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Pró ximós eventós da Arteterapia peló Mundó 

Mais informações: http://aatesp.com.br  

Mais informações: http://arte-terapia.com/congresso 

Mais informações: https://www.arteterapiachile.cl/congreso  
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Por que eu acredito na Arteterapia? 

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

O QUE A VIDA QUER DA GENTE É CORAGEM 

A  ora em é ne essária para que o homem possa ser e vir a ser  Para que o eu seja é pre iso afirmá-lo e  omprometer-se  Essa é 

a diferen a entre os seres humanos e o resto da natureza  A  olota transforma-se em  arvalho por  res imento automáti o; nenhum 

 ompromisso  ons iente é ne essário  (   ) Mas um homem ou uma mulher tornam-se humanos por vontade própria e por seu 

 ompromisso  om essa es olha  Os seres humanos  onse uem valor e di nidade pelas múltiplas de is es que tomam diariamente  

Essas de is es exi em  ora em  Por isso Paul Tilli h diz que a  ora em é ontoló i a – é essen ial ao nosso ser  (MAY, 1975, p 11) 

 

Rollo May  olo a a questão da  ora em de uma perspe tiva  astante interessante, asso iando-a ao que nos torna 

humano: a  apa idade de es olher  A  ora em se  onstituiria assim al o ontoló i o  Se undo Paulo Freire (1996) o 

ser humano apresenta uma outra vo a ão ontoló i a: ser mais, ou seja, uma disposi ão natural e inerente para 

trans ender, superando  ondi ionamentos e limita  es, o que nos faz seres da pro ura, da  us a  Assumirmo-nos 

 omo seres da op ão, da de isão, exi e  ora em  Re onhe er que: “O mundo não é  O mundo está sendo” (FREIRE, 

1996, p. 76), ou seja, que o caminho não está definido a priori, exige coragem. 

May aponta um interessante paradoxo em rela ão a  ora em: “devemos nos  omprometer por  ompleto e, ao mes-

mo tempo, ter  ons iên ia de que podemos estar errados  Essa dialéti a entre  onvi  ão e dúvida é  ara terísti a 

dos mais elevados tipos de  ora em” (1975, p  18)  Ter  ora em exi e por um lado envolvimento, en ajamento, 

 ompromisso, e por outro, flexi ilidade  A  ora em diz respeito ao ato de  aminhar e não a ri idez em rela ão ao 

 aminho a per orrer  Essa  ora em é importante, so retudo, para o que o autor denomina  omo  ora em  riativa: 

“a  ora em  riativa é a des o erta de novas formas, novos sím olos, novos padr es” (MAY, 1975,p  19)  Para se 

des o rir o novo, ordenar uma nova  onfi ura ão, olhar as  oisas de uma perspe tiva renovada é pre iso lan ar-se 

rumo ao des onhe ido  

Guimarães Rosa em “Grande Sertão Veredas” resume  om sin eleza e poesia a  ora em ne essário ao viver: “ A vida 

é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sosse a e depois desinquieta  O que ela quer da  ente é  ora em ” 

É pre iso  ora em para dan ar  om vida, fluindo em seus  onstantes movimentos e  i los  

 

Fazer Arteterapia é, de al um modo, ter  ora em de ini iar a trajetória de uma nova profissão; de per orrer terre-

nos que não me são familiares,  omo a psi olo ia  E prin ipalmente de re onhe er que antes de auxiliar o outro a 

entrar em  ontato  onteúdos difí eis, pre iso ter  ora em de olhar minhas profundezas, entrar em diálo o  om mi-

nhas som ras  Na noite anterior ao primeiro dia do  urso eu tive um sonho: ondas  i antes e eu “surfando” esse 

mar, sem  randes difi uldades, mas impressionada  om o tamanho e a for a das ondas  Sinto-me assim em rela ão 

ao meu próprio pro esso: sinto que tenho estrutura para surfar as minhas ondas internas sem me afo ar, mas fi o 

impressionada  omo a imensidão, a for a e a potên ia dessas ondas  

Fenômenos naturais  omo ondas  i antes ou tempestades, em que enxer amos a for a da natureza diante dos nos-

sos olhos, nos  ausam re eio mas tam ém en antamento  Fi o  ada vez mais en antada ao per e er o quanto  ada 

ser humano é um universo, ri o em possi ilidades  

Terena Zamariolli Coradi  

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

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS:  FREIRE, Paulo  Peda o ia da autonomia: sa eres ne essários à práti a edu ativa  São Paulo: Paz e Terra, 1996 
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Ateliê “CorPOtência: explorando os territórios do 

corpo potente, afetivo e criativo”, com Julia Fontes  

No dia 09 de agosto de 2019, tivemos o privilégio de receber a artista da 

cena, arte educadora e arteterapeuta Julia Fontes com o ateliê 

"CorPOtência: explorando os territórios do corpo potente, afetivo e cria-

tivo". O encontro iniciou com um relaxamento e um exercício de consci-

ência corporal. Os participantes puderam entrar em contato com movi-

mentos, ritmos, sensações, percepções através do corpo e explorar 

transposições de formas, movimentos, espaço... Transposições deste cor-

po com os materiais plásticos disponibilizados, integrando as potências 

vivenciadas no processo e compartilhando as sensações com o grupo.  

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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Acompanhe nosso site e 
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