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A Comissão Organizadora tem o prazer de convidar para a "1ª Jornada de Arteterapia e Práticas
Integrativas e Complementares” do Departamento de Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae, nos dias 15
e 16 de Dezembro (sexta-feira e sábado).
Este evento tem por objetivo expor as possibilidades de inserção da Arteterapia nos atendimentos
da rede pública e privada considerando os desafios e conquistas desta área no estado atual das práticas
integrativas e complementares.
Nossos convidados atuam com práticas integrativas em serviços e formação (pública e privada) e
irão expor suas experiências.
Dedicaremos também uma mesa especifica à apresentação de trabalhos de Arteterapia
desenvolvidos na área da saúde, bem como uma exposição de pôsteres.
Contamos com a sua participação!!!!!.
Comissão Organizadora da Jornada
Departamento de Arteterapia - Instituto Sedes Sapientiae

A Associação de Arteterapia do Rio de Janeiro
(AARJ), com apoio da UBAAT (União Brasileira das
Associações de Arteterapia), organizou e realizou
o VI Congresso Latino Americano de Arteterapia e
VII Encontro do Mercosul, com o tema:
Arteterapia e Multiculturalismo - Diálogos e
Possibilidades, na cidade do Rio de Janeiro nos
dias nos dias 07,08 e 09 de setembro de 2017.
O evento teve como objetivo fortalecer as redes
criativas entre arteterapeutas latino americanos,
favorecendo o intercâmbio de experiências e
saberes, relacionados aos temas: Arteterapia e
Interculturalidade; Arteterapia e interfaces com a
cultura e arte popular; Arteterapia e Saberes Ancestrais; Arteterapia e Práticas inclusivas.
O Departamento de Arteterapia esteve presente com a participação de Selma Ciornai que ofereceu mini
curso Inter-Ser, bem como integrou mesa temática e mesa de encerramento. Algumas professoras, entre
elas, M. Betânia Paes Norgren e Monica Guttmann estiveram presentes oferecendo palestra em mesa
temática e oficina. Leila Nazareth participou como congressista e do Fórum da UBAAT.

O Departamento de Arteterapia recebeu,
no dia 15 de setembro de 2017, o ateliê
“Dobra, desdobra, enrola, desenrola” com
as psicoterapeutas e arteterapeutas Regina
Santos e Vera Ferretti.
Após apresentação, os participantes
entraram em contato com o próprio corpo,
movimentando-se por todos os planos e
percebendo o equilíbrio causado em cada
posição. O convite foi escutar o corpo e
explorar todos os movimentos que ele
permite, observando como o torcemos, enrolamos e desenrolamos. Quais nossos limites e prazeres?
A interação com o outro e com uma diversidade de papéis provocou novas sensações e novas descobertas
de movimentos e contato. O papel foi facilitador para o conhecimento do corpo e da consciência corporal.
Como nos dobramos e desdobramos diante as situações apresentadas?
Configurar o vivido em um trabalho criativo através do papel mostrou distintas sensações:
“Cheguei tensa, enrolada, fui me desenrolando” “Me permiti entrar em contato com o outro, vivi o contato”
“É incrível como a gente se enrosca. Com a interação me senti acolhida, me senti mais solta”
“Entrei na interação com o papel. O que fica é uma coisa forte de transformação e possibilidades quando a
gente trabalha com papéis”
“Me senti em liberdade e equilíbrio”

*seção destinada aos alunos, profissionais de Arteterapia e pessoas atendidas na área
SER terapeuta É
SER
É TENTAR
Ser por INTEIRO
AJUDAR
BUSCAR
COMPREENDER
Os SENTIMENTOS dos OUTROS
Ao fazer ARTE e DIALOGAR
PENSAR no MUNDO
SABER que não é fácil
MAS que HÁ POSSIBILIDADES
De MUDAR
E IR
ALÉM

TRANSFORMAR
SER terapeuta É
LEMBRAR a ti e aos OUTROS
Que PERTENCEMOS à NATUREZA
E temos uma FUNÇÃO
NOSSO PAPEL É
CONSTRUIR
SENTIDOS E DIREÇÃO
Para o PRESENTE
Que é a VIDA
SER terapeuta É
Considerar o MOMENTO
PRESENTE
O mais IMPORTANTE
O que vale é o PERCURSO

E não só o que FOI E O FIM
SER terapeuta É
Ter HUMILDADE
Conhecer de SI para chegar a TI
Não é SUPERIOR
E demonstra isso por meio do AMOR
O terapeuta é DIFERENTE
Como sabe que TODOS são
O TERAPEUTA não faz comparações
Pois sabe que somos ÚNICOS
TRAJETÓRIAS DIVERSAS cada UM TEM
E PODE VIR A TER
Beatriz Imasato (aluna do 1° ano do
curso de especialização em Arteterapia do
Instituto Sedes Sapientiae)

No dia 06 de outubro de 2017, tivemos o prazer de receber a
psicoterapeuta e Arteterapeuta Tereza Cristina Ajzenberg com o ateliê
Fantoches: diálogo com os personagens internos”. Neste evento, os
participantes puderam exercitar o seu potencial criativo através do
convite para um mergulho em seu mundo interno.
Entrar em contato com seu mundo íntimo e silencioso na busca de si
mesmo e expressar aquilo que mais emergiu, possibilitou o despertar da
brincadeira, de emoções, da troca, da integração, da poesia, da transformação, do inesperado e da
criatividade.
Além da vivência enriquecedora, os
participantes puderam ampliar seu
conhecimento e aprimorar práticas de
atendimento.

No dia 10 de novembro de 2017, tivemos a honra de receber a psicóloga, pedagoga,
psicodramatista e arteterapeuta Alessandra Giordano, que nos brindou com o ateliê
“Meditação e Contos Sufis”.
Nesse dia, fomos apresentadas, de acordo com a tradição oral, à trajetória dos Contos
Sufis, onde Nasrudin, o mestre narrador dessas histórias, ganhou vida e voz através de Alessandra Giordano.
Porém, antes de nos transportar nas asas da história narrada, Alessandra nos proporcionou momentos
mágicos de meditação, como um portal de entrada no mundo dos Contos Sufis, por onde ela nos conduziria
no momento seguinte da apresentação.
Com este evento, pudemos encerrar com êxito o programa de ateliês realizados
em 2017, coroando um esforço cujo reconhecimento foi materializado pelo
grande comparecimento das pessoas motivadas pelas propostas apresentadas.

Na quarta-feira, dia 25 de outubro de 2017, no Departamento de Arteterapia do
Instituto Sedes Sapientiae, aconteceu a palestra "A Importância da Arte na
Educação e Abordagem Triangular", de Ana Mae Barbosa, pioneira em arteeducação no Brasil e referência internacional na área, professora titular aposentada
da USP e professora da Universidade Anhembi Morumbi. Possui Mestrado em Art
Education (Southern Connecticut State College) e Doutorado em Humanistic
Education (Boston University).
Ana Mae Barbosa relatou sua trajetória em sua formação
e sua descoberta da área de educação com ênfase ao seu
encontro com Paulo Freire, frente aos seus
questionamentos e desenvolvimento dos programas em
educação e arte-educação, bem como sua descoberta e
sistematização da Abordagem Triangular constituída nas
relações e interfaces da contextualização, do fazer
artístico e a leitura da obra. A arte-educação é considerada uma área de conhecimento, onde ver a arte, ver
a imagem, ser capaz de ler criticamente as imagens pode ampliar o repertório e enriquecer a iconografia do
olhar.
Refere também pesquisas em arte-educação, citando James
Catterall, que demonstra um importante impacto e capacidade
de aprendizado em outras áreas e no inter-relacionamento dos
diversos conteúdos, favorecendo assim o desenvolvimento em
qualidade emocional, da percepção, da criatividade, e das
funções na inteligência racional que são medidas pelos testes
de Q.I.
Apresentou também estudos e casos de literatura científica o primeiro de "Hauser" que reinterpretava as
imagens e gravuras vistas, que foi acompanhado pelo médico Leo Navratil. E um segundo caso foi de "Nadia"
uma criança inglesa autista sobre sua capacidade de representação e expressão plástica.

O Boletim do Departamento de Arteterapia é produzido bimestralmente. Participe da realização deste
informativo contribuindo com informações, sugestões, dúvidas, dicas, recomendações...
Basta enviar para arteterapia@sedes.org.br
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