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Departamento de Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae 

As inscrições para o Curso de Especialização em Arteterapia do Instituto 

Sedes Sapientiae já estão abertas e podem ser feitas até o  

dia 03 de fevereiro de 2020. 

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 União 

Brasileira de Associações de Arteterapia (UBAAT)  
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Pró ximós eventós da Arteterapia peló Brasil e peló Mundó 

Mais informações: https://www.arteterapiachile.cl/congreso  

Mais informações: https://congressobrasileirodearteterapia.eventize.com.br 
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Ateliê "“Sentir, Ver e Traçar - com a singularidade da 

linha na ponta dos dedos”com  Maria Alice do Val Barcellos 

Dia 22 de Novembro recebemos a artista plástica, arte-educadora, 

arteterapêuta, professora e atual co-coordenadora do Curso de Es-

pecialização do Instituto Sedes Sapientiae, Maria Alice do Val Bar-

cellos, que ministrou o ateliê: “Sentir, Ver e Traçar - com a singulari-

dade da linha na ponta dos dedos”. 

O ateliê começou com algumas reflexões sobre a maneira como 

percebemos e, consequentemente, interpretamos e compreendemos o mundo. 

Logo os participantes foram convidados a mergulharem em dois sentindos: visão e tato. 

A visão por ser o sentido que mais usamos e confiamos e o tato por ser nosso maior sentido - 

presente em toda superfície do corpo. 

Este mergulho foi feito através das obras “Automat” (1922), de Edward Hopper, e 

“Retrato” (1935), de Rene Magritte, o que proporcionou diferentes percepções e revelou diver-

sos olhares sobre um mesmo estímulo, olhares que puderam ser experimentados através da 

ponta dos dedos. 

O ateliê seguiu com os participantes realizando o desafio de fazer o desenho cego do quadro 

“Retrato”.  

“Uma observação mais cuidadosa das imagens que estão ao nosso redor nos pede que limpemos 

a nossa mente do que já conhecemos ou estamos esperando ver”. 

Assim, cada um pintou seu desenho com giz pastel e, com um simples pedaço de estopa molha-

da com removedor, transformou sua obre revelando um lindíssimo efeito. 

A releitura nos mostrou a singularidade da linha na ponta dos dedos e a diversidade das tonali-

dades de cada um. 

Encerramos nosso último ateliê com uma pequena confraternização em mensagens que foram 

amorosamente trocadas e multiplicadas! 

 

 

Aconteceu no 

Departamento 
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Jornada de  Workshops em Arteterapia 

 

No dia 09 de dezembro, os alunos do 2°ano do Curso de Especialização em Arteterapia do Insti-

tuto Sedes Sapientiae, ofereceram  quatro vivências na Jornada de Workshops em Arteterapia.  

 

- Foto e Poesia: o corpo e o simbólico, exploran-

do objetos cênicos na produção de fotografia. 

- Tecendo palavras e caminhos: ciclos que se  

iniciam, refletindo através do bordado e da     

palavra. 

 

- Azulessência: oficina de recorte e colagem, co-

nectando com sua essência. 

- Conexão árvore: contato com o eu interior.   

Reflexão e assimilação, uma criação plástica.  

Aconteceu no 

Departamento 

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  
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Alunós e Ex-alunós dó Cursó de Especializaça ó em Arteterapia dó 

Institutó Sedes Sapientiae, tórnem-se membrós dó Departamentó 

Convidamos todos os alunos e ex-alunos a se filiarem ao Departamento de Arteterapia do       

Instituto Sedes Sapientiae. 

Com isso você fortalece a Arteterapia, amplia nossa rede profissional, além de receber diversos 

outros benefícios. 

Acesse nosso site para ter todas as informações. 

Alunos do curso possuem 50% sobre o valor da anuidade. 

www.arteterapia.sedes.org.br 


