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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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Pŕoximos Eventos no Brasil e no Mundo

Informações em
www.congresso.arte-terapia.com

Informações em
www.aatesp.com.br

Departamento de Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae

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.

Arteterapia e Corpo

com Vera Maria Rossetti Ferreti

No dia 17 de julho, recebemos a arteterapeuta, psicoterapeuta, mestre
em Psicologia Clínica Vera Maria Rossetti Ferretti com o evento
“Arteterapia e Corpo”.
Vera, após iniciar o encontro contando um pouco sobre sua trajetória,
propôs um exercício corporal para os participantes. Retomou sua fala
convidando os participantes a fazerem uma viagem de trem entrando
em contato com as estações do físico (pele, ossos, movimentos, órgãos
sensoriais...), do mental (questionamentos, vontades de falar...), dos
sentimentos (lembranças...) e do espiritual (sentimentos que ultrapassam a barreira do
terrestre e nos ajudam a entrar em contato com o divino, em situações de elevação...). São
estações que nos ajudam a perceber nosso momento e o momento das pessoas que
atendemos. Como facilitadores, esses momentos ajudam a identificar, na relação terapêutica,
qual o melhor instrumento que pode ajudar as pessoas que acompanhamos.
Após essa proposta, Vera falou sobre a situação que estamos vivendo, sobre algumas
possibilidades para lidar com as novas situações que a pandemia tem nos proporcionado –
aprendizagens, possibilidades criativas, consciência do tempo pessoal, do espaço físico e
emocional e do próprio corpo – e compartilhou trabalhos e vivências com arte que tem
realizado virtualmente nos cursos de Psicopedagogia e Arteterapia.
Finalizou o encontro com um novo exercício corporal que ajuda no fortalecimento do corpo
para lidar com esse momento que estamos vivendo.

Ateliê "O que na minha casa vira arte?
com Natália Pieczarka

No dia 24 de julho, recebemos a psicóloga, gestalt terapeuta e
arteteterapeuta Natalia Harumi Pieczarka com o Ateliê “O que na
Minha Casa Vira Arte?”
O encontro iniciou com uma dinâmica interessante que convidava as
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, com uma condução de imaginação para ressaltar o "olhar com olhos de quem quer
ver", de olhos fechados, percorriam sua casa enquanto ouviam algumas poesias… após abrir
os olhos, puderam percorrer o espaço físico com este olhar buscando novos objetos que
pudessem integrar a sua arte com afeto.
Assim, cada participante, com os seus materiais disponíveis, fez uma produção artística que
compunha tudo aquilo que mais mexeu nesse profundo processo!
Após a partilha, palavras, descobertas e sensações tais como: lúdico, composição, instalação,
espaço interno, reflexões do tempo, lugares de possibilidades, desconstrução do tempo,
mágico... se tornaram o ponto de partida para a criação de uma história coletiva que encerrou
o evento.
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Aconteceu na Arteterapia do Sedes
Biomusicalidade: a vida como obra de arte a partir da musicoterapia
gestáltica e das filosofias da imanência
com Paulo-de-Tarso de Castro Peixoto
No dia 31 de Julho recebemos, virtualmente, Paulo-de-Tarso de
Castro Peixoto - musicoterapeuta, filósofo, pianista, compositor,
mestre e doutor em psicologia, pós doutor em filosofia e pós
doutorando em psicologia. Os participantes de Biomusicalidade: a
vida como obra de arte a partir da Musicoterapia Gestáltica e
das Filosofias da Imanência foram recebidos ao som ao vivo do
piano, com uma música criada pelo convidado especialmente para o
encontro. Formando, assim, uma ambiência sonora para trazer presença e consciência estratégia que Paulo de Tarso relatou utilizar muitas vezes em seus atendimentos.
Além de contar um pouco sobre a dinâmica dos atendimentos e projetos que se envolve com
musicoterapia, utilizando toda sua bagagem, o convidado também trouxe reflexões
profundas sobre a importância da arte para para dar corpo àquilo que é intangível e para
“justificar” a vida. Enxergar a vida como obra de arte! Os participantes ainda puderam
vivenciar uma linda prática: todos, de olhos fechados, foram convidados a apreciarem a
música composta para o evento tocada ao vivo no piano e a escreverem livremente suas
sensações, sentimentos e pensamentos no chat. Ao final, Paulo leu e musicalizou as escritas
criativas fechando o encontro com poesia e esperança!

Ateliê "Habitar meu corpo"
com Ligia Kohan
No dia 07/08, recebemos Ligia Kohan (atriz, arte educadora e
arteterapeuta), que ministrou um ateliê virtual intitulado “Habitar
meu Corpo”.
Através de vivências corporais individuais e coletivas, cada participante
pôde ouvir seu corpo e seus afetos, em uma experiência de
autodescoberta e cuidado.
A facilitadora iniciou o encontro com um relaxamento onde cada participante foi convidada a
entrar em contato com o próprio corpo e responder mentalmente a pergunta “o que me
motivou a vir?”. A partir desse relaxamento, cada uma elegeu uma parte do corpo que estava
mais presente e se apresentou como se fosse essa parte.
Em seguida houve uma movimentação corporal livre, estimulada por vários ritmos musicais
diferentes. As participantes eram convidadas a perceber movimentos que mais gostavam e a
estar em contato com seus ossos, músculos, órgãos, pele, e com a parte do corpo eleita
inicialmente.
Após esse momento, usando a própria imagem no computador, cada participante teve um
tempo para se olhar e responder a pergunta “o que vejo quando me olho?”. A proposta final
foi de um registro plástico das vivências corporais daquele dia, respondendo a pergunta “o
que me motiva a ir?”.
O momento final, de partilhar as imagens produzidas e a experiência vivenciada demonstrou
o quanto o encontro foi rico e cheio de descobertas sobre o próprio corpo e a própria
potência.
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Aconteceu na Arteterapia do Sedes
No silêncio de palavras, a vitória de formas e cores
com Maria Alice do Val Barcellos
No dia 14 de agosto aconteceu o Encontro Online “No silêncio de
palavras, a vitória das formas”, com a arteterapeuta, artista plástica
e professora do departamento Maria Alice do Val Barcellos.
No encontro, Val nos apresentou um recorte de sua pesquisa sobre o
conceito de transdisciplinaridade na arte, realizada como TCC pela
Unipaz. Segundo a professora “a transdisciplinaridade não é sobre
“isso” e nem sobre “aquilo”, mas é o “também””. Motivada pela atual
circunstância em que vivemos, falou da importância dos momentos de troca e como nós,
seres humanos, precisamos de uma reeducação do olhar: baseada na intuição, na percepção
e na transformação cultural, levando a um pensar de forma mais completo.
Em parceria com a professora Leila Nazareth, também do departamento, foram
apresentados trabalhos realizados pelas alunas do primeiro ano de arteterapia, em que
foram convidadas a representar o ser humano à sua maneira.
Fechando o encontro, foi enfatizada a importância da arte como espaço e momento de
criação, nos tirando do lugar de dualidade em que vivemos hoje. Val nos proporcionou um
momento de troca, de reflexão, e um verdadeiro “encurtamento” da linha ao nos
unir nessa conversa.

Arteterapia com idosos na pandemia e o novo normal
com Cristiane Pomeranz, Deolinda Fabietti e Rita Cavalieri
Aconteceu no dia 21 de agosto a roda de conversa “Arteterapia com
idosos na pandemia e o novo normal” com a participação de
Deolinda Fabietti, arteterapeuta e mestra em gerontologia social,
Cristiane Pomeranz, arteterapeuta e mestra em gerontologia e Rita
Cavalieri, arteterapeuta e contadora de histórias.
Deolinda abriu a conversa nos contando como vem trabalhado com
atividades realizadas à distância, como auto massagem e colagem,
promovendo a percepção do corpo e das emoções dos idosos.
Já Cristiane compartilhou a dificuldade e os desafios presentes na
retomada dos atendimentos de grupos de idosos com Alzheimer e
demência senil neste atual momento de pandemia.
Por último, Rita nos apresentou um recorte de seu trabalho com grupo
de idosas, tendo conseguido promover os encontros online acolhendo
as dificuldades da atual condição de reclusão.
As convidadas são três das sete autoras do livro "Arteterapia no
Processo de Envelhecimento", organizado por Selma Ciornai, Marcia
Bombarda Pires de Oliveira e Renata Gabriel Schwinden, lançado em
2020 pela Wak Editora.
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Aconteceu na Arteterapia do Sedes
O modelos polimórfico na Arteterapia: a evidência fenomenológica
como base conceptual
com Ruy de Carvalho
Recebemos, no dia 28/08, o médico e arteterapeuta Ruy de Carvalho,
pioneiro na arteterapia em hospital psiquiátrico em Portugal, fundador e
presidente da Sociedade Portuguesa de Arteterapia e criador do modelo
polimórfico de Arteterapia. O título de seu encontro foi “O Modelo
Polimórfico na Arteterapia: a evidência fenomenológica como
base conceptual”.
Nesse encontro Ruy detalhou sua experiência no hospital psiquiátrico Miguel Bombarda
(Lisboa), bem como os alicerces em sua trajetória para a criação do modelo polimórfico, no
qual ele busca a construção de sistematizações e parâmetros para as intervenções
arteterapêuticas. Dentro deste modelo, Ruy subdivide as formas de intervenção em duas
categorias: Arteterapia (onde há um projeto prévio de intervenção, partindo de
características da população atendida) e arte psicoterapia (pela criação artística
espontânea, com ênfase na relação terapêutica).
Em uma intervenção em Arteterapia pode haver a prescrição e combinação de técnicas
artísticas objetivando o desenvolvimento de potencialidades dos recursos artísticos
(simbólico, comunicacional, criativo ou de concretização) ou a combinação de técnica
artísticas com o desenvolvimento de um tema. A intervenção em arte psicoterapia, por sua
vez, é dividida em intensiva (recursos utilizados para intensificar a experiência e provocar
catarse, modalidade de atendimento breve) e diagenésica (trabalhando a reestruturação da
personalidade, demandando mais tempo).
Através de seus relatos, Ruy nos demonstra a importância da experimentação e da
criatividade do terapeuta, e de estar atento ao fenômeno que emerge. Também afirma
como é fundamental e estruturante estabelecer uma relação genuína e validar a
criatividade da pessoa atendida, reconhecendo-a, assim, como um ser humano válido.

Ateliê CASA EU - Territórios de Habitação
com Julia Fontes

Dia 04 de Setembro recebemos no nosso ateliê online a Julia
Fontes, artista da cena, arte educadora e arteterapeuta formada
pelo Sedes. Com a temática Casa-Eu: Territórios de Habitação, Julia
iniciou o ateliê perguntando aos participantes que espaço no
planeta cada um ocupava e, assim, todos foram se apresentando e
trazendo um pouco de si para o coletivo.
Seguiu com uma vivência corporal que trouxe uma maior presença e consciência, com um
singelo convite de perceber os sentidos.
Com a proposta de ocupar o quadrado da tela de diversas maneiras, todos começaram a
brincar com a lateralidade e os planos: alto, médio e baixo. Julia ainda convidou os
participantes a percorrerem pelo ambiente e a casa com esse olhar mais presente e
atento, para, posteriormente, registar esse percurso numa cartografia.
Depois, cada um dançou seu mapa, levando para o corpo seus registros.
Os participantes puderam mexer em suas cartografias incluindo sonhos e novos
percursos e, por fim, uma linda troca sobre essa rica experiência!
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Aconteceu na Arteterapia do Sedes
Você pode assistir todos os encontros virtuais realizados em nosso site.
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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?
Durante o meu estudo de Psicologia conheci diversas abordagens e técnicas de
psicoterapia, a grande maioria delas recorre a interpretação dos pacientes em análise.
Ao invés de mergulhar na imensidão que é o ser humano, a Psicanálise, Psicologia
Comportamental e as Neurociências mergulham em teorias. Teorias discrepantes, mas
que concordam piamente em um único aspecto: a pequenez do ser.
Foi então que eu conheci a Fenomenologia, e logo me apaixonei. Apaixonei-me pelo
momento, pela totalidade do ser, e pelo ser que se apresenta, apaixonei-me pela
vastidão do ser, e por todas as infinitas possibilidades que ele é, tais quais de fato, não
podem ser resumidas pela avaliação lógica de comportamentos e sequer pela
sexualidade das pulsões.
Eu tinha sede de ser humano, sede de expansão, sede de universo, sede de
integralidade, e a Psicologia Humanista foi a única que me ofereceu esse tamanho de
compreensão. Dessa forma, buscando um modo de tornar a ideia prática surgiu a Arte
Terapia.
É através da arte, das linhas não definidas, pontos separados, fluidez da tinta, e do
deslizar no papel, que emerge uma parcela do ser. Isso se dá de forma tão natural e
crua que é como se o eu fosse nitidamente visível na folha de papel, como se a folha
fosse meramente um espelho que reflete o âmago do artista com a perfeição
impecável e cristalina da própria realidade.
Ao elaborar interpretações diretas, nós não apenas conduzimos o olhar do outro, mas
também acabamos por reduzir o leque imensurável de possibilidades do ser, para um
só. Eu acredito na Arte Terapia, porque a arte é, e sempre foi para mim, o único meio
genuíno por qual o ser pode se manifestar bruto, sem reservas, sem segundas
intenções. A arte é a expressão concreta da alma. E por tanto, é a reprodução mais
fidedigna, mais atual, e mais essencial do ser - e de todas as suas possibilidades.

Jacqueline Adler
Aluna do primeiro ano no Curso de
Especialização em Arteterapia

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
Expediente Boletim n°44/ano 12 - Departamento de Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae - Colaboradores: Anna Clara Hokama,
Iara Simonetti Racy, Ligia Kohan, Natalia Pieczarka, Equipe docente e membros do Departamento.

