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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 - Celebrações dos 30 anos
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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!!!

Departamento de Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae

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.

Merleau-Ponty, arte e expressão
com Mônica Alvim

No dia 11 de setembro, recebemos a gestalt-terapeuta, doutora em
psicologia e pós-doutora em filosofia, Mônica Alvim, com o evento
“Merleau-Ponty, Arte e Expressão”.
Mônica inicia sua fala ressaltando como a possibilidade de encontrar
o novo e se reinventar está no cerne tanto do pensamento de
Merleay-Ponty quanto da Gestalt-Terapia. Ela então segue deixando
claro que compreende a arte não como uma explicação, mas como
uma experiência de seres que simultaneamente sentem e se movimentam no mundo, em uma
indissciabilidade sujeito-mundo. Fazendo um paralelo com o processo terapêutico, Mônica
destaca que a pessoa frequentemente busca atendimento quando sente que as coisas não
fazem mais sentido. Este sentido não é uma explicação, mas sim um sentido existencial.
Quando algo se desloca, pede reconfigurações, saída das certezas, e então a criação pode
surgir como uma resposta à angústia. Criar é uma forma de transgredir: muda o mundo e o
próprio criador. Dessa forma a arte é uma resposta sensível, que se dá o direito de desatar os
laços costumeiros e se reinventar. Mônica finaliza dizendo que o cliente traz sua existência
como uma obra, e o terapeuta é afetado por e co-constrói com ela.

Cá entre nós: aprendizagem socioemocional e pandemia
com Maria de Betania Paes Norgren e Cristiane Tacla
No dia 18 de setembro, no encontro “Cá entre nós: aprendizagem sócioemocional e pandemia”, recebemos a arteterapeuta, doutora em
Psicologia, Coordenadora do NAS, Betania Norgren e a psicóloga e
colaboradora dos projetos socioemocionais do NAS Cristiane Tacla.
Cristiane iniciou dizendo o que é Aprendizagem Socioemocional. Esclareceu
sobre a realização das atividades em ações comunitárias em programas de
promoção de saúde englobando cinco principais áreas trabalhadas:
autoconhecimento, autorregulação, tomada de decisão responsável,
habilidades de relacionamento e consciência social. Os projetos do NAS são
pautados na visão sistêmica (individuo, comunidade, família, escola) se
utilizando da arte para promover as competências socioemocionais.
Maria de Betania Paes Norgren iniciou sua fala sobre promoção de saúde e
crise, pontuando situações delicadas que fomos vivenciando na pandemia,
os desafios que nos deparamos e, neste ponto, como a aprendizagem socioemocional ajuda na
identificação de fatores, como de vulnerabilidade e proteção, para lidar com as crises. Relata
que a crise é limitante, mas também possibilita encontrar alternativas e criar adaptações para o
enfrentamento. Trouxe reflexões para olhar para este momento, para o hoje.
Cristiane e Betania propuseram uma atividade para representar os recursos de enfrentamento
de cada participante nesse tempo da pandemia. A troca entre todos da roda foi enriquecedora.
Encerraram o encontro com a exposição de um vídeo ilustrando a importância de estarmos
juntos nos enfrentamentos de dificuldades, e também da importância de pessoas para
tomarem as iniciativas que possam motivar quem está ao redor.
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Aconteceu na Arteterapia do Sedes
Arte-(re)habilitação
com Ana Alice Francisquetti

No dia 25 de Setembro recebemos a pioneira na Arte Reabilitação no
Brasil, Ana Alice Francisquetti, arteterapeuta, educadora, artista
plástica, arte-reabilitadora e professora no curso de Especialização em
Arteterapia no Instituto Sedes Sapientiae. No encontro online, Arte(Re)Habilitação, a convidada nos apresentou o trabalho que realizou
em uma parceria entre o Sedes e a AACD, que tinha como eixo central
a peça “O País de Ígor” que contava, com humor, poesia e esperança a
história de uma família que se depara, inesperadamente, com uma criança especial.
Além de toda reflexão que a peça por si só trazia, a produção do espetáculo foi realizada
pelas crianças que eram atendidas na AACD, que, num lindo processo em grupo,
confeccionaram máscaras e se apresentaram musicalmente, num trabalho realizado
paralelamente com um musicoterapeuta.
O trabalho de Arte Reabilitação oferecia recursos tanto para desenvolver os aspectos
sensórios-motores como cognitivos e, ainda, o poder da criação. A confecção de máscaras de
gesso possibilitou transformar, ressignificar, aquele material até então era apresentado
apenas como instrumento para corrigir alguma imperfeição. Um processo individual
vivenciado em grupo, que se tornou também uma potente ferramenta de socialização.
Depois fechamos com uma rica conversa sobre a importância da arte e da postura
terapêutica dos profissionais que atendem esse público e que dispõe a entender outras
linguagens.

Arte pra quê? Eu Sou - percursos de um projeto social
com Fabiana Geraldi e Hélio Rodrigues
Aconteceu, no dia 02 de outubro, a Roda de Conversa “Arte pra quê?
EU SOU – percursos de um projeto social” com o artista plástico,
arte educador, mentor e coordenador do projeto social EU SOU,
Hélio Rodrigues, e com Fabiana Geraldi, arteterapeuta, psicóloga e
coordenadora do projeto EU SOU ARTE TIJUQUINHA.
Neste encontro, Hélio e Fabiana começaram apresentando o EU SOU,
um projeto que, através do diálogo com a arte, trabalha o
fortalecimento e a construção de identidade das crianças e
adolescentes de populações invisibilizadas das comunidades do Rio
de Janeiro.
Um dos destaques foi o relato que os convidados fizeram da
instalação fotográfica O Muro, sobre a qual narraram a transformação
dos jovens e a ampliação do olhar ao fomentar a valorização do
próprio território através da fotografia, ou seja, “tornando visível o
invisível”.
Hélio e Fabiana finalizaram o encontro contando os desafios que
surgiram com o isolamento social vigente e as soluções encontradas
para a continuidade do projeto. Hoje ele segue no ambiente virtual
como espaço para trocas, utilizando a fotografia e o vídeo como
ferramentas para experimentação criativa dos objetos do cotidiano.
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Aconteceu na Arteterapia do Sedes
A escrita da alma como conexão profunda com as luzes e
sombras de nossa criança interna
com Monica Guttmann
No dia 09 de outubro, aconteceu o Encontro Online “A escrita da
alma como conexão profunda com as luzes e sombras de
nossa criança interna”, com a psicóloga, arteterapeuta, escritora e
professora do departamento de arteterapia Mônica Guttmann.
Iniciando o encontro Mônica expôs, de forma poética, sobre a
importância, desde o começo da vida, do cuidar de si: do corpo, dos
sentimentos e da alma. Na infância é que conhecemos nossas luzes, o amor e o carinho,
sendo que com o passar dos anos passamos a conhecer também as sombras. Estas nos
auxiliam a criar nossas defesas, que são recursos importantes para nos proteger daquilo
que não nos serve. Deste modo, apenas conseguimos viver plenamente quando
aprendemos a dialogar com nossas defesas e passamos a olhar para nossa criança interior.
Mônica seguiu o encontro compartilhando suas vivências e reflexões realizadas nesse
contexto de pandemia, o qual viu como uma oportunidade para olhar mais fundo para si
mesma, apresentando a seguir um vídeo fruto desse momento.
Mônica fechou o encontro convidado todos a fazerem uma pausa e participarem de uma
vivência, propiciando uma conversa com a criança que habita em cada um de nós.

Arteterapia no tratamento da dependência de drogas
com Ana Claudia Valladares
No dia 16 de Outubro, recebemos a arteterapeuta e enfermeira
psiquiátrica Ana Cláudia Valladares, membro fundadora da
Associação Brasil Central de Arteterapia e Professora Doutora da
Universidade de Brasília.
No encontro online, Arteterapia no tratamento da dependência
de drogas, a convidada começou contando sobre a dependência em
si, sobretudo patológica, e, ao longo da apresentação, a maneira como ela conduz o
trabalho arteterapêutico com dependentes, a começar pela fase diagnóstica importantíssima para entender em que passo o sujeito se encontra nessa busca de
entender seu processo de adoecimento.
Depois, numa segunda fase, os trabalhos visam trazer o equilíbrio, muitas vezes expressado
por meio da mandala. Ana Claudia nos contou sobre a importância de integrar os
elementos nesse processo - o fogo trazendo a intuição, o ar a reflexão, a terra a sensação e
água, não coincidentemente a última, os sentimentos.
“Por fim”, nesse ciclo em que a recaída faz parte do processo, a busca da autonomia norteia
o trabalho.
Foi um rico encontro que trouxe aos participantes, além das teorias, diversas possibilidades
de trabalhos arteterapeutucos!
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Aconteceu na Arteterapia do Sedes
Arteterapia e Deficiência Intelectual: caminhos percorridos
com Iara Simonetti Racy
No dia 23 de outubro, recebemos a psicóloga, arteterapeuta e pósgraduanda em arte-reabilitação, Iara Simonetti, com o evento
“Arteterapia e Deficiência Intelectual: caminhos percorridos”.
Iara inicia sua fala resgatando sua trajetória, sempre perpassada pela
arte e pela comunicação, bem como sua aproximação com a
gerontologia e a deficiência. Ela segue demostrando como a convivência
e a troca com o diferente são fundamentais para diminuir o preconceito
existente e compreender a deficiência como uma característica, e não
como algo que define o indivíduo. Destaca, ainda, que a acessibilidade não é só arquitetônica,
mas também atitudinal (gestos, expressões, posturas).
Em seguida Iara comenta três casos que atendeu, bastante diversos entre si e fazendo uso de
linguagens variadas, como artes plásticas, dança, música, criação de histórias e escrita criativa.
Através dos relatos de caso podemos perceber como a Arteterapia pode promover
autonomia, expansão e descoberta de potencialidades, através de expressões cheias de
sentido.
Por fim, Iara apresentou um vídeo de um projeto chamado “Nossa Turma - Cinema”, onde,
desde 2008, ela ministra aulas de cinema para pessoas com deficiência intelectual, pontuando
o audiovisual como uma potente ferramenta arteterapeutica.

A Arte do Clown em Processos Terapêuticos
com Rodrigo Bastos e Montserrat Gasull Sanglas
No dia 30 de outubro, recebemos o psicólogo e palhaço Rodrigo Bastos
e a professora de teatro terapêutico e palhaça Montserrat Gasull
Sanglas no encontro "A Arte do Clown em Processos Terapêuticos".
Os convidados, após se apresentarem, responderam a seguinte questão:
quem é o palhaço? Entre tantas outras informações, vimos que o palhaço
não é ator, ele revela quem se é com uma lente de aumento na busca de
conexão com público. Pudemos ouvir que ele carrega o espírito da nossa
própria criança, a espontaneidade, a ousadia, o experimentar, o se
encantar pelo que é diferente. É um estado de presença, um
encantamento pelo que há de único e especial em cada coisa. Quando
utilizamos o palhaço terapeuticamente, há uma conexão do clown em
nós que transforma em potência aquilo que escondemos, trazendo um
olhar de “ser quem se é”. .
Em um processo terapêutico, une-se o embasamento terapêutico com exercícios de clown
para entrar em contato com o que nos incomoda, explorando nossas potencialidades até que
possamos saber lidar com as questões levantadas.
Rodrigo e Montserrat mostraram um vídeo de Mirabel e Motosserra ilustrando uma dupla de
palhaços em jogo e improviso e propuseram um jogo que faz parte de um processo clown
terapeutico que impactou quem esteve presente, provocando risos e reflexões.
Foi um encontro muito rico e emocionante.
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Aconteceu na Arteterapia do Sedes
Você pode assistir todos os encontros virtuais já realizados no Canal Youtube do
Instituto Sedes ou em nosso site: www.arteterapia.sedes.org.br

Experiencias Emocionais e Arteterapia em Tempos de Corona vírus, com
Selma Ciornai
Arteterapia em situações de emergencias e desastres, com Pamela Reyes
Atendimento arteterapeutico online com crianças e adolescentes, com
Ligia Kohan, Regina Santos e Tereza Ajzemberg
Arte e Materialidade, com Iraci Saviani
Arteterapia e espiritualidade em cuidados paliativos, com Mariana Attwel
Gonzalez
Contos para tempos difíceis, com Alessandra Giordano
Arteterapia e corpo, com Vera Maria Rossetti Ferretti
Biomusicalidade: a vida como obra de arte, com Paulo de Tarso de Castro
Peixoto
No silêncio de palavras, a vitória das formas e cores, com Val Barcellos
Arteterapia com idosos na pandemia e o novo normal, com Cristiane
Pomeranz, Deolinda Fabietto e Rita Cavalieri
O modelo polimórfico na Arte-Terapia: a evidência fenomenológica
como base conceptual, com Ruy de Carvalho
Merleau-Ponty, arte e expressão, com Monica Alvim
Cá entre nós: aprendizagem sócio-emocional e pandemia, com Maria de
Betania e Cristiane Tacla
Arte (re)habilitação, com Ana Lice Francisquetti
Arte pra que? EU SOU - percursos de um projeto social, com Helio
Rodrigues e Fabiana Geraldi
A escrita da alma como conexão profunda com as luzes e sombras de
nossa criança interna, com Monica Gutmann
Arteterapia no tratamento de dependência das drogas, com Ana Claudia
Valladares
Arteterapia e Deficiencia Intelectual: caminhos percorridos, com Iara
Simonetti Racy
A Arte do Clown em Processos Terapêuticos, com Rodrigo Bastos
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Uma homenagem a Sylvio Coutinho

Um amigo querido se foi.... Mais que
um amigo, um arte educador criativo,
que desenvolveu um trabalho ímpar
de Arte Contemporânea para 3a
idade, no qual os idosos se sentiam
respeitados e cidadãos de 1a classe.
Sylvio costumava dizer : nada de ficar
relembrando demais o passado,
cantando serestas antigas, seu tempo
é HOJE!
E ensinava Arte contemporânea e
técnicas artísticas que faziam com
que seus alunos se transformassem
em artistas que trabalhavam com
instalações, arte digital etc. Espero
que seu trabalho seja unido e
publicado,
pois
é
referencia
necessária a qualquer trabalho com
esta faixa etária!
Puxa Sylvio.... vou sentir saudades...
Selma Ciornai - out/2020

Sylvio Coutinho esteve no Departamento
com a palestra Arte Contemporânea na
Terceira Idade em 2017
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