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Aconteceu na Arteterapia do Sedes
Celebração Online
30 anos de Arteterapia no Sedes

Foi com muita alegria, criatividade e na contemporaneidade digital que
celebramos, no dia 20/11, os 30 anos da Arteterapia no Sedes!
O evento, que muito emocionou a todos, foi organizado por décadas nas
quais toda a trajetória desta formação pioneira no Brasil foi costurada
pelas apresentadoras Julia Fontes e Rita Cavalieri.
Muitas professoras, alunas e alunos fizeram parte desta história e suas
palavras, imagens e depoimentos inspiradores enriqueceram esse
momento. Como não podia faltar, também aconteceram vivências
arteterapêuticas, pois adoramos nos expressar pela arte.
Na fala de abertura do encontro, recebemos a diretoria do Instituto Sedes
Sapientae, representada pela Georgia Vassimon. Em seguida, tivemos a
rica narrativa de todo o percurso da Selma Ciornai, desde sua formação
profissional, seu encontro com a arte como processo terapêutico e a
criação do curso de Arteterapia.
A primeira semente foi plantada em 1989 quando a Madre Cristina abriu
as portas do Sedes para que Selma inaugurasse o curso de
aprimoramento. Este germinou e transformou-se em especialização que,
atualmente, é oferecide de modo semanal ou mensal.
Também foram muitos os frutos desta jornada: parcerias com Chile,
Argentina e Uruguai por meio de congressos Latino Americanos e do
Mercossul, parceria com INFAPA-RS e com a sociedade de Arteterapia
Portuguesa. Além dos inúmeros Congressos Brasileiros de Arteterapia,
jornadas, ateliês, palestras, cursos abertos à população em geral,
publicação da revista "Arteterapia: Reflexões" e das séries de livros
"Percursos em Arteterapia" e "Arteterapia: Desafios na Contemporaneidade".
Tudo isso contribuiu para a divulgação, formação e fortalecimento da
Arteterapia no Brasil.
Neste ano, tivemos que nos reinventar como muitos outros. O
Departamento de Arteterapia promoveu cursos, aulas, palestras, ateliês e
rodas de conversas no modo remoto para que nossa chama
permanecesse acesa, alimentando e aquecendo a todos, mesmo que
distantes socialmente.
Assistam os vídeos deste encontro no canal Youtube do Instituto ou em
nosso site e venham se emocionar e revisitar essa trajetória conosco!
Todos estão convidados a fazer parte desta rede e continuar nossa
história. Venham filiar-se ao departamento!
*este evento foi organizado pelas docentes Selma, Val, Iraci, Ana Alice, Vera e Betania, pelas exalunas e coordenadoras do setor de atividades do depto Iara, Lígia e Natália com a rica
contribuição de Rita Maria, Fabiola, Clara, Rita, Eliane, Cris e Julia, também ex-alunas do Sedes..
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Aconteceu na Arteterapia do Sedes
Arteterapia e qualidade de vida: intervenções possíveis nos
diferentes níveis de atenção à pessoa
com Leila Nazareth

No dia 06 de novembro aconteceu o Encontro Online “Arteterapia
e qualidade de vida: intervenções nos diferentes níveis de
atenção à pessoa”, com a psicóloga, arteterapeuta e professora do
departamento de arteterapia Leila Nazareth.
Leila iniciou o encontro refletindo sobre o significado de qualidade de
vida e como o atendimento humanizado é fundamental para isso.
Também apontou a importância dos atendimentos em rede
realizados entre os arteterapeutas, os demais profissionais e
familiares para a sua promoção.
Após uma breve contextualização sobre a história da arteterapia e a sua inserção no SUS, Leila
seguiu contando como a arteterapia proporciona melhora na qualidade de vida ao possibilitar
tomadas de decisão e maior flexibilidade no cotidiano através da expressão pessoal e a
criatividade.
Por fim, fechando a conversa, a professora falou sobre qualidade de vida relacionada ao
gênero, raça e etnia, e dos desafios gerados pela falta de contato neste período de pandemia,
trazendo um relato de como simbolizar e dar cor aos acontecimentos foram importantes para
enfrentar alguns desafios pessoais.

Transcender das Sombras em Direção à Luz, na Transição da
Pandemia: diálogos com a natureza, inspirados com música e
expressões plásticas
com Eloisa Fagali
No dia 13 de Novembro, recebemos virtualmente Eloisa Fagali Psicoterapeuta, Arteterapeuta, Psicopedagoga, Dra. em Psicologia,
Professora e Orientadora no Curso de Especialização em
Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae.
Os participantes do encontro: Transcender das Sombras em
Direção à Luz, na Transição da Pandemia, foram convidados a
abrirem espaços… espaços de vibração, de conexão e de escuta ,
ativa para assistirem ao vídeo que Eloisa preparou. Criando, assim, logo de início, um diálogo
entre poesia, música, artes plásticas e natureza, que nos traz recursos para transcender o ego,
em busca de aproximar os polos e integrar os “múltiplos eus”.
Muito se falou, ao longo da tarde, sobre a plasticidade artística no processo de individuação
(Jung) que contribui para integrar, transcender e transformar, resgatando os outros lados e
agregando a luz e a sombra. E isso também foi vivenciado à medida que os ouvintes faziam
associações livres diante de jardins percorridos com poesias de Cecília Meireles, Carlos
Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, Rubens Alves...
Eloisa também nos apresentou, em parceria com algumas alunas, o processo de
arteterapeutico de expressão e elaboração de sonhos durante a pandemia, sonhos intuitivos e
reveladores. E assim, foi oferecido um encontro repleto de poesia e de arte, que provoca a
função de cada um ser jardineiro de si.
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Aconteceu na Arteterapia do Sedes
Diálogo entre Arteterpia e a Poesia de Manoel de Barros
com Simone Castiel
No dia 27 de novembro recebemos a psicóloga e arteterapeuta
Simone Castiel, com o evento “Diálogo entre Arteterapia e a
Poesia de Manoel de Barros”. De maneira bastante sensível e
poética, Simone foi integrando sua própria trajetória (transitando
por diversas linguagens artísticas – em especial o teatro) com seu
contato com a poesia de Manoel e Barros. Ela relatou que descobriu
a Arteterapia em 1993 e Manuel de Barros em 1994, e se sentiu
compreendida por ambos.
Em 2014 concebeu uma apresentação cênica chamada “Descascando Manuel de Barros”,
onde havia um “Kit de Primeiros Socorros Poéticos”, contendo: a importância dos esticadores
de horizontes; o escutador de silêncios; o desacelerador do tempo; e o descascador de
mistérios. Com isso Simone convoca cada terapeuta a atender com sua mais profunda
humanidade, sem pressa, ofertando seu silêncio, ampliando possiblidades e descortinando
camadas da alma humana.
Simone finalizou o evento com uma sensibilização onde cada um entrou em contato com
momentos de comunhão que teve consigo esse ano e traduziu em palavras para que sirvam
de inspiração para o próximo ano.
Este foi o último encontro online de 2020. Foi uma alegria poder encerrar esse ciclo com
tanta poesia e afeto. Seguimos desejosas que esses possam ser nossos guias em 2021.

Formatura da Turma Mensal de 2018
O distanciamento não permitiu que a formatura ocorresse de forma presencial, mas teve, sim,
celebração online para a turma mensal de 2018, no dia 05/12. Eis alguns relatos das formandas:

Arteterapia é um caminho de descobertas e aventuras interiores. Muitos abraços foram vividos.
Terminamos nosso curso no auge da pandemia, a distancia. Mas, o afeto foi a liga de sustentação e a
crença que retornaremos a nos encontrar para viver o Grande Abração. (Nilce Cappoccia )
A jornada de Arteterapia foi um processo de transformação interna. A liberdade de criar, se expressar e
brincar com as cores trouxeram mais alegria e possibilidades em minha vida. Só tenho que agradecer
por todos os encontros inspiradores ao longo desses 3 anos. O meu desejo de colorir a vida se
materializou com muita poesia, afeto e memórias. (Eny Caldo)
2020 foi um ano de muitos desafios, mas também o ano que nós nos ajustamos criativamente e
conseguimos concluir nossa formação. Foram três anos de muito aprendizado, de muitas trocas e de
muitos encontros. Termino abrindo outras janelas e ampliando caminhos. (Nair Hitomi Kayo)
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Aconteceu na Arteterapia do Sedes
Sarau Online
A Arte de Celebrar
Na vida, aprendemos a importância do ritualizar, festejar,
vivificar os acontecimentos significativos. E neste mote, no dia
4 de dezembro à tarde, nos encontramos para o 2º Ato da
Celebração dos 30 anos de Arteterapia do Sedes.
E, em tempos de sombrios de isolamento social, nós,
sementes-germinadas deste curso transformador, realizamos
criativamente um Luminoso Sarau Virtual para celebrar.
Foi uma ocasião especial de confraternização de colegasrepresentantes das 3 décadas do curso. Espaço online onde
arteterapeutas revelaram seus dons, talentos e partilharam
práticas e técnicas.
Foram 17 apresentações, relatos plurais, singulares que
expressaram a força sensível e a potência delicada da arte música, dança, experiências de recomeço, superação e
ressignificação, arte digital, poesia, contos, performancesmovimentos fluidos e instigantes. O encontro do cuidado e
da arte.
Trocas e compartilhamentos tão emocionantes e
contagiantes, que quando o palco abriu, o público energizado
participou com memórias afetivas.
Cronos parou e esperou. Estávamos sob auspícios das Musas
e acolhidos em Kaíros.
Contornando o evento, tivemos vivências estimulantes. Na
abertura nos conectamos com a ancestralidade de nossa a
Mãe-África, e no encerramento evocamos uma força
xamãnica, honrando mescla da brasilidade pulsante e forte.
Momento ímpar, encontro harmônico de várias linguagens
artísticas que se entrelaçaram, linhas de vida, fios da
historias, uma trama tecida e bordada por mestras,
fortalecida e honrada por nós, arteiras e arteiros.
Apesar de distantes fisicamente, o sentimento de
pertencimento estava no ar. Na imensa alegria de fazer parte,
nos sentimos tocados e conectados uma sinergia criativa e
potente, uma rede que amalgama e integra a todos no DNA
do Arteterapeuta - Dedicação Natural ao Afeto/Acolhimento.
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Aconteceu na Arteterapia do Sedes
Você pode assistir todos os encontros virtuais já realizados no Canal Youtube do
Instituto Sedes ou em nosso site: www.arteterapia.sedes.org.br
1. Experiencias Emocionais e Arteterapia em Tempos de Corona vírus, com Selma
Ciornai
2. Arteterapia em situações de emergencias e desastres, com Pamela Reyes
3. Atendimento arteterapeutico online com crianças e adolescentes, com Ligia
Kohan, Regina Santos e Tereza Ajzemberg
4. Arte e Materialidade, com Iraci Saviani
5. Arteterapia e espiritualidade em cuidados paliativos, com Mariana Attwel
Gonzalez
6. Contos para tempos difíceis, com Alessandra Giordano
7. Arteterapia e corpo, com Vera Maria Rossetti Ferretti
8. Biomusicalidade: a vida como obra de arte, com Paulo de Tarso de Castro Peixoto
9. No silêncio de palavras, a vitória das formas e cores, com Val Barcellos
10. Arteterapia com idosos na pandemia e o novo normal, com Cristiane Pomeranz,
Deolinda Fabietto e Rita Cavalieri
11. O modelo polimórfico na Arte-Terapia: a evidência fenomenológica como base
conceptual, com Ruy de Carvalho
12. Merleau-Ponty, arte e expressão, com Monica Alvim
13. Cá entre nós: aprendizagem sócio-emocional e pandemia, com Maria de Betania
e Cristiane Tacla
14. Arte (re)habilitação, com Ana Lice Francisquetti
15. Arte pra que? EU SOU - percursos de um projeto social, com Helio Rodrigues e
Fabiana Geraldi
16. A escrita da alma como conexão profunda com as luzes e sombras de nossa
criança interna, com Monica Gutmann
17. Arteterapia no tratamento de dependência das drogas, com Ana Claudia
Valladares
18. Arteterapia e Deficiencia Intelectual: caminhos percorridos, com Iara Simonetti
Racy
19. A Arte do Clown em Processos Terapêuticos, com Rodrigo Bastos e Montserrat
Gasull Sanglas
20. Arteterapia e qualidade de vida: intervenções possíveis nos diferentes níveis
de atenção à pessoa, com Leila Nazareth
21. Transcender das Sombras em Direção à Luz, na Transição da Pandemia:
diálogos com a natureza, inspirados com música e expressões plásticas, com
Eloisa Fagali
22. Diálogo entre Arteterpia e a Poesia de Manoel de Barros, com Simone Castiel
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Por que eu acredito na Arteterapia?
Durante muito tempo desconhecia o significado da palavra ARTE.
Na minha cabeça, arte era coisa de artista, pessoas com talentos inatingíveis por mim.
Me sentia atraída pela arte, mas achava que não era para mim.
Um dia, tive um convite que me ajudou a abrir essa janela em minha vida.
Fui chamada para fazer um curso de desenho.
E lá me vi, emergida num atelier, cheio de música, afetividade, de cor, de luz e criação.
Amava meus sábados de manhã, pois era lá onde eu mergulhava em mim.
Estava presente por inteira.
É através da arte, que me enxergo e me transformo.
Mergulhos profundos nas minhas memórias,
sentimentos, me auxiliam a desvendar, enxergar e me ressignificar.
Arte e movimento. As vezes de dentro para fora, outras de fora para dentro.
Na faculdade de Psicologia, sentia uma falta imensa dessa junção.
Aonde começa a arte e aonde começa a terapia?
Como olhar para a imagem que vem antes da palavra?
Muitas vezes antes da consciência?
O olhar simbólico...
O fazer simbólico...
O ser simbólico...
Sem julgamentos.
Sem interpretações.
Simplesmente facilitando os caminhos,
dando forma, auxiliando o processo de autoconhecimento.
O processo expressivo amplo, resgatando o ser criativo.
Como separar algo tão profundo?
O símbolo como linguagem e as múltiplas experimentações que facilitam as construções,
desconstruções e transformações.
A Arteterapia chegou muito antes na minha vida,
antes mesmo de me dar conta do nome.
Arteterapia e expansão da consciência,
que auxilia nas resoluções de conflitos internos e potencialidades.
E o meu caminho, onde minha alma se encontra e descansa...
Monica Figueiredo

O Boletim do Departamento de Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae é produzido bimestralmente. Participe da
realização deste informativo contribuindo com informações, sugestões, dicas, indicações...
Basta enviar para arteterapia@sedes.org.br
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