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VIII Fórum Paulista de Arteterapia 

Aconteceu na 

Artetera
pia! 

O VIII Fórum Paulista de Arteterapia, promovido 

pela AATESP - Associação de Arteterapia do Estado 

de São Paulo, ocorreu no dia 18 de agosto de 2018 

no Espaço B-Arco em São Paulo. O tema Artetera-

pia: Cultura, Saúde e Educação, teve como objetivo 

oportunizar troca de saberes e suas interfaces no 

processo criativo e no desenvolvimento humano.  

 No período da manhã, o palco de encontros contou com a participação e media-

ção da Dra. Selma Ciornai - coordenadora do curso de Especialização do Instituto Sedes. 

Selma abordou e contribuiu com um diálogo sobre a arteterapia na atualidade, sua ampli-

tude de atuação, no sentido de atuarmos na direção de uma terapia da sociedade em que 

vivemos e não apenas dos pacientes que atendemos. De podermos, através da Artetera-

pia, ajudar a desenvolver empatia, solidariedade e aceitação das diferenças e, também, um 

maior contato de cada um consigo mesmo, com sua sensibilidade e seus sentidos.  

  Foram convidadas, também, Dra. Amanda Tojal que apresentou projetos de atendi-

mento e ações educativas desenvolvidos em museus e espaços culturais que visam a edu-

cação estética, cultural, caráter social das instituições oferecendo espaço de auto reconhe-

cimento, reflexão, interpretação e apropriação da cultura. Claudia Colagrandre trouxe a 

pauta de como a cultura nos ajuda a desenvolver aspectos da observação plena, da sensibi-

lidade e da criatividade como um convite para compartilhar esses aspectos e termos um 

mundo melhor e mais atento. E, finalmente, Me. Eliane Ciasca com o tema na saúde apre-

sentou sua participação no Instituto de Psiquiatria entre 2009 e 2014 - um projeto com a 

doença de Alzheimer e outro com Depressão - em ambos com a Arteterapia apresentando 

resultados significativos e promissores. 

 No período da tarde, foi oferecida a Arte-

terapia em uma Vivência Interativa coordenada 

por Me.Marcieli Santos, Claudia Brittes Tosi e Ger-

sony Silva como proposta de integração da experi-

ência com a música, dança terapia e artes plásti-

cas, encerrando com dança circular.  
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 As alunas do primeiro semestre do curso semanal de Especialização em Arteterapia do 

Sedes fizeram uma exposição no espaço do Instituto mostrando um pouco sobre os seus 

processos arteterapeuticos e as sensações e descobertas que eles têm proporcionado. 

  

Arteterapeutas em construção: a busca de uma identidade 

Ateliê Instalações e Criações de Brinquedos 
No Processo Arteterapêutico 

 No dia 10 de agosto,  recebemos a arte educadora e arteterapeuta Ligia Kohan 

com o ateliê "Instalações e criações de brinquedos no processo arteterapeutico".  

 Ligia apresentou seu trabalho na Brinquedoteca do Clube Hebraica e proporci-

onou aos participantes um resgate de brinquedos e brincadeiras que marcaram a his-

tória de cada um.  Reproduzir essas memórias foi um momento revelador e puderam 

compartilhar e criar uma história que tivesse um pedacinho de cada uma dessas lem-

branças. 

 Foi realizada também uma reflexão acerca de como utilizar esse recurso de 

instalações e criações de brinquedos em nossa prática profissional.  

Aconteceu no 

Departamento 

Aconteceu no 

Departamento 
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 Ao deparar-me com a questão: Porque eu acredito em Arteterapia? faço um movimen-

to no pensar permitindo mergulhar por palavras, escrevendo de coração aberto, afastando a ne-

cessidade de referências bibliográficas. (...) Acreditar me transporta ao mundo da crença. Eu 

creio. Como se não precisasse confirmar nada por experiências e conceitos acadêmicos. Sim-

plesmente crer. Acreditar. 

          Não só por este prisma, por esta concepção do eu acredito, mas, também por ser uma fa-

ceta terapêutica que acolhe e desenvolve suas significações e compreensões por estar vivo. To-

da pessoa que se coloca disponível a essa prática sente-se contemplada a suas benesses, aos 

seus benefícios. 

          A história de vida, as memórias lembradas proporcionam uma possibilidade de compre-

ensão articulando em um trabalho plástico criativo. (...) De repente a arteterapia, na minha ex-

pressão plástica, desponta como um arco-íris num céu após um dia chuvoso recaindo no baú, 

não de moedas, mas, de descobertas, de verdades, da própria verdade. Da sua verdade, aquela 

guardada no coração. Mas pronta a ser compartilhada. Utilizando as várias linguagens artísticas 

como dispositivos na compreensão dos conflitos, medos que atormentam o ser humano. (...) 

         Na pratica, o terapeuta e seu cliente, aquele artista a ser descoberto realizam uma cami-

nhada de ajuda. Um caminhar junto, um com o outro. E as realizações e os potenciais afloram. 

A arte, em todo seu contexto histórico, em todo seu manejo com as diversas linguagens artísti-

cas, mostra-se acolhedora frente à problemática do ser humano.  A humanidade se entrelaça. 

         Portanto, não há como não aceitar e não crer. Eu acredito na arteterapia! 

 

Nilce Cappoccia (aluna do 1° ano de Especialização 

em Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae) 

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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