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MODALIDADE SEMANAL (2 anos)

Inscrição até: 06 de fevereiro de 2023

Início do ano letivo: 06 de março de 2023

Horário: 1º ano: segundas-feiras, das 18h30 às 21h30 e terças-feiras, das

18h30 às 22h30. 2º ano: segundas e terças-feiras das 18h30 às 22h30

Mais informações e inscrições: https://sedes.org.br/site/cursos-

sedes/codigo-120/

 

MODALIDADE MENSAL (2 anos e meio)

Inscrição até: 06 de fevereiro de 2023.

Início do ano letivo: 24 de março de 2023.

Horário: Sexta-feira, das 09h00 às 20h00 e sábado, das 09h00 às 18h00

Datas das aulas em 2023 - Março 24/25-; Abril 28/29; Maio 26/27 ; Junho

23/24; Julho 28/29; Agosto 25/26; Setembro 29/30; Outubro 27/28;

Novembro 24/25; Dezembro 15/16

Mais informações e inscrições: https://sedes.org.br/site/cursos-

sedes/codigo-7558/
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No dia 07 de outubro aconteceu o ateliê presencial “Em Busca de
Luz: ateliê de velas”, conduzido por Betânia Norgren
(arteterapeuta, psicóloga e docente do Instituto Sedes). Foi um
momento potente de encontros, descobertas e transformações.
Betânia iniciou o encontro contando um tanto de sua relação com
a confecção de velas em sua trajetória, e abriu para uma roda de
conversa e apresentação das participantes do grupo. Em seguida
colocou uma música e convidou as participantes a entrarem em
contato com sua luz interna, o que lhes da força e vida. Após um
registro escrito do que cada uma vivenciou nesse momento, o
grupo seguiu para a produção de velas.

Aconteceu no Departamento

Departamento de Arteterapia
 do Instituto Sedes Sapientiae

Em Busca de Luz: ateliê de velas
(por Natália Pieczarka)

O processo da vela foi feito em diversas etapas, desde a quebra de blocos de parafina em
pequenos pedaços, o derreter a parafina, a confecção do pavio. A parafina foi derretida em
uma única panela, e cada participante acrescentou uma pitada de corante para velas da cor
de sua escolha, simbolicamente depositando um desejo.
O grupo teve a oportunidade de experienciar três formas diferentes de fazer velas. A
primeira despejando a parafina em uma bandeja e (depois de esfriar) cortando em
formatos variados usando fôrmas de biscoito. A segunda em potes de vidro, adornados
com materiais orgânicos como canela, anis, laranja desidratada, etc. A terceira foi um
processo coletivo onde cada participante mergulhava repetidas vezes o pavio em uma
mesma panela, de forma a acumular a parafina.
Foi um encontro amoroso e fluído, de alquimias, desejos e
transmutações, onde todas puderam entrar em contato com e partilhar
sua luz interior.

"Ecopsicologia: restaurando nossos vínculos
com a Teia da Vida"

(por Julia Fontes)

Na tarde do dia 21 de outubro de 2022 aconteceu a live "Ecopsicologia:
restaurando nossos vínculos com a Teia da Vida" com Marco
Aurelio Bilibio Carvalho e mediação da professora Selma Ciornai. O
convidado inicia a live discorrendo sobre a abordagem terapêutica
intitulada Ecopsicologia, através de um bate papo bastante elucidativo e
profundo, que gerou grande curiosidade nas participantes a respeito do
tema. Para quem não o conhece, Marco Aurélio é   Psicólogo Clínico, possui
mestrado em Psicologia  Clínica e  Cultura  pela Universidade  de Brasília 
 (2005)  e   doutirado em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade
de Brasília (2013).

Presidente da International Ecopsychology Socienty. Diretor do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia.
Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia Clínica, atuando principalmente
nos seguintes temas: psicoterapia, ecopsicologia, sustentabilidade, sociedade de consumo, saúde
ambiental, adoecimento coletivo e alienação. [1]
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Marco Aurélio explica que a Ecopsicologia é uma abordagem da Psicologia surgida nos anos 90 nos
Estados Unidos que "nasce com um DNA de futuro muito radical" num campo inter e
transdisciplinar. Apresenta de maneira sucinta a abordagem, traçando a sua trajetória, da gênese
até os dias atuais, contextualizando sobre a sua epistemologia, que se mostra contemporânea às
discussões - cada vez mais urgentes - sobre a crise climática que vivenciamos atrozmente. Como
raízes conceituais e empíricas, a abordagem dialoga com as disciplinas da Ecologia e Psicologia, ou
seja, das ciências humanas e da natureza, além de muitos outros saberes. Dessa forma, explica o
convidado, a Ecopsicologia fomenta-se nos campos híbridos de saberes, integrando-se como uma
síntese e apoiando-se na interdependência. Qualidades e características que, segundo Marco
Aurélio, se aproxima da perspectiva de campo da Gestalt-terapia. 
No decorrer da live, percebemos que uma linguagem vai se construindo com frescor, auxiliando as
participantes na compreensão das temáticas que têm seus próprios termos linguísticos. Fazendo
emergir a perspectiva fenomenológica da Ecopsicologia que, segundo o convidado, sustenta uma
visão que considera as co-emergências das relações entre ser humano e natureza. Marco Aurélio
explicita que esta é a primeira abordagem da Psicologia que pode ser chamada de ecocêntrica,
transpondo a visão antropocêntrica, que individualiza o sofrimento humano, afastando-o da
natureza da qual faz parte. Partindo do princípio ecocêntrico, ele diz que precisamos olhar para
todas as relações, não apenas as humanas, buscando sanar a profunda desconexão com a
natureza que gera inúmeros adoecimentos biopsicossociais - muitos deles já investigados em
estudos, alguns citados por Marco Aurélio nessa live. O convidado conta que se criou um termo
para tratar sobre esse afastamento humano com a natureza: O Transtorno de Déficit de Natureza.
O TDN foi proposto pelo pesquisador Richard Louv que alerta para os grandes prejuízos
fisiológicos, cognitivos e psicológicos que essa desconexão causa nas crianças na
contemporaneidade, consequentemente, na sociedade como um todo, especialmente para quem
habita as grandes cidades. Louv considera o Transtorno de Déficit de Natureza como uma doença
da sociedade e não um diagnóstico médico - apesar do nome sugerir o contrário, é utilizado
apenas como termo linguístico, que sugere uma maior precaução para os sérios danos da falta de
natureza para o nosso organismo. [2]
Aprofundando esse contexto preocupante, Marco Aurélio discorre sobre esses tempos em que
produzimos sérias degradações, não apenas para as florestas, mas também para os humanos.
Sugere que as síndromes atuais revelam um script auto destrutivo que é reflexo de um ecocídio em
curso. Evoca com pesar o resultado inconsequente da destruição humana, que começa nas
florestas e acaba em nossa subjetividade, causando uma profunda desertificação da mente.
Complementa que a destruição das árvores gera uma degeneração psíquica estrondosa e a
relaciona com a epidemia psíquica desses tempos: a depressão. "Não por acaso, vivemos o tempo
da depressão junto com a crise climática e a destruição de inúmeros ecossistemas. É a nossa
agressividade que se volta para dentro de nós", pontua o convidado. Ele comenta que, pela
Ecopsicologia, é possível repensar essa ruptura do humano com a natureza, restaurando a
interdependência dos nossos corpos com o grande corpo da floresta. 
O convidado comenta que a mudança em busca da reconexão pode começar pela postura do
terapeuta durante a escolha do setting, que passou a ser virtual na pandemia, mas que pode ser
repensado para novos e/ou outros modelos: híbridos, presenciais e, até, os settings vivos. "É
preciso criar vínculos existenciais com as florestas", sugere e agrega dizendo que, ao estar imerso
na natureza, nos colocamos em estado de presença que o mundo tecnológico tanto nos tira.
Pontua que, para ter esse contato de qualidade com o mundo natural, não é preciso morar dentro
da mata nem destinar muitas horas por dia para se beneficiar.
Os resultados positivos no estado de saúde geral podem ser vistos nos habitantes de locais
arborizados ou que se dedicam algumas horas semanais imersos na natureza. Conta que no Japão
existe uma medicina criada pós revolução tecnológica: o banho de floresta, que acontece pelo
contato com a natureza com qualidade de presença. "O melhor da nossa saúde se encontra na
relação com as árvores, que ativa a nossa biodiversidade fisio e psicológica", conclui Marco Aurélio.
Para finalizar de modo vivencial, Selma Ciornai e Marco Aurélio convidam as participantes a
assistirem o vídeo "Respiração da Terra"[3], enquanto sugerem que todas respirem juntas. Por fim,
celebrando a despedida, as participantes ouviram a música "Cio da Terra"[4] dos cantores Chico
Buarque e Milton Nascimento.
[1] Disponível em: https://www.escavador.com/sobre/632617/marco-aurelio-bilibio-carvalho. Acesso em 08 de novembro de 2022.
[2] Disponível em: https://www.dgrh.unicamp.br/noticias/deficit-de-natureza. Acesso em 08 de novembro de 2022.
[3] Disponível em: https://youtu.be/wjXWWXGQsQ4. Acesso em 08 de novembro de 2022.
[4] Disponível em: https://youtu.be/sB2uIJBzzsU. Acesso em 08 de novembro de 2022.

Você pode assistir o encontro no Canal Youtube do Sedes ou em nosso site www.arteterapia.sedes.org.br

https://www.escavador.com/sobre/632617/marco-aurelio-bilibio-carvalho
https://www.dgrh.unicamp.br/noticias/deficit-de-natureza
https://youtu.be/wjXWWXGQsQ4
https://youtu.be/sB2uIJBzzsU
http://www.arteterapia.sedes.org.br/
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 ENCONTRARTE 

        Encontrarte é um grupo que se reúne para estudar, conversar e fazer arte, visitando
exposições, inteirando-se do que está acontecendo pelo mundo e atuando como
Arteterapeutas Artistas, no sentido de ir em busca do como atuar para o melhor, em todos os
sentidos, seja pessoal, grupal ou social.
       Nas comemorações dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, o grupo Encontrarte, do
Departamento de Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae, atuou no campo da pesquisa e
produção para refletir e observar sobre a repercussão dessa semana de arte na sociedade.
    Os estudos sobre a Semana de 22 aconteceram através de diferentes tipos de contato:
discussões, planejamento, visitas aos museus, galerias; nas visitas às exposições. O encontro
com as obras trouxe novos conhecimentos; a pesquisa sobre os livros dos autores, cartas,
cartões postais, selos, notas confidenciais, vida, amores, amizades. Finda a tumultuada
Semana de Arte 22, contemplada com insultos e raros aplausos, tem início a elaboração
teórica do modernismo.
         Rever essa marcante semana com maior abrangência, além de ampliar nosso
conhecimento, com a troca e os olhares diversos e toda gama de informações, trouxe à tona
a memórias que nos povoam, memórias que nos acompanham há tempos: cores, formas,
sons, personagens e suas histórias, inspirações, presenças, ausências e rompimentos
serviram de matéria-prima utilizada para tecer uma linha entre o passado e o presente e,
para sempre, inspirar a diversidade.
          Foi uma vivência dinâmica e alegre que trouxe à tona memórias.  Relembrar e revisitar a
arte em todo seu potencial conduziu ao aprimoramento de nossa percepção. As emoções e
sentimentos foram manifestados e articulados em uma produção de trabalhos provenientes
da ampla pesquisa vivida, e estimuladas pelos acontecimentos inauguramos uma exposição
das obras por nós produzidas, com total apoio da diretoria do instituto Sedes Sapientiae.
Retorno estimulador para novos projetos.

Grupo de Estudos
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         As cartas que escrevemos aos participantes da Semana de Arte de 1922 foram
manifestações de memórias e lembranças ao recordarmos esta prática que eles
desenvolviam entre si. Todas escritas a mão. Palavra por palavra. Sentimento por sentimento.
As nossas cartas possuem uma tonalidade de lembranças removidas entre o passado e o
presente com uma tonalidade poética jogada ao futuro fazendo um encontro do resgate da
arte. Se hoje escrevemos cartas é porque queremos com as palavras tocar os corações que
se aconchegaram no olhar perdido do passado.
          O contato com os conteúdos e seus ecos em nossos dias atuais, nos tocou muito
quanto à percepção das inúmeras mudanças, adaptações e interferências que a língua
portuguesa-brasileira passou durante esses 100 anos e hoje, potencializada pela globalização,
vemos palavras tão lindamente sonoras da nossa língua, substituídas por expressões e
palavras estrangeiras, principalmente da língua inglesa. Isso nos tocou quanto a importância
de dar visibilidade para este fato e trazer à tona pesquisas relevantes feitas já naquela época
pelo poeta e ativista cultural brasileiro Mario de Andrade, que fez incursões Brasil adentro,
visitando inclusive a Amazônia, em busca de fazer uma ampla pesquisa do folclore, da
etnografia e da cultura do nosso país, em busca de uma identidade do povo brasileiro.
       100 anos se passaram repercutindo os ideais modernistas, trazendo reflexões ainda hoje
e nos fazendo “conversar” com as obras de arte vivas e pulsantes! Visitar a casa do Mário de
Andrade nos fez sentir a alma do artista e ler sobre a atuação das mulheres citadas ou não
nessa história, as trouxe presentes em suas artes. Entrar em contato com as obras e
interferências do artista contemporâneo Mundano e sua visão artivista, atualizou e ampliou
nosso olhar e as nossas expressões artísticas. 
         Das exposições que visitamos destacamos também a "Contramemória", no Teatro
Municipal de São Paulo, que questionava a falta de representatividade dos artistas negros e
indígenas. Por isso, há na nossa produção trabalhos inspirados em artistas contemporâneos
como Mundano e Renata Felinto. Novas imagens de orientação estética e até não estética,
sem certo ou errado. Para que o espectador fique livre nesse mundo simbólico.
        A contemplação do que foi visto, sentido e percebido alimenta o nosso movimento em
prol da arte, pela história da nossa arte. Uma pergunta ficou no "ar" e serviu de combustível
para muitas reflexões, estudos, pesquisas: Onde estavam as e os artistas indígenas, as e os
artistas negros e algumas mulheres artistas presentes e atuantes da semana de 22? A
invisibilidade de outrora, no mínimo, nos faz pensar que a história sempre precisa ser
recontada. Recontada sob a batuta da reflexão atual que dialoga com o entendimento
urgente do pensamento decolonizador. 
       Esse recontar se faz presente na nossa expressão e na mostra das nossas produções,
recontando nossas histórias, atualizando e comunicando, como Arteterapeutas Artistas, o
nosso olhar dentro do grupo EncontrArte.

Ana Alice Francisquetti, Bella Cesar, Dorianna Venturini, 
Flávia Florencio, Iraci Saviani, Marcia Agustini, Maria 
Augusta Fortes Natal, Nádia Tobias, Nellie Solitrenick, 
Nilce Cappoccia e Valéria R Fazio
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Aconteceu na Arteterapia

No dia 05 de Novembro a AATESP realizou o 12°
Fórum Paulista de Arteterapia, com a temática:
Profissionalização do Arteterapeuta. O evento
foi online e recheado de conhecimento. 
Logo de início foi apresentado um vídeo, como uma
linha do tempo, que ilustrava a história da AATESP e
todas as conquistas ao longo destes anos. Na
sequência, Deolinda Fabietti, que integra a equipe
desde os primórdios, nos contou sobre a história da 

criação da instituição e todo seu desenvolvimento. Também foi apresentado o histórico da
Revista da AATESP, a seriedade de suas publicações e a importância dessa referência
sobretudo nessa busca pela regulamentação da profissão. Maíra Bonafé, Leila Nazareth
(mestra do Sedes) e Mariangela Gaspari foram homenageadas por tantos anos de empenho
nessa empreitada. 
Na sequência, Leila pegou o gancho oferecendo uma palestra sobre formação continuada e a
importância dos arteterapeutas seguirem nutrindo sua jornada, com supervisão, troca com
equipes multidisciplinares, além do mestrado e doutorado. E quatro pesquisas científicas de
associados foram apresentadas. 

Para fomentar ainda mais as reflexões, a convidada Mirian Celeste Martins, pesquisadora,
artista e doutora em educação, ofereceu a palestra "A pesquisa como formação ampliada" e
encantou o público proferindo sobre “estesia” e a importância de seguirmos encantados,
curiosos e, inclusive, incomodados nos processos de ensino-aprendizagem da vida!

E não parou por aí. Depois do intervalo do almoço, Lara Scalise e Tânia Freire falaram sobre o
empreendedorismo em Arteterapia: do plano de ideias ao plano de ação - algo que nem
sempre é ensinado, mas que tem grande importância na trajetória do profissional autônomo.  
Como arteterapeuta não se nutre apenas de reflexões, o fórum seguiu com uma vivência de
sensibilização, guiado por Marcos Reis, Ligia Kohan (membro integrante do Departamento do
Sedes) e Vivi da Viola.  Os participantes foram convidados a reconhecer no seu corpo a
trajetória do seu ser arteterapeuta, por meio da ativação dos quatro elementos, ao som
conduzido do tambor e da harpa. 

Depois, quatro mesas simultâneas, apresentaram os últimos lançamentos de livros da
comunidade arteterapêutica. Foram 15 livros apresentados pelos autores, entre eles
CIORNAI, Selma; PIECZARKA, Natalia. Arteterapia no Contexto Social e Comunitário: ruas,
abrigos, instituições e comunidades. São Paulo. Wak Editora, 2021 e OLIVEIRA, Marcia
Bombarda Pires de; SCHWINDEN, Renata Gabriel; CIORNAI, Selma (org). Arteterapia no
processo de envelhecimento, organizadoras. São Paulo. Wak Editora, 2020, ambos publicados
pelo Departamento de Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae e que foram,
respectivamente, representados por Natalia e Deolinda (uma das autoras do último livro).
Além dos livros, a equipe apresentou as discussões do pré-fórum para seguirmos com
futuras reflexões e aprendizagens.

Para encerrar, Regina Chiesa, diretora presidente da UBAAT, falou sobre a regulamentação da
profissão e resoluções da UBAAT para assegurar a qualidade dos profissionais em
Arteterapia - prática e docência. 

E assim, mais um fórum foi realizado, alimentando toda nossa comunidade!

12° Forum Paulista de Arteterapia
(por Lígia Kohan)
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Aconteceu na Arteterapia

No dia 06 de outubro, aconteceu na Livraria da
Vila, em São Paulo, o lançamento do livro  "De
Thresienstadt ao Brasil de hoje: a
importância da arte em contextos
desestruturantes" organizado por Selma
Ciornai e Gladys Ajzenberg e publicado pela
WAK Editora.
Foi um momento de encontros e reencontros
para celebrar mais esta conquista recheada de
conteúdos que contribuem para enriquecer
nosso olhar e nossa atuação com arte. 

O livro também foi apresentado no 12°Forum Paulista de Arteterapia, no dia 05 de
novembro. 

Lançamento do Livro: De Thresienstadt ao Brasil de hoje -
a importância da arte em contextos desestruturantes

Este livro propõe uma ponte imaginária e transtemporal entre a
experiencia de aulas de arte vivida por jovens adolescentes nos anos 40
no campo de concentração de   Theresinstadt , e experiencias de
trabalhos desenvolvidos aqui, no Brasil,  com jovens adolescentes da
mesma faixa etária , que vivenciam situações de desigualdade e
vulnerabilidade social em condições psico-sociais absolutamente
desestruturantes. 
Nosso objetivo foi que estas pontes no tempo e no espaço pudessem
ocorrer, e paralelos pudessem ser intuídos e tecidos, como um delicado
tear invisível condutor de identificações, espelhamentos e empatias. Nosso
intuito ao compor este livro, foi o de deixar um registro de como a arte,
especialmente quando guiada por profissionais sensíveis e conhecedores
da  sua   possibilidade  de  promover  a  expressão  da  sensibilidade,  dos 

"Em 1942, Friedl Dicker Brandeis, professora de
arte e artista do movimento da Bauhaus, foi levada
ao campo de concentração de Theresienstadt  na
Tchecoslovaquia. Podia  levar uma maleta, e a
encheu de materiais de arte, que intuía que iria
utilizar não só para seu uso pessoal, mas também
com as dezenas de crianças que ali se
encontravam.  
Durante os 2 anos em que lá esteve atuou como
professora de cerca de 600 crianças e
adolescentes, a maioria delas brutalmente
separada dos pais. (...)"

sentimentos e percepções de cada um, pode incentivar a imaginação, a criatividade e a
comunicação inter-subjetiva. Mas muito especialmente, como a arte tem a potência de
promover, através destes processos, a esperança e a  resiliência individual e coletiva. Como
aconteceu em Theresinstadt. E como ocorre nos maravilhosos trabalhos desenvolvidos no Brasil,
como os que aqui descrevemos. (Selma Ciornai e Gladys Ajzenberg)


