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Próximos Eventos do Departamento

Reservem a data!!!

Em breve, mais informações

em nossas redes!
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Próximos Eventos da Arteterapia

Informações nas redes da AATESP

Informações em https://arte-terapia.com/22o-congresso-internacional-de-arte-terapia/ 

https://arte-terapia.com/22o-congresso-internacional-de-arte-terapia/
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Por que eu acredito na Arteterapia?

Entre nós
*um texto da turma do 1°ano semanal 2021

Na arte de ser linha com suas formas e cores tenho minhas dores acolhidas num
acalento que dá nome e lugar aos sentimentos. Neste lugar posso olhá-los,
ressignificá-los e expressá-los e, assim, abrir espaço no fluxo contínuo da vida e seguir
em frente!
O processo de conhecimento, as camadas sendo desenroladas, o aflorar da
sensibilidade preenchendo a experiência artística com muitos sentimentos:
esperança, vontade, curiosidade, emoções quentes que batem contra o estático e frio
sentimento da realidade. 
Linhas que seguimos, linhas que nos seguem, que percorrem, que se entrelaçam, que
se enroscam e por vezes formam emaranhados de nós mesmas, tão densos as vezes
que nos perdemos em sua sombra, em nossas sombras. Mas não há sombra sem luz
e se delicadamente formos nos desenrolando, percebemos que a densa sombra é
feita de linhas. Nossas linhas. Linhas que seguimos, linhas que nos seguem, linhas que
compõem e alinhavam os trechos de nossa própria história.
A nossa história precisa de expressão, para permitir que os conteúdos internos
possam ser compreendidos e transformados. Se expressar é inerente ao ser humano,
e a arte em suas diversas formas, nos possibilita essa liberdade de expressão.
Toda a expressão nos organiza, auxilia a diminuir o estresse, diminui a dor física e
emocional. Se expressar é movimento, é vida, é amor a si próprio.
Tem dias que até me sinto aquele mesmo pontinho pequeno, irrisório. Tem dias que
me sinto um conjunto de linhas, das mais diversas cores, que expandem para tantos
lados. Mas, na verdade, o que me importa mesmo, é que existe esse movimento,
essas diferentes expressões de ser. Imagina só ser só ponto? Ser só linha? Ser só
amarelo? Ser só vermelho? Deus me livre! Esse fluxo é o que oxigena. Esse ciclo de
altos e baixos, pequenos e grandes, permite que surjam (re)ciclos. Surgem as
possibilidades de transformação do que ainda nem está completo, aprimoração do
que se fizer necessário. É quando tudo é reprocessado, e reprocessado, é revisto, e
(re)cuidado. É como entrar em novos ciclos, e mais ciclos, e mais ciclos. É reciclar o
que já não cabe mais para transformar no novo. É fazer do ponto, a linha, da linha, o
ponto; é converter o vermelho, em laranja, e o amarelo, em verde.
Sinto que a arte permite essa liberdade de transformar-se, transmutar-se e
(des)conhecer-se. O limite é esgarçado, as estruturas podem ser fluidas, posso
dissolver forma em linhas, pontos, cores, manchas e depois criar com tudo outras
formas. O real é permeável na arte.  Tem espaço  para abraça r o  caos e a  desordem,
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dentro de uma outra ordem, é possível brincar com a ordem. E esse brincar com as
formas e se permitir ser essa diversidade ou apenas um ponto, essa experimentação,
vão dando vazão para essa necessidade mesma de não caber, de estar sempre em
movimento, de poder se reinventar. 
Mas atenção.
A verdade é que transforma, principalmente ser o que somos e aceitar com amor e
carinho. Respeitando nossas limitações, e tendo coragem para vencer nossos desafios.
É possível que o objetivo seja sempre o mesmo, mas o subjetivo que escapa nas
descrições sempre muda, acrescentando camadas aos trabalhos e interpretações. Todo
o processo depende dessas camadas, a cada momento de aprendizado elas são
adicionadas aumentando a estrutura desse eu-artístico em um eterno processo de
transformação. E depois posso descascar-me se for preciso revisitar essas camadas,
alimentando o fluxo de construção e desconstrução, reorganizando sempre que for
preciso.
Se entender para entender o outro. O ponto não é estático, mas colide com outros
pontos e gera conexão e desconexão que traz novas possibilidades e novos olhares -
não estamos sozinhos, mas em constante interação com o mundo e seus habitantes –
interferências conscientes ou não no sentir, pensar e agir. O que achávamos que
sabíamos, (re)vemos, desconstruímos e reconstruímos, ressignificamos.
Porém, não se pode negar que modificar requer coragem, podemos nos sentir
paralisados ou até mesmo em luto, mas “navegar é preciso” então não nos resta nada
além de continuar em frente e nos entregar a novos ciclos ... jogar algumas coisas fora,
aquelas em desuso. Desapegar de velhas crenças, que não fazem mais sentido. E se
apropriar de outras, em especial as vindas do coração (há de ter verdade) que nos
trazem a consciência e a responsabilidade que temos com a evolução de nós mesmos e
por consequência do mundo onde habitamos.
Busco em meus pontos o início, todavia, não deixo de encontrar o fim. Percebo os ciclos
que são cheios e, também, os vazios, sou transpassada e, com coragem, permeada pela
arte. Encontro nas relações o afeto para continuar a ser ponto e me (re)conhecer como
linha. Interfiro em minhas superfícies a fim de transformar em subjetivo o objetivo e
concluir, sem terminar, a (des)construção de minha história. 
Ponto, dois pontos, infinitos pontos, retas, curvas, círculos, retas sinuosas, retas finitas e
infinitas, retas tracejadas, cores, muitas cores, movimentos, todos são elementos para
representar sentimentos e desejos de uma vida. Esses sentimentos e desejos que
movem o indivíduo na busca pelo desconhecido, pelo novo, por um conhecimento, a
busca pelo belo interior de cada um.

Por que eu acredito na Arteterapia?
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Ou ainda, segundo Kandinsky “̈o belo é o que provém de uma necessidade interior da
alma”. O belo na descoberta de linhas de expansão, exploração e explosão… De
espirais e circulares e na predominância das cores amarelo, azul, laranja e roxo. O
“dentro e o fora”, o contorno e o acolhimento, a exploração e as buscas me fizeram
entender sobre os limites de identificar o processo criativo do outro incluindo toda sua
história.
Eu, linha única, singular, encontro outras linhas únicas, singulares. Mas todas na
mesma busca. Fios que se entrelaçam criando movimento: sinto-me acolhida neste
alinhavo. Os movimentos convergentes destas linhas transformam-se numa dança,
uma ciranda. Nesta sintonia de mãos unindo corações, cresço, finco raízes, ramifico.
Juntas num círculo para celebrar o belo e o sagrado da partilha. Entrega num abraço
amoroso. Somos unidade. 
Cada um de nós somos seres humanos únicos, responsáveis por criar nossas próprias
histórias, através de fatos e experiências que a vida nos coloca. A cada palavra, gesto,
aprendizado e carinho, nessa constante evolução. E para isso precisamos ter coragem
para enfrentar e colocar para fora nossos medos e inseguranças. Transmitir para o
outro nosso conhecimento e empatia. 
Pontos, linhas, cores rabiscam o papel configurando uma gestação e o desabrochar de
um novo olhar pessoal e profissional. Como uma gestação curto cada momento e
aprendo a cada dia. Respeito o tempo presente e olho atentamente para as
oportunidades que conduz ao futuro. 
O ecoar dos sons, as formas e as linhas que escorrem sobre o meu corpo me
representam. Uma projeção singular do tempo, da minha história que se mistura com
tantas outras e se transformam em uma bela síntese do que foi aprendido. Como ser
dentro desse espaço precioso? Dúvida que não cala dentro de mim. Busco assim o
meu intuitivo, o meu espontâneo para me representar no íntimo dessas tantas formas
de ser. Se esse desenho é o mais correto ou o mais belo… já não sei dizer. Mas com
certeza o retrato fiel do meu eu para todos vocês. 

Texto escrito pelas alunas do 1°ano semanal/2021, na disciplina "Introdução à Arteterapia", da
professora Val Barcellos. 

Alunas:
Ana Karen Dybwad, Mariana Ragone Voto, Cláudia Ketter Pinto Vieira, Adriana Faria Zacchi,
Márcia Gomes da Silva, Mariana Ferraz Lima Scola, Gabriela Goes Parra, Daniele Santos
Galeazzo, Maria Fernanda Silveira, Silvana Fosquiani, Leticia Sanches de Castilho Saad, Clara
Jardim Eleutério, Vanessa de Lima Licori, Flávia Florencio, Luciana Menossi Wainstein e Laura
Robbe Wessel Bender

Por que eu acredito na Arteterapia?



Aconteceu, no dia 11 de maio, o Ateliê Online “Criatividade na Prática
Contemplativa”, com a arteterapeuta e especialista em gestão
emocional Valéria Carelli Ferrari. Foi uma tarde de muita troca, na
qual foi explorado as potencialidades da criatividade aliada à prática
contemplativa. O encontro teve início com Valéria conceituando, de
forma leve e abrangente, a arteterapia e a prática contemplativa.
Partindo  do   pressuposto  de   que  somos  naturalmente   criativos,   a  
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Aconteceu no Departamento

Ateliê Criatividade na Prática Contemplativa

prática contemplativa estimula a criatividade e a autopercepção. Por isso, pode ser um recurso
potente aliado à arteterapia.
Depois dessa breve contextualização, as participantes foram convidadas a experienciar a
prática contemplativa, seguindo a voz da Valéria, respirando fundo e acalmando a mente. O
momento para expressão pessoal veio logo depois, em silêncio, cada uma a seu tempo. 
Por fim, a partilha das experiências e apreciação dos trabalhos plásticos fechou o ateliê. Foi
um encontro leve e delicioso, repleto de afeto, presença, entrega e amor.

Mini curso Arteterapia mediada por Tecnologias
da Informação e Comunicação (TICs)

Nos dias 22 e 29/06 e 06 e 13/07, aconteceu o mini curso
Arteterapia mediada por Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs), com a psicóloga e arteterapeuta Iara
Simonetti Racy. Os encontros trouxeram uma reflexão acerca do
momento que estamos vivenciando e da necessidade de nos
reinventarmos na prática arteterapeutica. Estudamos cuidados,
diretrizes, possibilidades e limites de um atendimento online.

As participantes também puderam
conhecer e explorar diferentes
plataformas e ferramentas digitais e
experienciar possibilidades e diálogos
entre as linguagens artísticas.
Foram encontros com trocas
enriquecedoras que puderam ampliar
o conhecimento técnico dos recursos
apresentados e o olhar terapêutico
para os atendimentos mediados por
TICs, sejam eles online ou presenciais. 



 
 

Iniciamos o encontro com as palavras da mestra Selma Ciornai,
que nos presenteou com uma fala bastante sensível sobre como 
 a arte possibilita o desenvolvimento da resiliência e a elaboração
de momentos difíceis, como este que estamos vivenciando. Selma
nos inspirou a enfrentar as dificuldades através da criatividade, 
 transformando-as em momentos que valem a pena, tanto
individual quanto coletivamente. 

O segundo convidado da mesa foi Walter Muller, médico,
homeopata e artista visual. Pós-graduado em Bioética, Cuidados
Paliativos e Tanatologia, mestre em Psicologia Clínica e
Arteterapeuta. Walter é médico atuante no serviço público em
urgências e emergências e trabalha na linha de frente do Covid-
19. Ele relatou a importância da arte para ressignificar esse
momento da sua vida profissional e pessoal, com o trabalho
“Arte e resiliência: vida da arte na arte da vida”. 

Abrindo a Roda de Conversa, Selma convidou Hélio Rodrigues,
artista plástico, mentor e coordenador do projeto social EU SOU,
que atende crianças e adolescentes em situação de risco. Hélio
trouxe uma reflexão bastante importante: "O que nos
aproxima da arte?", colocando em evidência os processos
humanos e criativos como forma de nos aproximarmos do que
somos e de quem somos.
 
 
 
 

Neste trabalho, Walter simbolizou toda sua dor pela ausência e perda de seus colegas, a
distância da família e amigos e a aceitação dos processos vividos, ressignificando
através dos processos criativos.
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Jornada Arte e Resiliência nos Tempos Atuais

No dia 02 de junho, recebemos
alguns convidados especiais em
nossa Jornada Online Arte e
Resiliência nos Tempos Atuais. 

O evento foi conduzido pelas mestras de cerimônia, arteterapeutas que compõem a
equipe do Departamento, Ligia Kohan e Rita Cavalieri.



Após os relatos preciosos e a troca com o público, a Jornada seguiu para um momento
de apreciação artística, com duas obras.

A primeira apresentação foi o vídeo "Resiliência e
Recalcitrância: a arte clownesca como forma de
resistência", realizado pelo psicólogo, professor e
palhaço, Rodrigo Bastos, mestre em Ciências Sociais e
pós-graduado em Psicologia Clínica na Abordagem
Gestáltica  e  sua  parceira,  Montserrat Gasull Sanglas,

professora, tradutora/intérprete e palhaça. A dupla nos brindou com uma produção
clownesca sobre a luta contra a COVID19 e outras pandemias, tal como o fascismo, e
lembra que, a melhor forma de combatê-las é através do amor, do riso, do cuidado e de
muita arte.

A segunda apresentação foi “Uma Carta Para o
Futuro”, da Coletiva Entreolhares - uma coletiva de
mulheres arteterapeutas criada em 2020 por Anna Clara
Hokama, Ana Cristina Murad, Iara Simonetti, Júlia Fontes e
Natália Pieczarka, com o propósito de construir estradas
em   comum  e  criar   conexões   para   uma   atuação  no 

mundo mais integrada. A Coletiva apresentou o vídeo, resultado de um processo
interno, no qual o diálogo com o futuro trás a busca pela esperança e a potência da vida
vivida no coletivo.

O público, muito sensibilizado com as apresentações, foi guiado por Ligia Kohan, atriz,
arte educadora e arteterapeuta, para um aquecimento corporal que os levou a uma
vivência arteterapêutica conduzida por Selma Ciornai.

Depois das trocas, a Jornada foi encerrada com um canto coletivo
da canção Florescer, de Valéria Pontes, proposto por Marcieli
Amaral, arteterapeuta, arte-reabilitadora, mestre em Saúde,
Interdisciplinaridade e Reabilitação, além de professora, pianista e
compositora. Deixamos um trechinho da música de encerramento
para finalizar este relato “vai florescer o ser divino que está dentro de
você, vai florescer, vai florescer…"

O vídeo do encontro está disponível no Canal Youtube do Instituto Sedes Sapientiae e em nosso
site www.arteterapia.sedes.org/videos
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Jornada Arte e Resiliência nos Tempos Atuais

http://www.arteterapia.sedes.org/videos
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Desconto em todos os eventos promovidos pelo Departamento de
Arteterapia;
Participação no Núcleo de Assistência Social (NAS);
Participação em mini-cursos e grupos de estudo exclusivos para
membros do Departamento de Arteterapia;
Cadastro no site do Departamento de Arteterapia (formados);
Publicação de artigos no site e em revistas (formados);
Enviar propostas de eventos para o Departamento de Arteterapia: mini-
cursos, grupos de estudo, ateliês, jornadas, entre outros (formados).

Departamento de Arteterapia
Instituto Sedes Sapientiae

Nós, do Departamento, desejamos que você esteja bem e em segurança
nesse momento tão delicado que estamos atravessando. 

Gostaríamos também de convidar você, aluna (o) ou arteterapeuta formada
(o) na Especialização em Arteterapia do Instituto Sedes, a se filiar no
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: 

Participe da nossa comunidade!!!

Valor da anuidade: R$ 120,00 (cento e vinte reais)*. 
*Alunas (os) e docentes do curso de Especialização têm 50% de desconto
(R$ 60,00).

Para se filiar, solicite a participação através do e-mail:
arteterapia@sedes.org.br. 
Você receberá uma ficha de pertinência. Preencha a ficha e encaminhe
para o mesmo e-mail. Na sequência confirmaremos o recebimento e
enviaremos os dados para depósito bancário ou transferência para a
Associação Instrutora da Juventude Feminina.

Para maiores informações, acesse: 
https://www.arteterapia.sedes.org.br/
Facebook:  fb.com/departamentoarteterapia 
Instagram: @arteterapiasedes
E-mail: arteterapia@sedes.org.br

Departamento de Arteterapia
I N S T I T U T O  S E D E S  S A P I E N T I A E

Como se filiar ao Departamento?


