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Departamento de Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae 

Pró ximós Eventós 

Inscrições na secretaria 

do Instituto ou no site 

www.sedes.org.br 

Reservem a data!!! 

Jornada Diversidade Sexual e Cidadania 

06 e 07 de abril de 2018 
Um evento do Instituto Sedes Sapientiae envolvendo todos os seus                    

Departamentos. Em breve divulgaremos a programação oficial. 

26 de março de 2018 às 19h30 

Rua Rodrigo Lobato, 76, São Paulo – SP  

Associação de Arteterapia do Estado de São Paulo 

http://www.aatesp.com.br 

Assembleia Geral Ordina ria da AATESP 
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Tórne-se membró dó Departamentó 

Inscrições Abertas: cursos de expansão cultural 

A Arte de Contar e Ouvir Histórias na Contemporaneidade 

com Alessandra M. R. Velloso Giordano  

Duração:  05/04/2018 a 14/06/2018 

Horário: quintas-feiras, 19h30 às 22h30 

Matrícula até: 04 de abril de 2018 

Início do curso: 05 de abril de 2018 

 

História da Arte e Arteterapia Vivências em Atelier e Relações com a História Pessoal 

com Iraci Saviani  e convidadas 

Duração: 03/04/2018 a 26/06/2018 

Horário: terças-feiras, 13h30 às 16h30 

Matrícula até: 02 de abril de 2018, até às 12h00 

Início do curso: 03 de abril de 2018 

 

Maiores informações e inscrições no site www.sedes.org.br  
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rapia está sendo um importante auxilio para se 

aplicar nesses pacientes, pois é um elemento tera-

pêutico de ordem psicológica para ajudar os indiví-

duos com variáveis transtornos. 

Vanessa Alves Maciel (aluna do 2° ano de Especializa-

ção em Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae) 

 

A Arteterapia tem como objetivo capacitar o arte-

terapeuta a criar e despertar a capacidade criativa 

de seus clientes em atelier terapêutico, utilizando 

expressões criativas, buscando possibilidades 

transformadoras e a cura através da arte. 

 Ao trabalhar e vivenciar o processo criati-

vo, manipulando diferentes materiais e técnicas 

artísticas, descobri o quanto a criatividade desper-

ta o reconhecimento e situações de conflito, além 

de retratarem o estado emocional simbolicamen-

te. 

 Acredito que a arteterapia seja um instru-

mento facilitador para alcançar rapidamente mais 

acessível verbalização e o autoconhecimento de 

cada indivíduo, podendo superá-los, encontrar um 

estado de equilíbrio e libertação. 

Lilian Grumbalt (aluna do 2° ano de Especialização em 

Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae) 

 O primeiro pensamento que veio foi o 

brincar, o lúdico, o soltar tão esquecido lá no fun-

do. A espontaneidade que perdemos com o tem-

po, profissão, relações formais... 

 A arteterapia libera essas questões e, com 

isso, muito conflitos, complicações que criamos na 

vida afloram e são “dissolvidos/resolvidos” de uma 

forma menos racional e mais emocional. Muitas 

vezes se “esgotam” os sentimentos ligados a algu-

ma dificuldade. 

 Colocamos para fora, sem perceber, nos-

sos bloqueios, traumas, sentimentos guardados e 

muito bem guardados, que serão trabalhados pelo 

arteterapeuta. 

 Alegria por decifrar, entender alguns dese-

nhos, a surpresa. 

 Regina Moutinho (aluna do 2° ano de Especiali-

zação em Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae) 

 

 A arteterapia é um ótimo recurso para se 

aplicar em pacientes de diversas idades, pois resi-

de tanto na arte como na psicologia, trabalhando o 

interno e o externo do individuo. 

 Sou psicopedagoga e trabalho com crian-

ças, adolescentes e idosos que venham apresentar 

dificuldades ou distúrbios de aprendizagem, sendo 

de causa emocional ou fisiológica. Assim, a artete-

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  
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