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Aconteceu no Departamento

Departamento de Arteterapia
 do Instituto Sedes Sapientiae

Ateliê Pensando com Meus Botões
Aconteceu no dia 5/8, o nosso primeiro ateliê presencial após o
início da pandemia. Para celebrar este reencontro, a
Arteterapeuta, Artista Plástica e Pedagoga Cris Murad, trouxe a
proposta “Pensando com meus botões” um delicioso convite
para fazer arte usando botões. 
Primeiramente as participantes foram convidadas a se
apresentarem, não só nominalmente, mas também contando
para o grupo sobre algumas pequenas coisas de que gostavam. 

Ateliê Bordado: por um fio
No dia 02 de setembro aconteceu o ateliê presencial
“Bordado: por um fio”, conduzido por Nádia Tobias
(arteterapeuta, pedagoga e psicopedagoga). Foi o
segundo evento presencial que tivemos desde 2020, um
encontro potente e revitalizador.
No início do ateliê as participantes foram convidadas a
uma experiência sensorial de caminhar sobre folhas. Em
seguida  houve um  trabalho  corporal  através  da dança 

Cris então, fez uma apresentação sobre os botões: suas formas as vezes
conhecidas e por vezes inusitadas, trabalhos artísticos utilizando botões e
por fim, nos presenteou com uma linda poesia de Manoel de Barros.
Após, convidou todas para refletirem com os “seus botões” e dar forma a
algo que quisessem expressar naquele momento. Para isto disponibilizou
uma grande variedade de materiais, entre linhas, tecidos, papel e lógico,
muitos botões.
Foram feitas lindas produções. No compartilhar de seus significados e da
experiência vivida, uma imensa emoção se fez presente e reverberou em
todo grupo.
Foi uma tarde linda, de trocas, afeto, acolhimento e muitos abraços
calorosos. Re-inauguramos com chave de ouro!

do Carimbó e de danças circulares; e um trabalho com sonoridades
utilizando-se instrumentos de percussão (maracas, chocalhos, tambor) e
canções indígenas de diversas regiões do Brasil.
As participantes foram então convidadas a tirar uma carta do Tarot de
Rudá, que são cartas baseadas na história de Rudá, deus do Amor da
mitologia tupi-guarani. Partindo desse momento, Nádia contou uma
história que narrava a origem do bordado, e convidou o grupo a
experimentar bordar de forma livre, sem moldes.
No momento do bordado algumas trocas e partilhas já começaram a
acontecer e, ao final, cada participante pode contar sobre sua experiência,
suas descobertas e seu processo de produção. Foi um encontro de linhas,
sons, movimentos... de culturas, histórias, ancestralidades... um encontro
de liberdades.



Iraci trouxe o seu relato do encontro:

Iniciamos com fotos que cada participante
havia escolhido, e em conversa com os
trabalhos de Rosângela Rennó, surgiram em
recortes e colagens, muitas histórias
pessoais e memórias afetivas.
O estilo de vida livre, entre dores e amores e
as obras criativas, críticas e bem humoradas
da artista Nick de Saint Phalle também
estimularam a criação em estilo pessoal de
cada participante com objetos e sucatas.
Em seguida, ampliando as possibilidades de
técnicas e criação, foram apresentadas
muitas artistas que bordam interferindo nos
mais variados suportes.

Aconteceu no Departamento

Departamento de Arteterapia
 do Instituto Sedes Sapientiae

No dia 20/08, foi realizado pelo Departamento de Arteterapia o
workshop online "Arteterapia, estilo pessoal e mulheres
artistas", com a arteterapeuta e docente do Curso de
Especialização em Arteterapia do Sedes Iraci Saviani.
O evento teve como sensibilização as histórias de vida e obras das
artistas Rosângela Rennó, Niki de Saint Phalle, Mira Shendel, além
de algumas outras ligadas ao bordado.

Workshop Arteterapia, estilo pessoal e
mulheres artistas

Finalizamos com as escritas de Mira Shendel
que inspiraram as escritas criativas,
“costurando” toda a trajetória do workshop,
entre sentimentos, percepções,
conscientizações e transformações. 
Conectadas pela Arteterapia a essas histórias
de vida e obras de mulheres artistas, as
participantes transitaram em busca de seus
estilos próprios de ser e do que fez sentido
para elas tanto na arte como na vida. E assim
encerramos, quando trouxeram algumas
palavras significativas diante das vivências no
workshop: 

Criatividade
Liberdade
Reaproximação
Encontro



Heloisa Hungria
por Lucia Taques Bittencourt

Departamento de Arteterapia
 do Instituto Sedes Sapientiae

Heloisa Hungria. Arteterapeuta formada no Sedes,
coordenou durante vários anos oficinas de arte para
3a idade junto com Lúcia Bittencourt, a partir da
parceria do Depto. de Arteterapia do Sedes com o
curso coordenado pelo prof. Sylvio Coutinho, na
ECA/USP.

Sua alegria contagiante conquistava todos que a
conheciam. Recebemos com susto e tristeza a notícia
de seu falecimento.... a última vez que estivemos juntas
foi em março de 2020, ocasião do lançamento do livro
"Arteterapia no Processo de Envelhecimento" (Wak
editora), do qual foi uma das autoras.

Heloisa artista da Restauração de objetos acrescentou como Arteterapeuta o seu
carinho na Transformação humana criando um jogo para que essa reflexão fosse lúdica
e artística como todo o seu jeito de ser.

Helo querida, siga na luz...você deixa saudades, afeto e muita admiração pelo seu
trabalho como arteterapeuta.

Homenagem a Heloisa Hungria

Reencontrei Helô no Sedes, numa jornada de arteterapia em 2005 depois de muitos
anos, pois estudamos juntas no colegial.
Desde então nasceu uma parceria que quisera eu nunca se acabasse.
Estivemos, naquela época, junto a Silvio Coutinho, trabalhando no programa do Museu
de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, LAPTI, Lazer com Arte para a
Terceira Idade. Então, a convite e sob a supervisão da Dra. Selma Ciornai, criamos o
atelier de arteterapia para a terceira idade no Sedes Sapientiae, vinculado ao Lapti.
Muito enriquecedora foi essa parceria, e nosso trabalho com os idosos foi muito
consistente. Depois de alguns anos, demos continuidade a esse trabalho em nosso
atelier, fundando o grupo AMI, Arte na Melhor Idade, voltado para mulheres.

Até o início da pandemia trabalhamos na arteterapia com uma visão profilática, visando
a desmarginalização das participantes, o aumento de autoestima, sua socialização e
participação em grupo. E foi através de um olhar contemporâneo da arte, que
incentivamos a criatividade e a expressão de suas mitologias pessoais. Com o incentivo
ao trabalho artístico proporcionamos a troca de vivências estimulando o pensamento e
o raciocínio.



Departamento de Arteterapia
 do Instituto Sedes Sapientiae

Heloisa era Artista Plástica, Arte Educadora, Arteterapeuta com especialização em
Teorias e Técnicas em Cuidados Integrativos pelo Departamento de Neurologia e
Neurocirurgia, da Universidade Federal de São Paulo,UNIFESP, além de restauradora de
arte. Sua dedicação e colaboração em nosso trabalho foi imensa. Dona de uma
criatividade ímpar e profunda conhecedora de técnicas e materiais, possibilitava às
participantes mil maneiras de expressar suas mitologias, acolhendo-as de maneira
carinhosa e respeitosa.

De minha parte, como Arteterapeuta, Artista Plástica, Mestre em Produção, Curadoria e
Crítica de Arte, buscava trazer assuntos pertinentes para serem discutidos, fomentando
a troca de ideias que levavam à representação artística.

Como artistas Plásticas presávamos pela qualidade do trabalho e acreditávamos que
quanto maior o vocabulário artístico maior a capacidade de expressão, e através de
críticas construtivas levávamos as participantes a aperfeiçoar suas representações
dando a elas e aos seus familiares a oportunidade de admirarem suas obras,
aumentando assim suas autoestimas.

Tendo sempre em conta o viés profilático da arteterapia para os idosos, lançávamos
mão de musicas, poesias, livros, exposições de arte, teatro e cinema, que enriqueciam
nosso universo e nos levavam a discussões sobre os assuntos em pauta, onde cada
participante podia expressar suas ideias a respeito. 

Desenvolvemos juntas trabalhos maravilhosos com nossas mulheres. Através do livro
“Mulheres que correm com lobos” pudemos discutir e trabalhar a feminilidade em várias
histórias, resultando numa produção imensa de trabalhos lindos e criativos.

Dentre outros, utilizamos o livro de Saramago “O conto da ilha desconhecida”, e o livro
de Raïssa Cavalcante, “O Mito de Narciso , o herói da consciência”. Na busca de temas
que pudessem enriquecer a troca de ideias e a reflexão, trabalhamos com os 7 pecados
capitais, os chakras, as deusas da mitologia grega as fábulas de La Fontaine entre
outros.

Além disso, alguns artistas como Frak Stella, Volpi, Vik Muniz e outros, nos forneceram
materiais onde pudemos mostrar um pouco do nosso olhar sobre a profilaxia através
da arteterapia.

Com sua criatividade à flor da pele, Heloisa criou um jogo maravilhoso e cheio de
possibilidades para colaborar com os Arteterapeutas em seus trabalhos. Esses jogos
estão disponíveis pelo meu tel: (011) 99654-1999.

Helô foi minha companheira nessa jornada, minha sócia, minha melhor amiga, minha
irmã. Tenho certeza que seu legado, assim como sua alegria de viver nunca serão
esquecidos.

Que Deus a acolha em sua infinita bondade.
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PL 3416/2015 pela regulamentação da
profissão de arteterapeuta
Entenda o processo de regulamentação da Arteterapia como profissão:

No dia 30.08.2022 vimos nossas redes sociais em alvoroço (com toda razão) comemorando mais
uma conquista desse árduo processo de regulamentação da Arteterapia como profissão, mas a
batalha ainda não está ganha.

O Projeto de Lei, PL 3416, iniciou em 2015 e apenas em 2018 foi aprovado na Comissão de
Seguridade Social e Família (1° passo). Desde então, aguardávamos para que fosse pautado e
votado na Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público (2° passo). Finalmente, depois
de muito barulho, foi pautado e conseguimos a segunda aprovação -  foi uma conquista muito
importante, sobretudo por ser considerada uma das comissões mais difíceis do nosso
Congresso. 
Agora temos que passar pela Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania (3° passo).
Obtendo aprovação, deveremos passar pelo Senado (4° passo) e, por fim, pela Presidência da
República (5° passo). O presidente sancionando, a Arteterapia finalmente será uma profissão
regulamentada.

Esse é o processo normal de um Projeto de Lei no nosso sistema político e a cada etapa
cumprida é uma grande conquista. 

Segue sendo importantíssima nossa participação!
Acompanhem as redes sociais da UBAAT para ter as informações corretas e colaborar com a
regulamentação da Arteterapia como profissão.
Todos juntos, somos fortes!

https://www.ubaat.com.br/
https://www.instagram.com/ubaatbrasil 

https://www.ubaat.com.br/
https://www.instagram.com/ubaatbrasil

