienal da Arte Indígena Contemporânea, rememora saberes com Airton
Krenak, Daiara Tukano e Jaider Esbell, que nos impactou com sua morte durante a
Bienal, mas reafirmando sua existência em sabedoria, libertação e arte.
Escritos no catálogo declaram que o encontro com a arte e a cultura é fundamental
para uma sociedade processar coletivamente seus lutos, ansiedades, medos e
traumas e que a Bienal dá espaço para o direito às expressões artísticas e as
identidades de sujeitos e grupos sociais.”

Reservem
essas
datas!
“Escolhemos
esse

tema
porque
queremos olhar para esse escuro,
olhar nesse escuro. Porque no escuro
também há cantos. Porque as vozes
que cantam se ouvem sem luz. Em
tempos escuros, quais são os cantos
que não podemos seguir sem ouvir, e
sem cantar?”

Acompanhe as redes do Departamento
www.arteterapia.sedes.org.br
https://www.instagram.com/arteterapiasedes
https://www.facebook.com/departamentoarteterapia
playlist no Canal Yutube do Instituto Sedes com os vídeos de nossos eventos.
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Por que acredito na Arteterapia?
*espaço para alunos/as e ex-alunos/as do Sedes

Contemplar uma obra de arte é como atravessar um portal, uma viagem no tempo
passado ou um vislumbre do futuro, que pode nos conectar com o nosso interior,
acessando sentimentos, que nos levam das lágrimas a vertigem, como uma ponte
que une o material ao invisível, nos tirando do lugar-comum.
O escritor francês Stendhal, em seu livro Roma, Nápoles e Florença, publicado em
1817, escreve: "Eu caí numa espécie de êxtase ao pensar na ideia de estar em
Florença. Absorto na contemplação da beleza sublime... cheguei ao ponto em que
uma pessoa enfrenta sensações celestiais… tudo falava tão vividamente à minha
alma… eu senti palpitações no coração..."
A psicanálise explica que, "as obras de arte despertam emoções e sentimentos por
assumirem um valor simbólico, a identidade do espectador oscila entre perda e
reconstrução, onde o indivíduo permite reconhecer outra esfera do seu ser, outro
ponto de vista da realidade. A presença do sujeito em um lugar de arte é um teste
para a identidade do indivíduo, que nem todos conseguem administrar". Graziella
Magherini

Reservem
essas datas!

E como administrar o momento que vivemos hoje?
Seres humanos são resilientes, podemos passar por todos os tipos de situações que
nos causam dor e tristeza profunda, sabemos que é difícil virar a página, deixar de
lado, mas com esforço e auxílio, podemos superaras situações externas mais
desconfortantes e os conflitos internos que vem em decorrência.
Para Alain de Botton, a arte tem qualidades terapêuticas e pode oferecer soluções
para as angústias do dia a dia, segundo ele, "é um instrumento de recuperação da
sensibilidade, pois remove nossa casca e nos salva do habitual descaso pelo que
está ao redor. Recuperamos a sensibilidade; olhamos o velho de novas maneiras.
Deixamos de supor que as únicas soluções são a novidade e o glamour."
Com o isolamento social, tivemos que conviver com a incerteza e buscar soluções, e
a arte esteve presente para nos acolher. Consumimos muito mais arte em todas as
suas linguagens, e assim a arte vai salvando momentos. Citando Matilde Campilho, “a
arte não salva o mundo, mas salva o minuto e isso basta."
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Por que acredito na Arteterapia?
Assim, se a arte que contemplo e que consumo me faz bem, se é um espaço de
respiro que me resgata, qual o efeito da arte que posso criar?
“AH! UM UNIVERSO DE LINHAS QUE TECE SUAVE O MANTO DO SILÊNCIO DEIXANDO
VIBRANTE, PENETRANDO NAS DOBRAS PROFUNDA DA ALMA”
Para isso, temos a figura do Arteterapeuta que poderá nos guiar e incentivar nesse
caminho do diálogo com nosso lado criativo. Pois, nas atividades de Arteterapia, em
um espaço acolhedor, através de uma atenção fluída, menos racional e mais
intuitiva, podemos nos expressar, experenciando a nós e ao material que é
terapêutico, e desse encontro despertar, trazendo para as nossas mãos a
responsabilidade de colorir, alterar, mudar, a nossa vida, dissolvendo a dor, a
solidão, o tédio, tudo o que necessitamos mandar embora, e que gera desconforto,
angústia e ansiedade.
A escuta do Arteterapeuta nos ajuda a dar voz a esses desconfortos não traduzidos
em palavras, desde a escolha do material a ser trabalhado até a recomendação de
literatura, que podem expandir a nossa consciência, para vivermos de forma mais
criativacom os limites que a vida nos impõe, e assim, fazer escolhas melhores. Tendo
mais consciência de nós e do nosso propósito, podemos tomar decisões mais
acertadas e estabelecer novas relações, nos afastando do que nos prejudica.

Reservem
essas datas!

O Arteterapeuta não cura, apenas auxilia nesse descompasso entre a mudança das
necessidades internas e as cobranças externas, e de mãos dadas com o outro, o
incentiva nesse processo de expressão e de diálogo com a essência do seu ser, onde
ele será o artista de sua própria vida.
"Procuro despir-me do que aprendi, procuro esquecer-me do modo de lembrar que
me ensinaram, e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos. Desencaixotar as
minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu, não Alberto Caieiro, mas
um animal humano que a Natureza produziu." Fernando Pessoa

Silvana Fosquiani
Aluna do Curso de
Especialização em Arteterapia
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Especialização
em Arteterapia no Sedes
Reservem

essas datas!

Inscrições abertas

As inscrições para as turmas 2022 mensal e semanal da Especialização em
Arteterapia do Instituto Sedes estão abertas e vão até o dia 03 de fevereiro!
Para mais informações acesse o site do Instituto: www.sedes.org.br

Turma Semanal

Turma Mensal

Duração: 2 anos
Início das aulas: 07 de março de 2022
Horário:

Duração: 2 anos e meio
Início das aulas: 25 de março de 2022
Horário:

1º ano: segundas-feiras, das 18h30
às 21h30 e
terças-feiras, das 18h30 às 22h30
2º ano: segundas e terças-feiras
das 18h30 às 22h30

Um final de semana por mês
sextas das 09h00 às 20h00 e
sábados das 09h00 às 18h00

Val
Barcellos

Regina
Santos

Eloisa
Fagali

Iraci
Saviani

Leila
Nazareth

Alessandra
Giordano

Betania
Norgren

Corpo
Docente

Selma
Ciornai

Tereza
Ajzemberg

Vera Maria
Ferretti

e professores/as
convidados/as
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