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Jornada Arte e Resiliência
nos Tempos Atuais
02 DE JULHO DE 2021
Reserve a data! Em breve divulgaremos novas informações!
Acompanhem nossas redes:
www.arteterapia.sedes.org.br
@arteterapiasedes (instagram)
fb.com/departamentoarteterapia

Por que eu acredito na Arteterapia?
A Arteterapia pode ser transformadora, pois, por meio dela, é possível resgatar
lembranças e memórias que muitas vezes ficam guardadas, lá no fundo, esquecidas,
esperando um gatilho para serem ativadas ou resgatadas, sejam elas boas ou ruins.
Sentimentos ruins podem tornar-se mais leves e os bons podem ser reavivados, basta você
se permitir.
Aprender a lidar com o stress e a trabalhar com algumas limitações, dentre elas a física,
também é possível.
Permita-se explorar, testar, manipular, sonhar.... Descubra-se durante seu processo criativo,
do seu jeito.
O imaginário também é permitido, basta poder entrar na porta certa ou não, em outro
mundo, onde tudo é possível. Voe, sinta, faça, desfaça....
E, por meio de diferentes linguagens e vivências, você poderá tornar-se mais sensível,
observador, ter um olhar mais atento e reflexivo.
Viva, reviva, veja, reveja, seja. Descubra-se.
Elienai Regina Silva Bernini Zeidani
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Aconteceu no Departamento
"Mulheres, saúde e arte: acolhimento em rede
como caminho de cuidado mútuo"
Em apoio ao março feminista, o Departamento de Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae dedicou o seu
primeiro evento do ano, realizado em 12 de março, à roda de conversa "Mulheres, saúde e arte:
acolhimento em rede como caminho de cuidado mútuo", que trouxe mulheres terapeutas para falar
sobre suas perspectivas e experiências a respeito das temáticas propostas pela mesa.
O evento teve a apresentação de Lígia Kohan que abriu a roda de conversa
levantando a importância da luta feminista do dia 8 de março, que tem como
bandeira as diversas pautas das mulheres que clamam por "um mundo onde
sejamos socialmente iguais, humanamente diferente e totalmente livres",
parafraseando a feminista Rosa Luxemburgo. Lígia celebra a ancestralidade das
mulheres transgressoras que abriram os caminhos de libertação das desigualdades
de gênero e alerta que, apesar dos frágeis avanços nos direitos conquistados,
existem discussões importantes de acompanhar dentro do movimento feminista que ganharam foco na
atualidade como a visão da interseccionalidade, a qual levanta as diferentes formas e graus de opressões
que as mulheres enfrentam também de acordo com os marcadores sociais aos quais estão inseridas.
A primeira convidada foi Samanta Santos, uma mulher negra, mãe, psicóloga e
Gestat-terapeuta. Atua na clínica como psicoterapeuta, dá aulas e palestras. Ela
inicia a sua fala trazendo uma contextualização da sua clínica, que tem como foco
um trabalho terapêutico comprometido com os sofrimentos específicos das mulheres
negras, que precisa ser investigado de maneira bastante ampla, integrando às
subjetividades construídas dentro de um contexto social.
Samanta cita que algumas de suas clientes negras não se sentiram acolhidas em
alguns espaços de atendimento onde suas dores não são devidamente legitimadas como sendo produzidas
pelo machismo e racismo e levanta os benefícios ao se sentirem representadas em um processo
terapêutico com uma profissional também negra. A psicóloga apresenta a sua visão e manejo na clínica de
abordagem fenomenológica e com referências da bioenergética, também traz alguns exemplos de
ferramentas expressivas e de linguagens artísticas para trabalhar essas temáticas com suas clientes
ampliando o repertório e referenciais que abranjam as experiências de vida das pessoas negras pela
literatura, audiovisual e música. Samanta também nos apresenta o conceito de "Dororidade", cunhado pela
autora Vilma Piedade, que carrega em seu significado a dor provocada em todas as mulheres pelo
machismo, mas que quando se trata da mulher preta essa dor tem um agravamento. A dororidade,
comenta, complementa a sororidade, assim se inclui as diversidades das vivências das mulheres.
A segunda convidada foi Diogivania Maria, psicóloga clínica e social, professora
universitária na UNIFAVIP (Caruaru-PE) e artista do bordado e da performance. Ela
inicia a fala traçando sua atuação híbrida que costura a sua vivência na psicologia e
na arte e nos conta que utiliza como elemento fundante de suas práticas a memória
que, ao ganhar a materialidade de um gesto sensível, pode auxiliar no contraponto
ao excesso de racionalidade ao qual somos hiper estimuladas. Discorre sobre suas
bases epistemológicas decoloniais que orientam a sua atuação por uma ética
sentipensante, que sente e pensa com a potência do corpo inteiro. Apresenta uma série de bordados que
fez ao estimular criativamente os seus alunos na produção de conhecimento sobre saúde conectado às
experiências expressivas.
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Diogivania costura sua fala com alinhavos interseccionais ao trazer reflexões profundas sobre o
contexto histórico e social brasileiro e sugere que precisaremos realizar coletivamente um processo de
elaboração deste luto coletivo há muito acumulado, especialmente pelas pessoas pertencentes às
classes vulnerabilizadas por uma política de terror, citando Achille Mbembe. Diogivania nos provoca a
pensar e sentir de que maneira a arte nos chega como uma possibilidade de suportar esses tempos e
de caminhar cultivando a vida como estratégia de resistência.
A última convidada foi Júlia Fontes, arte educadora, artista da cena e
arteterapeuta, que teve como missão costurar as temáticas abordadas na mesa
com a Arteterapia. Ela inicia a sua fala apresentando o caminho narrativo que
pretende seguir, onde primeiro "descostura" o título da mesa para, então,
construir uma lógica que alinhave as temáticas abordadas. Em MULHERES, ela
discorre brevemente sobre o contexto estruturante machista brasileiro como
produtor de opressões com as pluralidades, os corpos, as subjetividades e a
criação autoral das mulheres. Em SAÚDE, ela pergunta quem cuida das cuidadoras "universais" e
aponta a Arteterapia como aliada no cuidado e promoção de saúde das mulheres. Em ARTE, ela
apresenta a potência transgressora da arte e fala da relação das mulheres dentro deste universo. Em
REDE E CUIDADO MÚTUO, ela sugere que o cuidado é circular e que mulheres em roda ganham uma
força de transformação individual e coletiva ampliada que podem gerar mudanças estruturais
promotoras da emancipação, equidade e libertação. Júlia finaliza sua fala trazendo dois trabalhos de
Arteterapia em contexto grupal que realizou com mulheres e traz um relato de uma cliente ao participar
de uma roda arteterapêutica com outras mulheres.
A seguir convida Natália Pieczarka que é psicóloga, Gestalt-terapeuta,
arteterapeuta e artista da cena, para juntas facilitarem uma vivência
arteterapêutica oferecida às participantes do evento, convidadas e público. A
vivência inicia com uma leitura em dupla, por Natália e Júlia, do poema da
Conceição Evaristo: "Fêmea-Fênix". Em seguida, Natália puxa uma prática de
interiorização e consciência corporal convidando as participantes a sentirem os
atravessamentos da poesia lida. Para finalizar as participantes são convidadas à
trazerem palavras ressonantes que expressem o que sentiram pela escuta interna. As palavras
puderam ser trazidas pelo chat e também pela ferramenta online Mentimeter, onde foi possível criar
uma nuvem de palavras, uma materialidade que expressasse os afetos coletivos trazidos pela vivência.
O evento se despediu do público com as falas finais das convidadas e um espaço para perguntas do
público.

Departamento de Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae

Aconteceu no Departamento
Vivenciando a Arteterapia com o Tarô Frida Kahlo”
Ainda em comemoração ao mês do empoderamento feminino
recebemos, no dia 19 de março, a atriz, arteterapeuta, advogada,
mediadora de conflito e realizadora do ateliê Mulher em Poesia Valéria
Ribeiro de Fazio com o ateliê “Vivenciando a Arteterapia com o
Tarô Frida Kahlo”.
Valéria iniciou nos contando um pouco sobre a história da artista mexicana Frida Kahlo e
apresentou os símbolos do tarô, sua força e movimentos, ressaltando a carta da Imperatriz,
a fertilidade, o amor e a transformação, símbolo trabalhado no evento.
Diante das obras "O Abraço de Amor do Universo, a Terra (México), Eu, Diego e o Senhor
Xolotl" e “Raízes”, e regidas pelo reconhecimento de que somos soberanos em nossa
criatividade, as participantes foram convidadas a representarem as reverberações diante a
contemplação das obras e da Imperatriz.
O grupo trouxe muita conexão com a energia do campo e muita potência criativa. Terra,
raízes, fogo, sementes, coragem, expansão, fluidez, proteção, busca e experimentação
foram algumas palavras compartilhadas a partir das expressões.

A Velhice através da Obra de Monet
No dia 09 de abril, recebemos a arteterapeuta, Ms em Gerontologia Social,
colaboradora do Portal do Envelhecimento, autora do livro Poética da
Velhice e idealizadora do projeto Faça Memórias Cristiane Tenani
Pomeranz com o ateliê “A Velhice através da Obra de Monet”.
Neste evento, Cristiane iniciou com uma reflexão acerca de nosso próprio
envelhecimento e sobre as possibilidades de sermos afetados e afetarmos o outro no modo
virtual, através das janelas dos nossos encontros online. Dessa forma, relatou sobre o projeto
Faça Memórias e como ele tem impactado nas intervenções em instituições com os idosos.
Cristiane nos levou a um percurso da vida e obra de Monet e ilustrou como os afetos foram
sendo expressos nas suas pinturas, sempre repletos de movimentos. Monet construiu um
lugar muito significativo para ele e que foi representado em muitas de suas pinturas.
A sua obra “Ponte Japonesa” foi o convite para a nossa introspecção na busca de nossos
jardins internos e reflexão de nossas velhices. Como é a ponte que estamos construindo até
ela?
Em meio a sentimentos turbulentos, falta de nitidez, amadurecimentos, reconexões,
aceitações, cuidados, adaptações e renovações, o grupo teve uma troca muito rica. Todas
saímos afetadas!
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Workshop - Aquarela: diálogo com a natureza e as incertezas
criativas, com foco na sua história pessoal e autobiografia
No sábado, dia 24 de abril, recebemos Iraci Saviani, que é a arte
educadora, arteterapeuta, professora, orientadora e supervisora no
curso de Especialização em Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae.
Iraci nos agraciou com um workshop intitulado “Aquarela: diálogo com
a natureza e as incertezas criativas, com foco na sua história
pessoal e autobiografia”.
Ao longo do workshop, que teve 8h de duração, as participantes puderam explorar diversas
possibilidades de trabalho com a aquarela, sempre havendo um paralelo com diferentes
etapas da vida.

No período da manhã Iraci estimulou o grupo a entrar em contato com as fases da infância
e adolescência (seus marcos importantes, aspectos do desenvolvimento humano, etc.). As
técnicas de aquarela exploradas para as expressões plásticas dessas etapas incluíram a
possibilidade de fazer tintas extraindo pigmentos de materiais orgânicos (flores, frutas,
temperos), predominância de pintura sobre o papel molhado, pintura com as mãos,
carimbos com retalhos de papel ou material orgânico e nanquim (especialmente na
adolescência, evocando questões voltadas à escrita do nome e formação da identidade).
No período da tarde o foco foi em diferentes momentos da vida adulta, abordando as
questões de cada etapa, como: responsabilizações, decisões, pontos de virada, aceitação e
apropriação do próprio caminho e do próprio valor para o mundo. Na produção plástica o
grupo experimentou técnicas como: nanquim no papel molhado, aquarela no papel seco,
pintura observando elementos da natureza, vela e giz com a aquarela. Por fim, o grupo foi
convidado a integrar em uma única imagem as produções que realizou ao longo do dia.
Foi um encontro muito rico, e que deixou às participantes um incentivo para mergulhar,
tanto no mundo da aquarela quanto nas suas próprias histórias.
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No dia 07 de maio, aconteceu uma Roda de Conversa para o
lançamento do livro “Arteterapia no Contexto Social e
Comunitário: ruas, abrigos, instituições e comunidades”.
Este livro é o mais recente da coleção “Arteterapia: desafios da
contemporaneidade”, do Departamento de Arteterapia e
publicado pela WAK Editora.
No evento, estiveram presentes todas as autoras e
organizadoras do livro e cada uma partilhou um pouco do que
consta em seu capítulo, bem como sobre a experiência de
compor este livro. A fala de abertura do evento foi feita pela
professora Selma Ciornai que, junto com Natália Pieczarka,
organizaram o livro.

A sequência de falas das autoras seguiu a sequência de capítulos do livro:
1. SITUAÇÃO DE RUA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA
1.1 “O Não-Dito-Bem-Dito: arteterapia com homens idosos abrigados” (Natália Harumi Pieczarka)
1.2 “A Arteterapia e a Rua: uma forma de escuta para aqueles que vivem a dura realidade das ruas”
(Viviane Bezerra dos Santos)
1.3 “Um Experienciar a Arteterapia com Dependentes Químicos” (Andréa Cravo)
2. MULHERES ABRIGADAS
2.1 “Roda de Partilha: arteterapia com mulheres abrigadas” (Ana Cristina Murad, Julia Fontes e Rita
Maria Dias)
2.2 “Tecendo Fios de Resistência: a arteterapia como mediação no trabalho com mulheres
institucionalizadas.” (Gracielle Feitosa de Loiola)
3. MULHERES DA COMUNIDADE
3.1 “A Casa como Metáfora do EU” (Márcia Bombarda e Renata Schwinden)
3.2 “Mulheres pássaros aprendendo a voar” (Vera Maria Rossetti Ferretti)
4. CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA COMUNIDADE
4.1 “Arteterapia para Crianças em Situação de Violência e Vulnerabilidade Social” (Sabrina Franco da
Rocha)
4.2 “Infinito Olhar: fotografia experimental como recurso arteterapêutico de transformação social em
patrimônio histórico” (Elisangela Cristina de Oliveira Madi)

Foi um evento muito especial,
permeado por música, poesia e muita
emoção.
Saímos nutridas, e com a certeza de
que todos precisam ter o direito de ter
voz, de se expressar, de pertencer, de
ser artista e protagonista de si.
O livro pode ser adquirido no site da WAK Editora e o evento está disponível no canal Youtube do Sedes
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No dia 22 de Abril, celebramos juntos à
AATESP (Associação de Arteterapia do Estado
de São Paulo) o Dia do Arteterapeuta!
A AATESP organizou um Sarau, virtual, que
reuniu artísticas de diversas instituições
associadas e com diferentes linguagens
artísticas.
O início do evento já foi bastante especial, sobretudo
para nós da comunidade Sedes, pois prestaram uma
homenagem à Selma Ciornai, uma de nossas pioneiras,
e que teve a honra de fazer a abertura do Sarau
trazendo a potencialidade de suas semeaduras ao longo
desses 30 anos de história e algumas poesias que
deram passagem à arte desse encontro.
Na sequência foram apresentados vídeos/slides com fotografias de obras plásticas, como
pintura, escultura e instalações que por si contavam o percurso de cada
artista/arteterapeuta.
Quem também foi convidada a expor suas obras foi a
artista plástica, gravadora, arteterapeuta e pioneira na
Arte-Reabilitação no Brasil Ana Alice Francisquetti,
que compõe o corpo docente do Departamento, e nos
presenteou com a apreciação de um vídeo mostrando
um pouco de sua trajetória através de suas obras ao
som de uma harpa medieval.
A dança, a música e a performance não ficaram de fora… tambores nos levaram à
ancestralidade e o movimento à vida!
A atriz e arteterapeuta Ligia Kohan, umas das
coordenadoras de atividades do Departamento e que
atualmente compõe a nova diretoria da AATESP, apresentou
a performance “Pulso, pulsa, pulsar” - uma semente que
brotou da sua busca em retornar à sua arte e que hoje
desabrocha
num
processo
artístico,
ainda
em
desenvolvimento.
O evento também contou com belíssimas apresentações de Natália Dorlitz, Vivi da Viola,
Marcos Reis, Maria Silva Farina, Renato Dib, Louise Padron, Eliana Campagna, Marcieli
Amaral, Soraya Lucato e você pode assisti-lo na íntegra no canal da AATESP.
O Sarau sensibilizou o público em geral, principalmente por contar de processos artísticos
profundos, que os ateterapeutas tanto oferecem ao próximo em suas jornadas.
O evento foi encerrado com um dança circular em que foi possível sentir a beleza do
coletivo, mesmo que ainda distantes socialmente.
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Como se filiar ao Departamento?
Departamento de Arteterapia
Instituto Sedes Sapientiae
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:
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: minicursos, grupos de estudo, ateliês, jornadas, entre outros (formados).

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

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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