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Departamento de Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae 

Matrí culas Abertas 

As inscrições para o Curso de Especialização em Arteterapia do Instituto 

Sedes Sapientiae já estão abertas e podem ser feitas até o  

dia 04 de fevereiro de 2019. 

Você pode optar por fazer o curso semanal (2 anos) ou mensal (2 anos e meio). 

Acesse o site www.sedes.org.br para maiores informações. 

 

O aluno que concluir satisfatoriamente este curso poderá requerer registro na    AATESP (Associação 

de Arteterapia do Estado de SP), pois o curso segue os parâmetros curriculares estipulados pela Uni-

ão Brasileira de Associações de Arteterapia (UBAAT)  
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III Jornada de Arteterapia: 
diversos olhares sobre a criança e o adolescente  

Aconteceu no 

Departamento 

No dia 24 de novembro de 2018, foi realizada, no Instituto Sedes Sapientiae, a "III Jornada de Artetera-

pia: diversos olhares sobre a criança e o adolescente”. Um evento com o objetivo de promover um es-

paço de encontro entre Arteterapeutas e profissionais interessados nos temas relativos ao desenvolvi-

mento, aprendizagem e fortalecimento das crianças e dos adolescentes, nos diversos olhares, desdobra-

mentos, práticas profissionais e âmbitos de atuação.  

A mesa "Criança e Adolescente - os diversos olhares" foi com-

posta por Georgia Vassimon (mestre em educação, psicopeda-

goga e pedagoga), Tereza Cristina Pedroso Ajzenberg 

(psicóloga, gestalt-terapeuta e arteterapeuta) e Mª de Betânia 

Paes Norgren (doutora em psicologia clínica e arteterapeuta). 

 

Georgia Vassimon trouxe “Arte e o jogo como estratégias de desenvolvimento - Projeto 

Barreiros”.  Em sua fala, contou sobre a trajetória do Projeto Barreiros (em São José/

SC) e ilustrou o belíssimo trabalho realizado com algumas atividades oferecidas para 

crianças e adolescentes. O projeto considera que todos os espaços podem ser utiliza-

dos para o aprendizado e que a arte é um lugar de expressão.  

Tereza Cristina Pedroso Ajzenberg expôs um relato de uma experiência em 

“Arteterapia Gestáltica com Crianças e Adolescentes: Contatando o Guerreiro Inter-

no”. Em sua fala, contou sobre as transformações dos processos criativos e o lugar 

da arte nas relações. O relato mostrou a sensibilidade no olhar, considerando a 

qualidade do contato, da presença, a expansão da criatividade do ser e o cuidado 

com as bagagens existenciais e expectativas do cliente e de seus responsáveis. 

Mª de Betânia Paes Norgren em “Promoção de Saúde: um olhar sistêmico”, 

contou sobre a sua trajetória em relação ao tema abordado, sua inquietação 

frente às demandas tão parecidas das crianças no consultório. Dessa forma, 

abordou os desdobramentos dos projetos em Promoção de Saúde que reali-

zou e que estão sendo realizados pelo NAS (Nucleo de Assistência Social) do 

Instituto e esclareceu alguns conceitos fundamentais nesse cuidado, tais co-

mo fatores de risco, vulnerabilidade e proteção, enfrentamento e resiliência. 
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III Jornada de Arteterapia: 
diversos olhares sobre a criança e o adolescente  

Aconteceu no 

Departamento 

Após o intervalo, tivemos duas Oficinas simultaneamente sendo realizadas. 

Vera Maria Rossetti Ferretti (mestre em psicologia clínica, pe-

dagoga, psicóloga, psicoterapeuta com abordagem corporal e 

arteterapeuta) e Izilda Freitas Rolim (pedagoga, psicopedagoga 

e  arte terapeuta) ofereceram a oficina “Encontro da Artetera-

pia e Psicopedagogia: transitando da linguagem do corpo para 

bonecos”. Neste encontro, os participantes puderam desenvol-

ver sua consciência corporal e tiveram a possibilidade de construir bonecos como facilitador do 

processo de aprendizado e de expressão arteterapeutica.  A criação dos personagens foi feita atra-

vés de histórias em grupo.  

 

 

 

 

 

Iraci Saviani (artista plástica, arte educadora, arteterapeuta) e Ligia 

Kohan (arte educadora, arteterapeuta, especialista em primeira 

infância) organizaram a oficina “Brinquedoteca Arteterapêutica – 

como construir uma Instalação sensorial, a partir da criação coletiva 

de uma história”. A oficina foi realizada por Ligia e Kim Anker 

(psicólogo) e foi um convite para encontrarmos nossa criança inter-

na e, junto dela, criarmos coletivamente uma única história carrega-

da de vínculo, com alguns cenários e personagens de narrativas que marcaram nossa infância. Um 

processo arteterapêutico que levou os participantes a elaboração de uma Instalação manualmente 

construída e, através de estímulos sensoriais e reações diante do impacto com o ambiente trans-

formado, a ampliação do (auto)conhecimento da criança. 
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Jornada 2018 de Oficinas de 
Arteterapia 

Aconteceu no 

Departamento 

As formandas de 2018 do Curso Semanal de Especialização em Arteterapia do Instituto Sedes            

Sapientiae, realizaram a Jornada de Oficinas de Arteterapia no Instituto no dia 03 de dezembro. 

Foram oferecidas 4 oficinas: 

*De poeta e louco todo mundo tem um pouco 

*Entrelaços 

*Revisitando a infância 

*Feliz mente Cor ação Flor e ser Mudam as estações para novas configurações . 

 

 

 

 

 

 

As Arteterapeutas Andréa Christie, Lenise Cezaretto, Maria da Graça Bueno, Regina Moutinho e 

Samara Kupferman ofereceram a Oficina: 

Feliz Mente 
Cor Ação 
Flor e Ser 
Mudam as estações para novas configurações 
 
Nesta oficina, foi proposta uma reflexão sobre metas e desejos de 2018 (realizados ou não) e ex-

pectativas para 2019 através do processo criativo, vivenciando essas emoções na arte.  

Os participantes trabalharam com sacolas de papel kraft para representar os desdobramentos 

dessas reflexões. Ao expressar-se concretamente na arte, o participante relaciona-se consigo 

mesmo, entra em contato com seus processos internos, com seus sentimentos, sensações, emo-

ções, imagens, concretizando os símbolos e formando, assim, seu estilo pessoal e sua própria ex-

pressão artística. 

O encontro encerrou-se com o grupo em círculo onde cada participante pôde compartilhar as ex-

periências vivenciadas nesta oficina. Essa vivência e troca proporcionou novos olhares, transfor-

mações e crescimento pessoal através do processo arteterapeutico. 

*Imagens da Oficina  

De poeta e louco todo 

mundo tem um pouco 
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Por que eu acredito na Arteterapia? 

*Sessão destinadas aos alunos de Arteterapia, profissionais e pessoas atendidas na área 

*Envie o seu depoimen-

to para o e-mail  

arteterapia@sedes.org.br 

com o título “Por que 

eu acredito na 

Arteterapia?” 

O Boletim do Departamento de Arteterapia do Instituto Se-

des 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°34/ano 11 

Departamento de Arteterapia 

do Instituto Sedes Sapientiae 

Colaboradores: 

Iara Simonetti Racy 

Equipe docente e membros do Departamento 

Expansão 

A arteterapia é um momento para expandir  graficamente no papel.  

Primeiro sou ponto, fico tão densa que me expando e viro linha.  

Isso me ensina que temos momentos de ponto e linha na vida. 

Liberdade 

Liberdade de escolha, liberdade de mudança. 

Posso mudar de ideia. Posso transformar. 

Criatividade 

A arte é um campo onde tudo é possível. 

Criei novas notas musicais. Eu crio a minha realidade. 

Caminhos 

Mostrar ao outro que há caminhos e possibilidades infinitas para uma mesma questão. 

Sem certo e errado, a penas possibilidades. 

Fluxo 

Usar a fluidez de alguns materiais me relembra que vida é movimento 

e observar e entrar no fluxo é um ato de coragem e confiança em você e na vida. 

Presença 
O turbilhão de pensamentos sessa. 

O fazer artístico te coloca no aqui e agora. 

Consciência observadora 
Me desdobro em três. 

A que desenha sem consciência, a que observa junto com o terapeuta e a que transforma com consciência.  

Trabalho e terapeuta me apontam padrões, escolhas, uma visão de mundo.  

Posso, então, com essa consciência, escolher mudar. 

Incômodo/Perspectiva 
Muitas vezes a arteterapia irá incomodar. 

É uma das suas funções. 

Mas a arte amplia  olhares, cria perspectivas 

e o incômodo se transforma em matéria prima para o seu trabalho. 

Suzana Cabral Jahnel Silva (Aluna do 1° ano do 

Curso de Especialização em Arteterapia no Sedes) 


