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Departamento de Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae 

Pró ximós eventós dó Departamentó 

Ins ri  es na se retaria 

do Instituto ou no site 

    sedes or   r  

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 vo ê fortale e a Arteterapia, amplia nossa rede profissional, além de re e er diversos 

outros  enefí ios  

A esse nosso site para ter todas as informa  es  

Alunos do  urso possuem 50% so re o valor da anuidade  

www.arteterapia.sedes.org.br 
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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 

Mais informações: http://aatesp.com.br  
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Por que eu acredito na Arteterapia? 

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

Qual  ora em  riativa que me trouxe para o  urso de Arte Terapia? 

Ne essidade   

viver a minha verdade   

 

Avental de afirma ão, de expressão e de prazer   

Um desejo de não fazer perfeito, de afirmar minha linha torta, de mostrar a  ostura e mostrar 

os avessos  Es apando do limite re e ido naquele peda o estreito e  omprido que não atendia 

as minhas ne essidades   

 

O que venho des o rir neste  urso de arte terapia são as possi ilidades de fe har as minhas 

formas passadas, revisitar  i los e reaprender a viver  om a lin ua em dos sentidos  Primeira-

mente ser  apaz de dar voz aos meus sentidos ao  ontrário do primeiramente pensar para en-

tão desejar sentir   

 

Estou perse uindo o meu sentir desde o iní io desta per ep ão, sentir vem antes  Me per unto: 

está satisfatório fazer? Se não, o porque não? Como posso fazer diferente? E não só  om os 

tra alhos artísti os, mas  om outros do dia a dia   

 

Notei que o tra alho é o pro esso e o pro esso vai me levar para um resultado final, seja ele 

qual for  E o pro esso está em todos os momentos, desde o momento em que eu me sento na 

 adeira e me per unto: Como estou hoje? Como me sinto? Uma des o erta muito simples,  as-

tante elementar   , mas que para mim, está sendo uma  rande des o erta  Afinal de quem eu 

estou falando? Estou falando da  ora em de me sentir, da  ora em de afirmar (para mim mes-

ma) quem eu sou  Da  ora em de mudar e de realizar o meu mundo  

 

...“para crescer, não basta sermos nós mesmo, mas é preciso participar da individualidade do 

outro ”  

 

Estou pronta, determinada e  orajosa para viver as minhas  estalten ina a adas   

Quero fazer  ontato, intera ir e es utar as  elstalten ina a adas de pessoas que me rodeiam, 

as que me pro uram, as que eu es arro e as que  ritam por um a olhimento  

Viver o pro esso de presentifi a ão, viver realmente o que está a onte endo a ora   

Seria realizador poder rever erar e expandir a outras pessoas que “vivem lon e delas mesmas” 

que este  aminho do sentir e per e er “se sentindo” é  enuíno, é úni o para o en ontro  om a 

nossa verdade,  om a nossa alma   

Tatiana Sulzbacher  

(Aluna do 1° ano do Curso de Especialização em Arteterapia no Sedes) 

Rollo May, Cora em Criativa  
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Ateliê "Arteterapia: um ambiente de possibilidades", 
com Iara Simonetti,  Ligia Kohan, Maria Rita Callijão, Natália Pieczarka e Valeria Carelli  

No dia 13 de Setem ro, as arteterapeutas Iara Simonetti Racy, 

Ligia Kohan, Maria Rita Callijão, Natalia Pieczarka e Valeria Ca-

relli Ferrari - todas membro do Dep. de Arteterapia do Sedes - 

ministraram a ofi ina “Arteterapia: um ambiente de possibilida-

des”, convidando os participantes a entrarem, de olhos venda-

dos, numa instala ão sensorial  om diferentes texturas, sons e 

 heiros, que traziam tam ém diversas sensa  es, sentimentos e 

memórias  

Após desvendar os olhos, outras des o ertas    a possi ilidade de olhar, ressi nifi ar e  onstruir 

uma o ra  om os materiais sensorias disponíveis já  arre ados de afetos  

O que havia sido experien iado foi transformado, pelos parti ipantes, em Arte, o que resultou 

em “pequenas”  ontri ui  es de si ao mundo  

 

 

 

 

 

Para finalizar, uma  rande roda em que todos puderam partilhar suas vivên ias  En erramos o 

en ontro  om a linda  an ão do Raul Seixas: “Sonho que se sonha só é só um sonho que se so-

nha só, mas sonho que se sonha junto é realidade”! 

Aconteceu no 

Departamento 

Acompanhe nosso site e 
nossa página no Facebook 

 

    arteterapia sedes or   r 

fa e ook  om/departamentoarteterapia 
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Ateliê “A linha e a forma: bordando espaços afetivos na 

arteterapia”, com Iara Simonetti e Vera Simonetti. 

O Departamento de Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae, promoveu 

no dia 18 de outu ro, Ateliê “A linha e a forma: bordando espaços afeti-

vos na Arteterapia”, com Vera Simonetti (socióloga, fotógrafa e bordadei-

ra) e Iara Simonetti (psicóloga e Arteterapeuta). 

Nesta ofi ina, o fio  ondutor foi o  ordado entre pontos, linhas e tramas 

que favore eram o res ate de experiên ias vividas e as infinitas possi ilida-

des de tessituras e  riatividade  

Esta atividade proposta foi  omo um tempo de pausa e reflexão,  em     o-

mo  ria ão de diálo o  onfi urando uma ponte entre os tempos e suas 

emo  es  

 

A partir de uma sensi iliza ão diri ida, as parti ipantes foram  onvidadas pa-

ra um  us a interna de re ursos e estes foram projetados em seus ris os e    

linhas  Destes re istros, sur iram várias formas e fi uras para o  ordado, na 

sin ularidade de  ada um,  omo um experimento de al o novo para muitas e, 

para outras, uma possi ilidade de rever seus métodos onde não  a em      

 ríti as e nem jul amentos  

 

Um verdadeiro deleite, momento de pausa e reflexão pessoal que favore eu a  ria ão de       or-

dados que sinalizam a jornada que se  aminha e suas vivên ias   

Aconteceu no 

Departamento 

O Boletim do Departamento de Arteterapia do Instituto Se-

des Sapientiae é produzido  imestralmente  Parti ipe da 

realiza ão deste informativo  ontri uindo  om informa  es, 

su est es, di as, indi a  es     

Basta enviar para arteterapia@sedes or   r  
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Cola oradores: 
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Equipe do ente e mem ros do Departamento 


