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Acompanhe as redes do Departamento 

www.arteterapia.sedes.org.br
https://www.instagram.com/arteterapiasedes
https://www.facebook.com/departamentoarteterapia

Há uma playlist no Canal Yutube do Instituto Sedes com os vídeos de nossos
eventos. Você pode encontrar o link em nosso site e na bio de nosso instagram.

Setembro
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Próximos Eventos da Arteterapia

Informações nas redes da AATESP
ou em  https://www.even3.com.br/2congresso11forumarteterapia2021/

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

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


Após esta contextualização, as participantes foram convidadas a fazer um trabalho plástico
retratando suas paisagens internas, em três camadas: sensorial, movimento e relação. 
Para a primeira camada, o fundo, foi proposta uma sensibilização visando a ampliação dos
sentidos (visão, audição, tato, olfato e paladar) com cada participante explorando, de forma mais
completa e profunda, o ambiente ao seu redor. 
Na segunda camada, a figura, a sensibilização foi focada no corpo, no auto contorno, na
automassagem e também no movimento, com cada uma fazendo uma deriva pelo seu espaço. Um
passeio, vagar sem pressa, ao som da música “Silencia” da Ceumar.
A terceira camada propunha a construção de uma relação entre a figura e o fundo das imagens.
Para tanto, as participantes foram convidadas a olhar umas às outras e se deixarem ser olhadas.
Era possível fixar em alguém ou ir passando de pessoa a pessoa. Observando de que forma esta
experiência as afetava e registrando no chat as palavras que surgiram. 
Após, foi feito o compartilhar dos trabalhos, das paisagens percebidas e das sensações que
emergiram durante este percurso. Para encerrar tão lindo, delicado e inspirador encontro, só
mesmo poesia... O Guardador de Rebanhos II de Alberto Caieiro.   

Aconteceu, no dia 20 de agosto, o Ateliê Online “Paisagens do Ser –
nutrindo-se da criatividade pela arte” com a Arteterapeuta, Arte
Educadora e Artista da Cena Júlia Fontes. 
Foi uma tarde de encontros e trocas, iniciada com um texto de Geografia,
sobre o conceito de paisagem nos seus sentidos mais amplos: natural,
cultural, objetiva, subjetiva, em relação e em movimento, se misturando ao
repertório imagético pessoal de cada indivíduo.
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Aconteceu no Departamento
Ateliê “Paisagens do Ser – nutrindo-se da criatividade pela arte”

Experiências de Estágio na Pandemia
Aconteceu no dia 06 de agosto, a Roda de Conversa 
 "Experiências de Estágio na Pandemia", com as
alunas Anna Clara Hokama, Eliane Capel, Nádia
Tobias e Noêmia Rodrigues Sant´Ana.
Neste evento, elas trouxeram as experiências de
realizarem o estágio de forma online ou híbrida,
trazendo reajustamentos em consequencia da
pandemia. Os temas abordados na Roda foram:

Anna Clara Hokama - Atendimento de adolescentes na pandemia e o ajustamento criativo 
Trouxe uma experiência com um grupo de adolescentes em seu estágio na Clínica do Sedes,
supervisionada inicialmente por Selma Ciornai e, ao final, por Leila Nazareth. Contou do seu percurso
e necessidades de adaptação com a pandemia, já que iniciou seu estágio presencialmente. Foi
preciso dar uma nova forma para algo que já existia, acolher medos e angústias e explorar juntos
possibilidades tanto tecnológicas quanto de materiais e do próprio ambiente da casa. Se trabalho e
sua fala demonstraram a transformação do medo em potência e como manter as conexões humanas
mesmo em isolamento.
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Aconteceu no Departamento

Escrita Criativa: um desvendar arteterapêutico
Aconteceu no dia 03 de setembro o Encontro Online “Escrita Criativa:
um desvendar arteterapêutico” com o arteterapeuta, jornalista,
produtor cultural e doutor em psicologia Celso Falaschi. Foi uma tarde
de conversa leve, com muitas trocas e ensinamentos.
Celso iniciou o encontro traçando um paralelo entre a escrita criativa e a
arteterapia: são terapias não-verbais, no qual o inconsciente se
manifesta através de símbolos. 

Apresentou em seguida uma breve trajetória da escrita criativa ao longo dos anos, partindo de
Jung, que utilizou-se da escrita como um processo de autoexperimentação, uma forma de
manifestação e materialização em símbolos do inconsciente, até o seu reconhecimento como
ferramenta para o desenvolvimento da literatura e da criatividade por alunos universitários.
Depois dessa contextualização, Celso nos contou como aplica a escrita criativa e suas
potencialidades quando conjugadas com outras técnicas, como a arteterapia, dança, música,
entre outros.
Por fim, uma breve prática divertida fechou o encontro, e Celso nos deixou como reflexão a
importância de estudar, pesquisar e nos aprofundarmos nas técnicas utilizadas em nossos
atendimentos como arteterapeutas.

Eliane Capel - Arteterapia online e a descoberta de uma artista transgênera
Trouxe sua experiência de estágio online no Programa Transcidadania, da Prefeitura de São Paulo,
supervisionada por Selma Ciornai. Objetivando promover bem estar emocional e ampliação da
rede de apoio através de propostas arteterapeuticas na abordagem gestáltica, Eliane contou sobre
o processo e descobertas vivenciadas por uma integrante do programa, que passa a ampliar o
olhar sobre sua história, reconhecendo-a, ocupando novos espaços e sentindo-se mais valorizada.
 
Nádia Tobias - Diálogos afetivos Arteterapêuticos
Seu estágio, supervisionado por Iraci Saviani, foi realizado com um grupo de mulheres de
diferentes cidades, no Lab_arte, na FEUSP. O grupo foi tecendo pontes entre diálogos afetivos e as
relações humanas na construção do ser em plena pandemia e ousaram olhar para si por meio de
suas artes. Entre as descobertas do atendimento online, Nadia trouxe o estabelecimento de novas
formas de contato e a importância do fortalecimento de vínculo.

Noemia Rodrigues Sant'Ana -  "Entre laços", um atendimento com abordagem na
arteterapia gestáltica 
Noemia denominou sua experiência como “Entre laços". O estágio, supervisionado por Vera
Ferretti, foi realizado com uma mulher, atendida na clínica do Sedes, que se deparava com o
desenvolvimento de um cancer de mama. No período do atendimento, o estágio passou de
presencial ao remoto e Noemia pode seguir acolhendo sua cliente, incluindo, inclusive, o
companheiro dela com quem dividia seu pequeno espaço. Foi por meio das produções que essa
mulher pode encontrar sua força e potencialidade, alinhavando inúmeras mandalas e folhas secas.

*Alguns desses trabalhos poderão ser encontrados na biblioteca do Sedes, quando finalizados.
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Por que eu acredito na Arteterapia?
*um texto da turma do 1°ano mensal 2021

O que é a vida se não o que fazemos dela? É no percurso que ela se dá. É trilhando que
damos sentido a nossa existência. A existência é movimento. O começo parte de um ponto
que já foi final e também é início.
Penso no fluxo das coisas. De onde vêm e para onde vão? Então, percebo...pouco importa,
apenas continue. O valioso mesmo é a trajetória, os começos e recomeços que aparecem no
caminho, a curva suave ou acentuada que leva a algumas de infinitas possibilidades. A vida é
uma fluidez incansável...tangencia, atravessa, escapa, transcende, ancora. Na linha tortuosa
dos afetos e no acaso dos encontros, me faço ser.
A real ESSÊNCIA da vida é o AMOR, onde fluem notas que se UNEM formando um único som,
o som da VIDA!
Começos costumam ser cheios de expectativas. Na sua capacidade incansável de resistência,
a Expectativa é companheira de força quando o incerto e o adverso fazem casa em nossas
vidas, é a capacidade humana de crer, ansiar e esperar por algo novo. Mais do que nunca,
expectativas por dias melhores nos sustentam hoje, quando tudo parece ruir. É aliada à
criatividade e permeabilidade - em se permitir abrir para o desejo e o inesperado, que a
expectativa encontra terreno fértil nos caminhos que escolhemos começar a traçar.
Ou seja, aconteceu, começou o curso de Arte Terapia, mesmo diante de tantas adversidades,
inclusive uma pandemia em nível mundial,  em outras palavras: escapou! Foi lindo esse
primeiro encontro, muito "nos escapou". Escapar é essencial, pois expressa a força do
"coletivo". 
É preciso coragem para iniciar essa nova jornada, em um momento de tanta dor como esse
que assola nosso país, a vontade maior é a de se fechar no seu próprio mundo e levar
somente as pessoas que você mais confia e gosta para dentro com dele. Essa coragem para
se permitir criar novas conexões é o que nos  dá forças para continuar em um mundo com
tantas possibilidades. Volto meu olhar para o passado e encaro como minha vida mudou
nesses últimos meses, o crescimento e aprendizado que as intersecções feitas com outras
pessoas me trouxe. 
É assustador olhar no espelho e muitas vezes não me reconhecer, por dias de forma
negativa, mas em geral, de forma positiva, porque eu estou aqui, mesmo com tudo que
aconteceu e ainda acontece, eu estou aqui, disposta a viver mais um dia e me abrir pra mais
uma oportunidade que a vida me oferece de viver experiências únicas nesse grupo que está
se formatando a cada encontro. Várias vozes que em conjunto criam uma única música que
poderá ser ouvida e aprendida por nós.
O dia a dia com o tempo tumultuado, corre para lá, corre pra cá...
De um minuto para outro fomos chamados a nos olhar como nunca antes tínhamos nos
observado.
Que esse auto-olhar nos traga o equilíbrio e expansão para o cuidado e trocas genuínas
dando assim oportunidade de nos abrir para a necessidade da nossa evolução e cura com o
todo.
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Não basta sermos um “ser só” se quisermos nos desenvolver como indivíduos e como grupo.
Quando vivemos em grupo, temos a oportunidade de evoluir internamente e contribuir com
o desenvolvimento do próximo.
Precisamos desta união, e ela se faz necessária.
O ser humano possui a incrível capacidade de poder absorver o que o outro tem para
oferecer, assim como pode contagiar o próximo com aquilo que já lhe pertence, criando
assim uma identidade única e grupal.
O que somos então, nada mais é do que um conjunto de coisas que aprendemos e
adquirimos de um grupo de pessoas e é o que temos também para contribuir para a
constituição de outros indivíduos que nos cercam.
Todas as experiências que vivemos, se as julgamos boas ou más, nos ajudam de alguma
forma no nosso processo evolutivo. Nosso constante aprendizado está muito mais ligado aos
erros e riscos que enfrentamos do que aos acertos propriamente ditos. A alma pede
evolução constante. O medo da mudança é que nos paralisa. Por isso mais do que nunca, a
conexão entre as pessoas, a união entre os povos é o apoio que nos mobiliza na busca por
uma saúde planetária. Ninguém está só, influenciamos e somos influenciados. É a roda da
sustentação que funciona a todo vapor quando temos um propósito em comum: o viver em
harmonia e equilíbrio com todos os seres.
A vida é cheia de possibilidades, assim como a arte, e cabe a cada um fazer as suas escolhas.
Fazemos as nossas escolhas com os recursos e percepções que temos naquele momento, e
podemos ser generosos com as escolhas que fizemos, pois na dança da vida, não existe um
manual de escolhas, existe o que foi possível ser feito naquele momento, desde que,
estejamos em paz com as nossas decisões. Cada um, tem o seu tempo, o seu ritmo, que não
são contados pelo relógio, mas pelas vezes que nosso coração ficou em paz. 
Continue, continue seguindo o seu caminho e ouvindo o seu coração, e não esqueça que os
amigos e família mantêm o nosso coração aquecido para continuarmos a seguir em frente.
Em meio a tantas turbulências que estamos vivendo, eis que nos surge a oportunidade de
realizar infinitas trocas, de adquirir conhecimentos, de deixar fluir nossas emoções, de dar
suporte umas às outras, de nos aprofundarmos em nossas questões pessoais.
Nesse contexto não há o que temer. Através da Arte podemos ser aceitas como realmente
somos. Já deu para ver que seremos acolhidas e podemos vislumbrar a União desse grupo.
Se a trama gerar grandes e inevitáveis nós, poderemos recorrer ao equilíbrio da nossa
coordenadora e encontrar soluções criativas para os impasses.
Acredito no futuro fértil desse grupo que tem na Arte o seu eixo.
Agora é seguir em frente e usufruir dessa chance que nos é dada.

Alunas: Beatriz Simões Frade, Bianca Viani, Cláudia Regina C. de Pinna, Elenice Esteves de Oliveira,
Fabíola Gandolfi, Geiciani Soares da Rocha, Isabela Sgavioli Massucato, Jussara Silveira M. dos
Santos, Larissa Pacifico H. Turco e Talita Braun.

Por que eu acredito na Arteterapia?
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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?


