
 
 

Programa Workshop Sou Dona da Minha Alma – ON LINE 

De 18 de novembro a 16 de dezembro 

 

 

O que acontece com uma mulher quando ela escreve? Ela deixa sua marca, 
expressa sua voz, inspira outras pessoas, desenvolve sua autenticidade, sua capacidade 
de se autoafirmar no mundo... 

O Workshop Sou dona da minha alma  baseia-se em 3 pilares : Leitura, Escrita e 
Ciclos da vida,  são 3 aprendizados num único workshop 

O que o Workshop Sou dona da minha alma pretende fazer por você? 

1- Proporcionar uma experiência de ler a si mesma , aprimorando seu 
autoconhecimento e percepção sobre o que lhe acontece 

2- Estimular a escrita de si como prática cotidiana  
3- Colaborar com a  identificação dos seus ciclos de vida e transição de fases  
4-   Funcionar como um laboratório para que você escreva seu texto 
autobiográfico 

 Por que o título Sou dona da minha alma? 

Este é o nome do livro da Nadia Fusini, estudiosa e intérprete de Virgínia 
Woolf  que leremos durante o Workshop. (Não é obrigatório adquirir o livro, mas é 
recomendável) 

Por que Virgínia Woolf? 

No livro da Nadia Fusini, encontramos os escritos de Virgínia em seus diários, 
seus desabafos e seus rascunhos de obras que ainda estavam por vir. Encontramos 
também um percurso do processo criativo dos romances escritos por Virgínia que se 
tornaram mundialmente conhecidos como Mrs. Dalloway, As Ondas, Orlando, e até 
sua escrita mais militante e combativa sobre o machismo e a sociedade patriarcal onde 
ela extravasa seu inconformismo , transformando através da escrita, sua raiva em 
força produtiva, o que nos ajuda a entender a importância do “Porque escrever sobre 
si mesma”. 

 Sobre a facilitadora 

Fernanda Noronha 

É Psicóloga pela Universidade Federal Fluminense RJ, mora no Ceará , é facilitadora de 
leitura e escrita terapêutica, com formação em Biblioterapia pela Metodologia Doses 
de Biblioterapia, da Carla Souza e Escrita Terapêutica pela Metodologia da Central de 
Escritores , da Rose Lira. É administradora da página Café Filosófico Literário, estudiosa 
de técnicas de cuidado de si em Foucault, Deleuze e Guattari, que são tidos como de  



 
 

difícil leitura, porém simplificando e resumindo o que esses filósofos propõem é que a 
gente aprenda a se conectar com a força criativa que existe dentro de cada um de nós 
para assim criarmos nosso jeito de viver autêntico, fazendo da nossa vida  uma obra de 
arte original. 

 Como vai funcionar? 

1º Módulo com aulas gravadas, você assiste antes do dia 18 de novembro 

2º Módulo On Line ao vivo 

Dias 

Quartas- Feiras, das 19:30h às 21h 

18 e 25 de novembro  

02, 09 e 16 de dezembro 

Local – Plataforma zoom 
 
Temas abordados  
 
- Identificando e acolhendo os Ciclos de Vida (previstos e imprevistos), transição, 

encerramentos e acontecimentos que marcam a transformação do ser 

- Técnicas de Cuidado de Si na Filosofia 

- Vida e Obra de Virgínia Woolf 

- Expressão de sentimentos e memórias através da escrita 

 

Investimento 

Antes de se inscrever, é necessário enviar sua idade, se é profissional ou estudante, e 

qual a expectativa com o curso 

R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) 

Em depósito Conta Corrente ou cartão de crédito 

 

 


