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Onde quer que se apóie o fogo que jorra do interior dos olhos, encontra e se choca
com o que provém dos objetos exteriores. Forma-se assim um conjunto que tem
propriedades uniformes em todas as suas partes graças à sua semelhança. E se esse
conjunto vier a tocar algum objeto, ou se for tocado, transmite estes movimentos
através de todo corpo até a alma e nos traz esta sensação graças à qual dizemos que
enxergamos.

Platão, Timeu e Crítias ou A Atlântida
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RESUMO

Este estudo monográfico tem como objetivo descrever aspectos do
inconsciente que podem ser revelados através de um trabalho arteterapêutico,
realizado com mulheres, que utiliza a fotografia como suporte para resgatar a saúde
dentro do entendimento da OMS. Procura responder se aspectos do inconsciente
podem ser plasmados em fotografias e se a posse da própria imagem fotográfica
pode se configurar como uma reapropriação de aspectos vitais. Conclui que a
fotografia é uma imagem arquetípica da Persona e que a posse da própria imagem é
ato simbólico de apropriação do próprio ser.

Palavras – chave: Arteterapia – fotografia – gênero – saúde - cidadania
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ABSTRACT

The monograph has as objective to describe the different aspects os
unconcious (mind) that can be revealed through na arttherapy work with women, that
uses picturs as a support in order to rescue the health, in agreement with the
undestanding of the OMS. This kind of work tries to answer if the aspects of the
unconscious can be shapped in the pictures and if the ownership of photographed
image can be configured as a manner of to re-appropriate the vital aspects. It
concludes that the picture is na archetypal image os the Persona and the ownership
of the own image is a symbolic action of the being’s self appropriation.

Key words: Art therapy – pictures – gender – health - citizenship
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APRESENTAÇÃO

Refletir sobre um trabalho realizado e redigir o resultado desta reflexão em
um estudo monográfico é como tomar fotografias espalhadas e arrumá-las em
álbum, dando-lhes uma ordenação que servirá de auxílio para contar uma história.
Buscando na lembrança os passos que me levaram a trabalhar com Arteterapia ,em
um grupo de dez mulheres , trouxe algumas fotos; elas servirão de guia, serão
pequenos pedaços de memória facilitadores da narrativa.

Aqui estou com minha bisavó Anna. Nesta foto estão presentes dois campos
simbólicos

que

demarcam

minha

trajetória

profissional:

o

feminino

e

a

ancestralidade. Não por acaso sou professora de História e Contadora de Histórias.
Narrativas são o meu deleite. Como professora de História, sempre busquei as
histórias fora da história oficial; como contadora de histórias, mergulho nas imagens
multifacetadas produzidas pela humanidade, procuro as trilhas de sabedoria
deixadas por nossos ancestrais.
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Anna, uma benzedeira, contava histórias de santos católicos. Eu conto
histórias de Orixás.

A primeira vez que me considerei fazendo arte foi na militância partidária. Nos
anos 90, dividi meu tempo entre a campanha teatral e, mais tarde, gabinete políticoteatral do teatrólogo Augusto Boal e a minha dissertação de Mestrado em História,
na PUC do Rio de Janeiro. Caminhando entre a apolínea PUC e o dionisíaco Centro
de Teatro do Oprimido, passei quatro anos respirando duas qualidades de poeira: a
dos arquivos, onde pesquisava, e a das ruas, onde eram realizadas as
apresentações teatrais. Declaro que, até hoje, sou apaixonada pelas duas
atividades.
Tanto no teatro quanto no mestrado, o foco do meu trabalho era no feminino.
Na época, era uma mulher dividida entre Atena e Afrodite; hoje me declaro filha de
Oxum .
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Venho de uma família de muitas mulheres, ouvia histórias de suas vidas,
assisti algumas delas serem afastadas do sagrado direito de exercer seu potencial
criativo. Foram precisos poucos anos de faculdade de História e, mais tarde,
Ciências Sociais, para começar a estabelecer a ponte entre o pessoal e o político. O
pessoal é político, já dizia o movimento feminista.

No magistério tive a oportunidade de vivenciar o que se tornou um divisor de
águas em minha trajetória profissional: durante quatro anos trabalhei como
professora na Penitenciária Feminina Talavera Bruce. O feminino apresentava-se ali,
em uma de suas faces mais sofridas, sombrias e profundas.
Quando junto fotos imaginárias do meu trabalho com mulheres, tanto na
Talavera Bruce quanto no projeto que gerou este estudo monográfico, percebo que
um fio as une _ a exclusão e as histórias silenciadas, contadas por outrem. O que
mudou foi minha maneira de lidar com essas fotos. Se antes priorizava a denúncia ,
a suprema irritação contra esse estado de coisas, hoje priorizo a transformação.
Mais do que denunciar uma situação de sequestro da cidadania, hoje busco

4

trabalhar com o brilho inerente a cada ser humano. Saí do trabalho com a patologia
social para trabalhar na promoção da cidadania plena _ e é aí que a Arteterapia
entra em minha vida.
Escrevo este estudo monográfico como Arteterapeuta, com uma profunda fé
no brilho humano _ a mesma fé que aprendi com Anna. Escrevo, também, como
historiadora, registrando histórias silenciadas. Presente está, também, a contadora
de histórias, narrando a sabedoria de dez Marias.
Menciono a querida parceira de trabalho, Maria Cecília Dal Molim, com quem
compartilhei a condução do projeto que deu origem a este estudo monográfico para
então apresentar: Era uma vez, doze Marias....
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CAPÍTULO 1
O PROBLEMA E A METODOLOGIA
“Quero falar de uma coisa, adivinha onde ela anda...
Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos.”
Mílton Nascimento e Fernando Brandt

Introdução
A Arteterapia, campo de conhecimento transdisciplinar, é classificada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) na categoria de técnicas complementares de
saúde. A OMS ( 1978) conceitua saúde como o estado de bem-estar físico, mental e
social. Tal definição _ entendendo que o indivíduo encontra-se inserido em um
contexto que o determina e é por ele determinado_ fala em cultura, meio-ambiente,
vida social, ou seja, cidadania, como condições inerentes à uma vida saudável. A
contribuição da Arteterapia está na prevenção, manutenção e recuperação da
saúde.
A Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988,
no artigo 196, entende saúde “não mais como um bem-estar abstrato, circunscrito
em si mesmo e intrínseco ao corpo individual, mas indissociável da condição da vida
humana, digna, implicando a satisfação das necessidades vitais mais básicas e
gerais do ser humano”. ( apud SANTOS, 2004, p. 158).
Saúde é, então, um processo coletivo em cuja base está a expressão da
diversidade, mediante a autonomia criativa do indivíduo. Contudo, a configuração
mundial, globalizada sob a ótica do capitalismo, gestada pelo processo colonialista _
eurocêntrico, masculino e branco _ produz entraves à livre expressão criativa.
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A Declaração de Pequim (1995), adotada pela Quarta Conferência Mundial
Sobre as Mulheres: Ação para Igualdade, Desenvolvimento e Paz, em seu artigo 22
indica
intensificar os esforços para garantir o exercício, em igualdade de condições,
de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para todas as
mulheres e meninas que enfrentam múltiplas barreiras para seu
fortalecimento e avanço, em virtude de fatores como raça, idade, língua,
origem étnica, cultura, incapacidade / deficiência, ou por integrarem
comunidades indígenas. ( Apud www.dhnet.org.br, 2006)

A Declaração de Durban (2001) reafirma a diversidade cultural como valoroso
elemento para avanço e bem-estar da humanidade e considera que em países que
foram áreas da Diáspora Africana ,como o Brasil, “ a desigualdade histórica em
termos de acesso à educação, ao sistema de saúde e moradia, tem sido a causa
profunda

das

disparidades

sócio-econômicas

que

os

afeta”(Apud.www.falapreta.org.br, 2006).
É responsabilidade do artetrapeuta, no exercício de sua prática, “criar,
conservar, ativar e ampliar espaços de autonomia criativa, liberdade de expressão”
( Philippini, 2004, p.91), e “sempre que se facilita a saúde de alguém (...) auxiliando
sua saída de uma posição passiva e se fortalece a tomada de posse de suas
potencialidade e talentos, tocam-se também em questões que envolvem a
cidadania.” ( Idem, ibdem.)
Judy Weiser considera a fotografia, utilizada terapeuticamente, como
catalizadora da comunicação terapêutica, pois evoca sentimentos, lembranças,
pensamentos e informações.
Faz interagir as pessoas com suas próprias construções visuais sobre o real
(usando a fotografia como verbo de ativação antes que como um substantivo
passivo / reflexivo) (...) podem produzir um efeito particularmente positivo
quando são utilizadas com indivíduos para os quais a comunicação verbal é
fisicamente ou mentalmente limitada, ou com indivíduos marginalizados a
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nível socio-cultural ou que se encontrem em diságio por conta de sinais não
verbais que causem mal entendidos.(2006, p.1)

Evelyn Ruman, ao utilizar a fotografia como instrumento de intervenção
psicossocial com mulheres institucionalizadas, conclui que
o uso da linguagem fotográfica por meio da construção da auto-imagem
configura-se como um locus da expressão dos significados da vida cotidiana
das internas _ suas aspirações, atitudes, crenças, normas e valores. Nessa
construção, as pessoas não se colocam de forma isolada, mas em constante
interação em que se pode perceber o repertório próprio de uma época, as
práticas convencionais, as crenças mais cristalizadas, como também
aspectos singulares que são indicadores de transformações, sejam eles
pessoais ou sociais. (2006, p.1)

Quanto ao trabalho com fotos em Arteterapia, Ângela Philippini, ao mencionar
que arteterapeutas trabalham com um caldeirão de imagens, pontua:
fotos resgatam memórias, recuperam percursos cronológicos e existenciais. E
podemos também ir refletindo sobre a linha da vida e restaurando algumas
conexões.
A imagem, antes “emoção cristalizada”, quando trabalhada, ampliada, nos
traz a luz uma sequência de fatos esquecidos e pistas perdidas, recuperando
trilhas para territórios internos, esquecidos e longínquos.(2006, p1).

Em Arteterapia, cada material a ser transformado em imagem possui uma
poética, sendo facilitador de formas que fornecerão informações sobre determinados
aspectos psicodinâmicos. “A forma converte a expressão subjetiva em comunicação
objetivada. Por isso, o formar, o criar, é sempre um ordenar e comunicar.”(Ostrower,
1987, p.24). Philippini sinaliza que “os processos de criação, apesar de singulares,
são regidos por princípios arquetípicos e que os materiais expressivos, como veículo
de criação, possuem propriedades terapêuticas que devem ser conhecidas e
respeitadas.”(2004, p. 90).
Exercitar, pesquisar e nutrir o potencial revelador e transformador da arte,
conhecido desde a aurora da humanidade, para fazer frente às questões do terceiro
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milênio, é tarefa do arteterapeuta comprometido com a construção de uma cultura de
paz. Nessa perspectiva, o ato fotográfico _ envolvendo as condições de inscrição da
imagem pela ação da luz e o objeto fotografia daí resultante _ torna-se um espelho
capaz de refletir a beleza da diversidade humana.

1.1-

Objetivo do estudo
Descrever

aspectos do inconsciente que podem ser revelados através de

um trabalho arteterapeutico que utiliza a fotografia como suporte para resgatar a
saúde dentro do entendimento da OMS.

1.2-

Justificativa
Cada foto é uma narrativa, restaura ou recria os fios de uma história de vida,

permitindo que esta seja contada pelo próprio sujeito e não pela história oficial,
representada, no caso, pela instituição. Narrar histórias é também salvar imagens; é
preservar ou reconstruir o mundo imaginal.
Uma sessão fotográfica pode constelar a narrativa do inconsciente, religando,
assim, o sujeito às suas raízes ancestrais. Este religare possibilita o fluxo da energia
criativa_ um saudável direito humano.

1.3-

Questões do estudo
O presente estudo pretende responder as seguintes questões:
1- Aspectos do inconsciente podem ser plasmados nas fotografias ?
2- A posse da própria imagem fotografada pode se configurar como uma

reapropriação de aspectos vitais ?
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1.4-

Metodologia
O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos

metodológicos de modelos bibliográficos de pesquisa. Buscou-se elaborar um
documento que procurasse mostrar a importância da fotografia _ato de inscrição da
imagem e

a materialidade resultante deste ato _

no acesso às informações

simbólicas enviadas pelo insconsciente.
O estudo foi dividido em quatro etapas. Na primeira, foi feito o levantamento do
referencial teórico pertinente a essa pesquisa com o intuito de mapear e discutir com
uma certa profundidade o foco desse estudo.
A segunda etapa destinou-se à leitura pormenorizada do referencial teórico
previamente selecionado, assim como a análise de documentos pertinentes à
pesquisa. Essa leitura, em alguns momentos, levou a busca de novos referenciais,
aumentando o número de leituras anteriormente previstas. Sinalize-se que as
citações em inglês encontram-se traduzidas pela autora deste estudo em notas de
rodapé.
A terceira etapa constituiu-se na análise dos dados coletados tanto na
bibliografia quanto na documentação, com o objetivo de compreender, esclarecer,
validar ou refutar os objetivos iniciais do estudo. Essa etapa foi a que maior tempo
despendeu do pesquisador, tendo em vista o entrecruzamento de dados que se
tornou obrigatório para um melhor entendimento do fenômeno em análise.
A última etapa foi destinada à elaboração das conclusões e recomendações
sobre o tema pesquisado.
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CAPÍTULO 2
REVISÃO DA LITERATURA
“E a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire.”
Chico César

Esse capítulo tem por objetivo apresentar o referencial teórico selecionado
para subsidiar o desenvolvimento da pesquisa em foco. Ele foi organizado em três
seções que estão diretamente ligadas ao objetivo e às questões levantadas no
capítulo anterior. Na primeira seção serão apresentadas algumas discussões
referentes ao ato fotográfico, visando apresentar especificidades desta forma de
inscrição imagética, bem como sinalizar para o papel ocupado pela fotografia na
sociedade contemporânea.. Na seção seguinte, serão apresentadas premissas em
Arteterapia com abordagem junguiana . Na ultima, serão discutidas questões
relativas

às

possibilidades

proporcionadas

pela

fotografia

em

um

setting

arteterapêutico .

2.1- A Escrita da Luz
O simbolismo da luz remete ao conhecimento, à ordenação do caos.
Chevalier & Gherbrant consideram que “o sentido simbólico da luz nasceu da
contemplação da natureza”( 1982, p 571) e mencionam que toda epifania, toda
aparição de uma figura ou de um signo sagrado é cercada de um nimbo de luz, na
qual se reconhece a presença do além. A fotografia

participa deste campo
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simbólico, remete ao auto-conhecimento e à sacralização do fotografado, mediante a
inscrição imagética através da luz que reflete ou que emana do ser.

2.1.1- No Princípio
A humanidade registra, desde os primórdios, acontecimentos aos quais atribui
valor. Para tal destaca, do mundo visível, um fragmento considerado importante e
produz imagens desse recorte. Das pinturas rupestres à fotografia digital, cada
imagem, mesmo a mais arcaica, requer uma tecnologia de produção e, em certos
casos, de recepção ,” já que pressupõe um gesto de fabricação de artefatos que
recorrem a instrumentos, regras, condições de eficácia, bem como a um saber”
(DUBOIS, 1999, p.65). Toda fotografia tem, então, como origem um desejo humano
de “congelar em imagem um aspecto dado do real, em determinado lugar e época”.
(KOSSOY, 2001, p.36).
Em termos de techne, a fotografia é cruzamento de um processo químico
com outro, de ordem física; uma impressão luminosa, “mais precisamente como um
traço, fixado num suporte bidimensional sensibilizado por cristais de haleto de prata,
de uma variação de luz emitida ou refletida por fontes situadas à distância num
espaço de três dimensões.” (DUBOIS, idem ibdem) .
As fotos inauguram um novo código visual, “modificam e ampliam nossas
idéias sobre o que vale a pena olhar e sobre o que temos o direito de
observar”(SONTAG,2004, p.13). Em sua especificidade, ressalte-se que
por mais abstrata que seja uma fotografia, por mais que ela ‘minta’, por mais que nela
estejam adicionadas interferências de quaisquer categorias, por mais surreal que
possa vir a ser uma fotografia , ela não deixa de estar atrelada ao referencial, àquilo
que, no exato momento em que o disparador da câmara foi acionado, estava lá _
presença incontornável _ caso contrário, não haveria algo fotografado, não haveria a
fotografia. (BRAUNE, 2000, p. 12)
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Concomitantemente, esse referente é oferecido de forma diferente à do olhar
cotidiano, pois
a natureza que fala à câmera não é a mesma que fala ao olhar; é outra,
especialmente porque substitui a um espaço trabalhado conscientemente pelo
homem, um espaço que ele percorre inconscientemente. Percebemos, em geral, o
movimento de um homem que caminha, ainda que em grandes traços, mas nada
percebemos de sua atitude na exata fração de segundo em que ele dá um passo.
(BENJAMIN, 1985, p.94)

A esse olhar fotográfico _ recorte da realidade e imersão no fragmento _
Roland Barthes conceitua como olhar abissal, vertical, que pensa o mundo “em sua
descontinuidade, na sua fragmentação, no seu recorte, na sua extraordinária
singularidade” (apud SAMAIN, 2005, p.127), apresentando similitude ao olhar do
analista e do arqueólogo.
Criada por inteiro, de um único golpe, a imagem fotográfica está alicerçada na
fragmentação _ recorte espacial e no congelamento _ interrupção temporal. No
instante da foto, a imagem inscreve-se imediata e irremediavelmente nos grãos de
prata.
Paradoxalmente, o tempo de inscrição da imagem é o tempo que poder-se-ia
chamar de tempo cego, pois no momento em que o obturador da câmera é
acionado, veda-se o referente ao olhar do fotógrafo.

No exato momento do ato fotográfico, tudo é inconsciente, por maior que seja
o seu controle racional sobre o assunto a ser fotogrfado, até porque o ato fotográfico
se dá no escuro, é o único momento que o fotógrafo nada vê sobre o que está
fotografando, já que o obturador, ao ser acionado, faz levantar o espelho, tornando o
fotógrafo cego diante da imagem a ser fotografada..
A síntese do ato fotográfico compreende, pois, exatamente essa fração
mínima do tempo em que tudo se dá de forma inconsciente e de uma única vez, sem
hesitação. ( BRAUNE, 2000, p.32)

No congelamento de tempo _ momento único em que se toca o obturador _
surge toda a complexidade e o fascínio da fotografia, tornando-a uma forma
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diferenciada de formação de imagens: o presente, tornado passado após o
obturador ser acionado, perpetua-se para o futuro.
Uma foto nunca corresponde exatamente ao que o fotógrafo pensava ver,
uma vez que
a foto aponta para todo um lado inconsciente, ligado às nossas efetivas intenções e
desejos escamoteados por trás da realidade racional dada. Ao invés de perguntarmos
o que, realmente, tínhamos visto, somos levados a pensar no que realmente
queríamos ver. (BRAUNE, 2000, p. 112)

A imagem da caixa

negra, do caldeirão alquímico onde se processa a

transformação da luz em imagem é descrita por Dubois. “Uma vez captada e
engolida a irradiação luminosa originária a caixa negra volta a se fechar com solidez
e a luz captada vai se transformar, aos poucos, em imagem.” (op. cit. p.221).
A transição entre o ato fotográfico em si e a revelação da imagem guardaria,
então, uma certa expectativa pois, ao agir como elemento de corte, a fotografia
afasta a imagem de seu referente. Para Susan Sontag, “fotografar é apropriar-se da
coisa fotografada”. (2004, p.14). transformando-a em um objeto leve, de custo
reduzido e de fácil transporte, acumulação e armazenamento. Pode-se, inclusive,
brincar com a escala da coisa fotografada, através da redução, ampliação, recorte,
retoque, adaptação, adulteração.
A fotografia _ fixação de uma imagem obtida por artefato ótico _ é produto da
revolução industrial e, como tal, surge em um contexto urbano sob a égide burguesa.
A era da Fotografia é também a era das contestações, dos atentados, das
explosões, em suma, de tudo o que denega o amadurecimento (BARTHES, 2003, p.
132 ).
Absorvida pelos meios racionais de gerenciamento da sociedades, a
fotografia torna-se aliada para a formação de coleções tipológicas tais como
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catálogos de criminosos, doentes mentais ou o outro exótico e para a construção do
inventário da memória familiar _ duas instâncias através das quais a sociedade
burguesa constrói sua imagem. “As fotografias são intermediárias entre o álbum de
família e o registro policial .”(LEITE, 2005, p.37).
Sobre o uso da fotografia como registro incriminatório, ou seja, na construção
da imagem do marginal – enquanto ser à margem, não pertencendo à ordem social,
Sontag relata:
Depois de inaugurado seu uso pela polícia parisiense, no cerco aos
communards , em junho de 1871, as fotos tornaram-se uma útil ferramenta dos
Estados modernos na vigilância e no controle de suas populações cada vez mais
móveis. Numa outra versão de sua utilidade, o registro da câmera justifica. Uma foto
equivale como prova incontestável de que determinada coisa aconteceu. A foto pode
distorcer; mas sempre existe o pressuposto de que algo existe, ou existiu, e que era
semelhante ao que está na imagem. (SONTAG, op cit. p.16)

2.1.2- O espelho com memória
A possibilidade de ver-se, sem ser em um espelho é algo recente. O retrato,
seja ele pintado, miniaturizado ou desenhado foi, até a difusão da fotografia, um bem
restrito. Nos primeiros momentos após sua invenção, a fixação da imagem em placa
iodada, única, rara e cara como uma jóia _ o daguerreótipo, tornava a fotografia
símbolo de status , uma vez que só os abastados teriam acesso.
Com a industrialização da tecnologia da câmera, no século XX, a fotografia
democratiza-se; fotografar torna-se também um passatempo “um rito social, uma
proteção contra a ansiedade e um instrumento de poder.” (SONTAG, op cit, p.18).
Câmeras fotográficas passam a acompanhar a vida familiar, tornando as fotos
um conjunto portátil de imagens, testemunho das vitórias, ritos de passagem e da
coesão da família. Assim
uma das funções norteadoras do ato fotográfico, principalmente o amador e familiar,
teria sido, desde o final do século XIX, a intenção de constituir uma memória privada,
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reforçando os laços identitários e produzindo um sentimento de continuidade no
tempo, de coerência de uma pessoa ou de um grupo social na construção de si
próprio. Desse modo selecionar um instante a ser visto _ não só por quem fez a
imagem, mas também por aquele que imaginamos que a verá algum dia _ seria uma
atribuição de relevância e valor ao momento presente, transformando, a partir
daquela seleção, o fato em acontecimento (SANZ, 2006, p.1).

Pode-se classificar os retratos de família em dois grandes conjuntos: os
formais, que contemplam rituais familiares padronizados (casamentos, batizados,
formaturas e comunhões ) como vêm sendo desde o século XIX, em torno da
dignidade da dignidade do grupo familiar; e os informais, também chamados
instantâneos (retratos de férias e momentos ociosos), que registram “os momentos
alegres de solidariedade, encobrindo os conflitos e as transgressões” (LEITE, 2005,
p.37 ).
A custódia da memória fotográfica familiar é atribuída às mulheres, guardiãs
das histórias da família. “Fixar as fotografias, avaliá-las e distribuí-las é papel
feminino.” ( LEITE, op. cit. p. 38). Ao
passado, retratos familiares

funcionar como pedaços congelados do

e / ou pessoais carregam em si grande conteúdo

simbólico; são documentos afetivos que perpetuam a memória.
Um retrato geralmente sobrevive ao retratado, ao fotógrafo e aos
equipamentos fotográficos que o tornaram possível; a cena documentada não se
repetirá, o momento vivido é irreversível. De todo o processo que caracteriza o ato
fotográfico, somente a fotografia sobrevive, como um “espelho diabólico que nos
acena do passado. “ ( KOSSOY, 2005, p. 13).
Colecionar esses pedaços congelados do passado permite acessar a
qualquer momento, trechos da trajetória de vida. Ao olhar uma fotografia,
descongela-se

seus conteúdos, permitindo a narrativa de histórias de vida,

acrescentando, omitindo ou alterando fatos e circunstâncias retratados na foto.
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Fotografias são o start da lembrança, ponto de partida para narrativas de fatos e
emoções, possibilitam um “complexo e fascinante processo de criação / construção
da realidade. “(KOSSOY, 2005, p.44). O passado, inatingível fisicamente, só pode
ser recuperado por referências (de um modo fragmentado) ou pelas lembranças
pessoais.
Aí reside, possivelmente, o ponto nodal da expressão fotografica. Seria essa,
enfim, a realidade da fotografia, uma realidade moldável em sua produção, fluida em
sua recepção, plena de verdades explícitas (análogas, sua realidade exterior ) e de
segredos implícitos ( sua história particular, sua realidade interior ) documental,
porém imaginária. Tratamos, pois, de uma expressão peculiar que, por possibilitar
inúmeras representações / interpretações, realimenta o imaginário num processo
sucessivo e interminável de construção e criação de novas realidades. (KOSSOY,
idem. Ibdem )

Essa dupla realidade da fotografia, torna-a próxima da sacralização conferida
pelas sociedades primitivas às imagens. Nestas sociedades, coisa e imagem eram
duas manifestações diferentes da mesma energia espiritual. As fotografias, assim
como estas imagens, guardariam, em si, a presença e o poder das coisas retratadas.

2.1.3- O fetiche contemporâneo
Os pequenos pedaços de papel, suportes para imagens recortadas no espaço
e congeladas no tempo, assumem a função de fetiche: “objeto animado ou
inanimado, feito pelo homem ou produzido pela natureza, ao qual se atribui poder
sobrenatural e se presta culto.”(FERREIRA, 2000, p.319) ou de talismã “objeto ao
qual se atribuem poderes extraordinários de magia ativa.”(Idem, p.174). Sontag
destaca a relação entre fotografias e a noção primitiva de eficácia das imagens, na
qual “as imagens possuem os predicados das coisas reais."(op. cit. p. 174).
Reflexo congelado do ser, o retrato relaciona-se com o espelho, sendo, como
este, ferramenta de auto-conhecimento. Segundo Manguel, “para nos conhecermos
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da maneira como Deus poderia nos ver, devemos (...) permanecer parados no
tempo, procurar nossa face num reflexo, passar a ser nossa própria testemunha
(2001, p. 185). Os espelhos lembrariam, ao seu proprietário, o seu próprio ser.
Todo retrato encerra, em si, um espelho mágico; reflete a face do ser mesmo
em sua ausência. Torna-se assim, objeto de extrema força simbólica e evocativa.
Esse encantamento outorgado à fotografia justifica o “horror que os primitivos tinham
em deixar-se fotografar; o mesmo temor vindo dos espelhos que refletem a imagem
mas não a retêm. A fotografia, no entanto, é o espelho da memória: imobiliza nossa
imagem para sempre. “ (ANDRADE, 2002, p. 48).
Sobre o temor primitivo que a foto roubasse parte do ser, parte da alma,
Sontag lembra que
poucas pessoas nesta sociedade compartilham o pavor primitivo das câmeras que
decorre de pensar a foto como uma parte material delas mesmas. Mas algum vestígio
de magia perdura, por exemplo, em nossa relutância a rasgar ou jogar fora a foto de
uma pessoa amada, sobretudo quando morta ou distante, fazer isso é um gesto cruel
de rejeição. (2004. p. 177)

Sontag considera que o primitivismo moderno estaria não em ver a imagem
como coisa real, mas sim, em ver a realidade cada vez mais parecida com o que
seria mostrado pelas câmeras.
Enquanto muitas pessoas, em países não industrializados, ainda se sentem
apreensivas ao ser fotografadas, suspeitando tratar-se de algum tipo de transgressão,
um ato de desrespeito, um saque sublimado da personalidade ou da cultura, as
pessoas de países industrializados procuram ser fotografadas _ sentem que são
imagens e que as fotos as tornam reais. (op. cit. p.178)

A magia contemporânea existente nos retratos é mostrada por Ridley Scott,
no filme Blade Runner, o caçador de andróides (1982). No filme, de ficção científica,
andróides acreditavam-se humanos, pois tinham a posse de uma série de fotografias
de amigos, familia e rituais familiares. Tais fotos, _representando uma realidade que
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nunca havia existido _ conferiam-lhes uma das mais humanas características: a
memória de sua própria história.
Todo retrato apela para uma presença. Para as tribos urbanas, fotografias
provam a existência, a identidade, a história. Guarda-se imagens de bichos de
estimação, de ídolos, heróis, objetos de desejos, de santos. Recorre-se aos retratos
para tornar presente quem está ausente. “Nossa identidade individual depende da
memória _ e a fotografia é uma atividade fundamental para o contorno dessa
identidade, seja para a auto-afirmação, seja para o conhecimento.” (ANDRADE,
2002. p.49).
Em uma sociedade cuja constante é a vertiginosa mutação, fotografias
fornecem o conforto da perenidade; a possibilidade de lembrar e de ser lembrado.
Permitem conectar com a força ancestral do grupo. Permitem atestar lembranças e
afirmar diferenças. São materialidades que possibilitam a vinculação saudável do
indivíduo consigo e com o semelhante. Guardam, na sólida fragilidade do papel,
afetos, desejos e memórias preciosas, que a velocidade do mundo globalizado
ameaça destruir.

2.2- Nas linhas da mão
Esta seção apresenta pressupostos da Arteterapia a partir da abordagem
junguiana; será procurado assinalar o potencial transformador e nutridor da
cidadania propiciado por este campo de conhecimento.
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2.2.1- Uma prática cidadã
O caráter transdisciplinar da prática arteterapeutica permite situá-la na
confluência de caminhos da arte, da educação e da saúde. Como definição
considera-se que a Arteterapia é um
processo terapêutico que ocorre através da utilização de modalidades
expressivas diversas. As atividades artísticas utilizadas, configurarão uma
produção simbólica, concretizada em inúmeras possibilidades plásticas,
diversas formas, cores, volumes, etc. Esta materialidade permite o confronto
e gradualmente a atribuição de significados às informações provenientes de
níveis mais profundos da psique, que pouco a pouco serão apreendidas pela
consciência. (PHILIPPINI, 2001, p.13)

Berg sinaliza que, da práxis arteterapêutica, surge um eixo paradigmático: “a
criatividade nas suas relações com a saúde e a vida dos indivíduos, das
comunidades e das sociedades. Deste eixo se configura um ethos com um campo
de saber próprio, que não está subordinado a outros.” (2002, p.207). O fluxo sadio
da criatividade está na base das transformações sociais, configura-se como um
direito humano fundamental. Continua o autor:

o Arte terapeuta pode promover, para grupos e comunidades, uma tomada de
consciência sobre os desejos, os conflitos e os potenciais ; a construção de
um saber sobre a auto-estima, identidade, cidadania, relacionamentos,
política e ética, assim como formação de estratégias de vida. (Idem, p. 208)

Esta possibilidade permite considerar-se a Arteterapia

como uma das

alternativas terapêuticas às questões de gênero e de relações étnicas, apontadas
pelas Declarações de Pequim e de Durban, respectivamente, (ver capítulo 1) e
ilustradas no capítulo 3 deste estudo.
Sendo a expressão da diversidade cultural um dos índices de saúde, a
Arteterapia, através da ação de seus profissionais, pode promover os canais
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expressivos, uma vez que a arte se define pela diversidade, por propor algo pessoal
e único.
O que ela oferece ao indivíduo é que este entre em contato consigo
mesmo, que se conheça e se aceite como um sujeito único que pode e deve
exercer essa singularidade. Ao se conhecer e se acolher pode também
aceitar os outros com suas características próprias e daí travar com eles
relações de complementaridade e não de dominação e rivalidade. (OSÓRIO,
1998, p.91).

Para Philippini (2001) o caminho criativo arteterapêutico tem o propósito de
dar forma ao que é difuso, desconhecido, reprimido ou intangível. Passa pela
descolonização do imaginário, sufocado por certas mídias vinculadas à ética do
capital globalizado. Ë um caminho que passa pela religação com a memória
ancestral, pelas histórias e imagens produzidas pela diversidade cultural humana.

E particularmente no Brasil, país de equilibristas, que
caminham sempre sobre a tênue linha divisória entre crença / descrença,
possibilidade / impotência, esperança / desesperança, a arte é prescrição
terapêutica na construção de indivíduos mais saudáveis, indivíduos melhor
enraizados no chão de suas próprias conquistas, confiantes na possibilidade
de criação de suas mãos, de coração leve porque sabem que podem se
expressar e sobretudo porque não são domesticáveis, pois reconhecem nas
possibilidades da sua criação a dimensão de sua própria força. (PHILIPPINI,
1995, p.8).

2.2.2- Todo indivíduo traz, em si, a humanidade
Torna-se necessário apresentar algumas premissas da arteterapia com
abordagem junguiana, para a compreensão da terceira seção deste capítulo bem
como do material fotográfico plasmado no projeto arteterapeutico a ser relatado no
capítulo 3 deste estudo.
Para o pensamento junguiano, a humanidade compartilha uma bagagem
comum, filogenética, e ontogenética, formada pela experiência humana de eras e
eras – o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é, em si, um campo
invisível, cujas manifestações tornam-se visíveis em situações específicas.
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O inconsciente coletivo não é, de forma alguma, um canto
obscuro da mente, mas o poderoso depósito de experiências ancestrais
acumuladas por milhões de anos, o eco dos acontecimentos pré-históricos,
aos quais cada século adiciona uma infinitesimal pequena quantidade de
variação e diferenciação. Como o inconsciente coletivo é, em última análise,
um depósito de processos terrenos encravados na estrutura do cérebro e do
sistema nervoso simpático, ele constitui na sua totalidade uma espécie de
eterno e atemporal imagem-do-mundo que contrabalança nossa consciente e
momentânea imagem do mundo. ( Jung, apud MARONI, 1998, p.63).

As

diferentes

culturas

proporcionarão

diferentes

possibilidades

de

relacionamento com esta bagagem comum, o que poderia ser nomeado como
inconsciente cultural ; dentro das culturas as famílias ,e dentro destas, os indivíduos,
captam estas diversas camadas do inconsciente coletivo. Os núcleos ativados de
energia psíquica que formam o inconsciente coletivo são os arquétipos _ potenciais
orientadores dos processos psíquicos. Na construção junguiana, “os arquétipos são
a base sobre a qual se erigem as culturas_ uma multiplicidade de culturas.”
(MARONI, op. cit., p.66 ). Grinberg explica os arquétipos como

conceitos vazios não preenchidos. São formas universais coletivas, básicas e
típicas da vivência de determinadas experiências recorrentes, que expressam
a capacidade criativa única e autônoma da psique. São conteúdos coletivos
de todos os instintos e formas básicas de pensamento e sentimento, tudo
aquilo que consideramos universal e que pertence ao senso comum.
(GRINBERG, 2003., p.136).

Ao ganhar vida na experiência concreta do indivíduo, o arquétipo forma o
símbolo. Por meio das imagens simbólicas, os arquétipos mostram a maneira como
a psique individual experimenta o mundo. Ressalte-se que
existe uma considerável diferença entre o arquétipo e a fórmula histórica
desenvolvida(...) O arquétipo é essencialmente um conteúdo inconsciente
que é alterado ao tornar-se consciente e ao ser percebido, adotando as cores
da consciência individual no qual acontece aparecer. ( Jung, apud MARONI,
op.cit., p.65)
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Desde sempre, a humanidade documenta, através da arte, os seus diversos
estados psíquicos. Registra seus anseios, temores e desejos nas paredes das
cavernas, nas danças e cânticos, nas histórias míticas que narra. Plasmar essas
formas, impregnadas de energia psíquica, os símbolos, tem sido a forma humana
para elaborar estados afetivos conflituados ou transcendentes. No século V a.C. ,
na região do Epidauro, na Grécia, têm-se um efetivo registro da arte como recurso
terapêutico eficaz para promoção, manutenção e recuperação da saúde. No templo
de Asclépio, deus da cura, assistiam-se espetáculos teatrais, ouviam-se músicas e
poesias como recursos para harmonização e cura. Após certo tempo, recolhiam-se
os fiéis a recintos, onde, em sonhos, o deus lhes visitaria, trazendo-lhes
esclarecimento e saúde.
Em Arteterapia, com abordagem junguiana, busca-se oferecer

suportes

materiais que propiciem a configuração simbólica em diversas criações, em variadas
linguagens artísticas.
A abordagem junguiana parte da premissa que os indivíduos, no
curso natural de suas vidas, em seus processos de auto-conhecimento e
transformação são orientados por símbolos. Estes emanam do self , centro
de saúde, equilíbrio e harmonia, representando para cada um o potencial
mais pleno, a totalidade da psique, e a essência de cada um. Na vida, o self
através de seus símbolos, precisa ser reconhecido, compreendido e
respeitado. (PHILIPPINI, 1995, p.4)

As

produções simbólicas plasmadas no setting arterapeutico, retratam os

múltiplos estágios da psique, proporcionando a comunicação entre inconsciente e
consciente. As informações desconhecidas ou reprimidas da psique humana,
quando tornadas conscientes contribuem para expansão de toda a estrutura
psíquica. A cada transformação dos materiais, em produções expressivas diversas,
acontece, analogamente, transformações a nível psíquico.
Um símbolo possui a função integradora,
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aglutina e corporifica a energia psíquica, permitindo ao indivíduo entrar em
contato com os níveis mais profundos e desconhecidos do seu próprio ser e
crescer com estas descobertas. O símbolo constelado com a ajuda de
materiais expressivos dinamiza e facilita a estruturação e transformação dos
estados emocionais que lhe deram origem. (PHILIPPINI, op. cit., p 19)

A amplificação do material simbólico produzido no setting arteterapeutico é,
então,

feita mediante associações e analogias desenvolvidas por cada um no

confronto com a sua obra ou durante o processo de criação, complementando-se
com as trilhas de auto-conhecimento deixadas pela humanidade desde o período
paleolítico. Essas trilhas ancestrais religam à um território sagrado, fonte de proteção
e nutrição psíquica. Este religare, transcende a concepção de saúde vinculada
apenas à área clínica.
Religando às trilhas ancestrais, a fotografia, técnica de registro imagético
configurada na contemporaneidade, apresenta-se ao arteterapeuta como uma
linguagem expressiva de extrema potência. Além contribuir para a formação do
território sagrado, nos termos mencionados no parágrafo acima, fotos são um
território sagrado (ver 1 ª seção deste capítulo), com a capacidade de nutrir, dar
continente e expandir a energia da psique.

2.3- A escrita da luz nas linhas da mão
Fotografias podem conter mil referências e, no entanto, a inscrição da
imagem fotográfica dá-se em centésimos de segundo da realidade. Além dos
aspectos construtores da identidade, inerentes ao ato fotográfico, descritos na
primeira seção deste capítulo, esta seção dedica-se a uma aproximação entre o ato
fotográfico e a Arteterapia _ em sua abordagem junguiana _ considerando a
fotografia como um registro imagético.
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2.3.1- A fotografia como imagem do inconsciente:
A imagem fotográfica, à semelhança das imagens produzidas por outras
linguagens expressivas, dá forma ao que é inexprimível pela palavra, além de ser,
também, carregada de desejos e impulsos. E é ”somente sob a forma de imagens
que a libido poderá ser apreendida viva, e não esfiapada pelo repuxamento das
tentativas de interpretações racionais.” ( SILVEIRA, 1992, p.86). “Feelings are
transient unless a camera catches their behavioral or affective manifestations, it is
only their visual traces that appear on film.”( WEISER, 1999, p. 3) 1 .
Fotografias
materialidade

captam

transportável,

processos
manipulável

psíquicos,
_

congelam-nos

através

do

uso

complementares como ampliações, reduções, colagens, pinturas .

em
de

uma

técnicas

Permitem o

contato com emoções esquecidas ou reprimidas.
Uma foto produz-se em um tempo cego

(ver 1ª seção deste capítulo) e

apresenta uma nova leitura do mundo. Seu significado é dado pela interface entre o
objeto fotografia e o observador, o território intangível, no qual cada pessoa forma
sua resposta original àquilo que vê. Auxiliam na “investigação consciente sobre si
mesmos e para reintegrar as revelações e os ‘insights’ que resultam da observação
das fotos de maneira que os pacientes possam compreender melhor a si mesmos.”
(WEISER, 2006, p.3).

2.3.2- A fotografia como Persona
Por

sua

característica

de

imobilidade,

pode-se

considerar

fotos,

metaforicamente, como Máscaras.. Desde os tempos antigos, estas eram utilizadas
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em transes rituais, cerimônias de iniciação, festas e no teatro, mostrando energias
conjuradas, aspectos do ser a serem magnificados. Withmont (1990) menciona o
papel informativo das máscaras utilizadas nos antigos dramas gregos, resgatados
por Jung em seu conceito de Persona.

A palavra persona é realmente uma expressão muito
apropriada, porquanto designava a máscara usada pelo ator, assinalando o
papel que este ia desempenhar na peça. Se tentarmos estabelecer uma
distinção exata entre o material psíquico consciente e inconsciente, logo nos
encontramos diante do maior dilema: no fundo, teremos de admitir que as
afirmações acerca do inconsciente impessoal são coletivas. Acontece porém
que a persona, sendo um recorte mais ou menos arbitrário e acidental da
psique coletiva, cometeríamos o erro se a considerássemos in totum como
algo de individual. Como seu nome revela, ela é uma simples máscara da
psique coletiva, máscara que aparenta uma individualidade, procurando
convencer aos outros e a si mesma que é individual, quando na realidade não
passa de um papel ou desempenho através do qual fala a psique
coletiva.(JUNG, 1987, p. 133-134)

A Persona é parte do Ser. É a forma pela qual este se apresenta ao mundo,
os papéis sociais e estilo de expressão pessoal, sendo instrumento precioso de
comunicação. Grinberg comenta que “como máscara, o arquétipo da Persona diz
respeito principalmente ao que é esperado socialmente de uma pessoa e à maneira
como ela acredita que deva parecer ser. Trata-se de um compromisso entre o
indivíduo e a sociedade”.(2003, p.142).
No trabalho a ser relatado no capítulo 3 deste estudo, as máscaras sociais,
impostas / aceitas, construídas pelas práticas de exclusão social, precisavam ser
confrontadas com outras, que resgatassem a força oculta de cada mulher. ”The

1

Sentimentos são passageiros a menos que uma câmera capture seu comportamento ou manifestação afetiva; são
apenas seus traços visuais aparecem no filme. (WEISER, 1999, p.3)
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mask takes on its own identity, talks for itself, and covers up the ‘real’ person
underneath it.”( WEISER, 1999, p. 120) 2 A autora comenta:
how we see ourselves is how we define ourselves; how we choose to
represent our identtity is how we hope it wil be known by others. Basically,
how we believe ourselves to be is the only reality we can truly operate from,
because our perceptual filters, values, expectations, and so forth, get in the
way of our ever objectively observing ourselves just as much as they prevent
us from doing this with other people. (Idem, p. 121). 3

Neste caso, fotografias, em contexto terapeutico, permitem, também,

a

experimentação de outras possibilidades de Persona . “A maneira como nos
vestimos e nos movimentamos, nossa postura corporal e tudo o que fazemos
voltados para o exterior relaciona-se com esse

aspecto. “ ( GRINBERG,

op.cit., p.145). Uma foto por si, é uma imagem arquetípica da Persona.
A possibilidade de apresentar-se diferentemente do usual, permite ao
fotografado o acesso a imagens ancestrais, consteladas em auto-retratos. Tais
imagens podem ser fonte de religação a imagens arquetípicas .
O estudo em questão está centralizado na experiência de trabalho em uma
determinada instituição. No próximo capítulo será feita uma apresentação da
instituição de Assistência Social na qual se desenvolveu o projeto em Arteterapia
que

instigou

essa

pesquisa.

Serão

relatadas,

de

maneira

sucinta,

as

experimentações com fotografias realizadas com o grupo.

2 A máscara apodera-se de sua própria identidade, fala por si mesma e encobre a pessoa ‘real’ que se encontra
sob ela. (WEISER, 1999, p. 120) [Tradução livre da autora deste estudo].
3
A maneira como nos vemos é a maneira como nos definimos; como escolhemos representar nossa identidade é
como esperamos ser conhecidos pelos outros. Basicamente, o como acreditamos ser é a única realidade na qual
poderemos atuar, pois nossos filtros de percepção, valores, expectativas e assim por diante, interpõem-se em toda
auto-observação da mesma forma que criam obstáculos a observação de outras pessoas. (Idem, p. 121). [idem]
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CAPÍTULO 3
ARTETERAPIA E FOTOGRAFIA: UMA VIVÊNCIA
“Não quero lhe falar , meu grande amor
Das coisa que aprendi nos livros
Quero lhe contar o que eu vivi
E tudo que aconteceu comigo.”
Belchior

Embora essa pesquisa não se caracterize metodologicamente como um estudo
de caso, considerou-se pertinente traçar um histórico da implantação do projeto em
arteterapia, bem como uma descrição do grupo e do espaço onde o mesmo foi
implantado, apresenta-se, também, um relato das sessões relacionadas à fotografia,
como ilustração a este estudo.

3.1 - O Projeto
3.1.1 – O objetivo
O projeto implantado em um CEMASI

foi um dos pré-requisitos

para a

obtenção do grau de Especialista em Arteterapia, no curso de Pós-graduação
ministrado pelo convênio Clínica POMAR & ISEPE. Cumpria a função de estágio
supervisionado e tinha como carga horária obrigatória _ seguindo a determinação da
União Brasileira de Associações de Arteterapia _ cem horas de trabalho, divididas
em noventa horas de trabalho em campo e dez horas de supervisões. Coube à
arteterapeuta a viabilização de todos o material necessário: material para
documentação fotográfica e material expressivo ; foi sua atribuição, também, escolha
e negociações para abertura do campo de estágio Além de propiciar a vivência de
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facilitar um processo arteterapêutico grupal, o estágio cumpria também, a função de
rito iniciático, propiciando a vivência de um ciclo _ de encontro, aprofundamento de
vínculos e despedida.
Em termos operacionais, a proposta de trabalho desenvolvida enfocou a terapia
breve, destinada a grupos; constou de 30 sessões, cada uma com duração de duas
horas e meia ,distribuídas em três módulos.
No primeiro módulo, a fase diagnóstica, os focos de atenção foram o processo
criativo do grupo, a pesquisa de materiais facilitadores da expressão imagética, a
observação

das

formas

de

interação

grupal,

diagnosticando

a

questão

psicodinâmica que perpassava o grupo. No segundo , o foco dirigiu-se ao trabalho
com a questão psicodinâmica grupal. Uma vez observada na fase de diagnóstico, a
questão grupal foi trabalhada mediante estímulos que aprofundassem as estruturas
simbólicas apresentadas, sempre acompanhados pela produção plástica dos
integrantes do grupo. Finalmente, no terceiro módulo, foi enfatizada a autogestão e o
grupo conduziu seu próprio processo criativo.

3.1.2- As negociações com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Inicialmente, pensou-se em trabalho com adolescentes. A fim de viabilizar o
campo de estágio, buscou-se contato com abrigos mantidos pela Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro. Foram contactadas três instituições e, em uma delas,
chegou-se a participar de reunião com a equipe técnica, para

apresentação e

defesa da proposta de trabalho. Durante aproximadamente um mês, buscou-se, em
vão, uma resposta _ positiva ou negativa _ da equipe técnica do abrigo visitado.
Procurou-se, então, a instância superior às equipes técnicas, a CRAS

_

Coordenadoria Regional de Assistência Social _ denominação vigente até agosto de
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2006. As diversas CRAS têm a função de porta de entrada dos cidadãos no
atendimento prestado pela Secretaria Municipal de Assistência Social. É o local onde
é feito o cadastramento da população excluída, encaminhada para a rede de
assistência social da prefeitura.

Na CRAS 1 _ Coordenadoria responsável pela

gestão dos equipamentos da Secretaria Municipal de Serviço Social na região do
Centro do Rio de Janeiro _ foi explicado o objetivo do projeto e seu formato .
Enquanto o projeto era explicado à uma Assistente Social, uma psicóloga que
estava descendo as escadas ouviu e, imediatamente, propôs que o mesmo fosse
implantado em um dos CEMASI.
Os CEMASI _ Centros Municipais de Assistência Social Integrada, tinham por
atribuição acolher adultos, crianças / adolescentes, famílias e idosos que, na
avaliação da Secretaria ,ainda não estavam prontos para reinserção na sociedade.
Seguiram-se dois meses de negociações com a Escola Carioca de Gestores da
Assistência Social, pois não havia um modelo administrativo no qual o projeto se
encaixasse. Havia o obstáculo da carga horária _ longa, segundo os padrões dos
estágios oferecidos pelo setor; havia, também, o obstáculo funcional: determinar o
tipo de vínculo que a arteterapeuta teria com a Prefeitura.
No decorrer de todo o processo de negociação, contou-se com o auxílio da
psicóloga, que marcava as reuniões e defendia a possibilidade de se viabilizar um
trabalho que considerava ser importante para as mulheres do CEMASI, ainda que
para isso se precisasse de uma nova estratégia administrativa. Chegou-se, então, à
formulação definitiva do projeto a ser implementado em regime de voluntariado.
Foi feita a apresentação à equipe técnica e de educadores do CEMASI, fizeramse os ajustes práticos de horário, demanda de espaço reservado para os encontros
com o grupo, e respondeu-se à perguntas sobre o projeto, sobre o vínculo da
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arteterapeuta com a prefeitura, sobre as reais intenções do trabalho que seria
implementado. Tratou-se o início para a semana seguinte. Foi realizada, depois,
uma reunião com as residentes para apresentar a arteterapeuta e convidá-las a
participar dos encontros. A participação de duas das mulheres foi vetada pela equipe
técnica sob a alegação de que não acompanhariam os trabalhos _ depois de alguns
encontros, essas mulheres constantemente visitavam o grupo, após a realização dos
trabalhos, e sempre cumprimentavam com carinho a arteterapeuta. Após a primeira
reunião, estava configurado o campo de estágio..

3.1.3- O grupo de mulheres
Ainda

no início das negociações, quando a arteterapeuta não conhecia o

CEMASI nem as mulheres residentes, estas lhe haviam sido descritas como
apresentando transtornos mentais, alguns muito sérios. Ao chegar na instituição,
contudo, não foi esta a percepção. Eram mulheres maduras; em sua maioria, acima
de quarenta anos, negras de todos os tons de pele; os corpos, curvados e, no olhar,
a tristeza .
O abrigo não se caracterizava como uma instituição fechada, as mulheres
poderiam entrar e sair sempre que desejassem. Havia, apenas, um horário
estabelecido para o retorno, à noite.
O grupo foi estabelecido como grupo fechado, com dez mulheres. Destas,
quatro eram alfabetizadas e as demais analfabetas ou analfabetas funcionais _
escrevendo e lendo o próprio nome e poucas palavras.
Procurou-se estabelecer uma relação na qual a arteterapeuta colocava-se
disponível para ouvir , sem fazer perguntas sobre suas vidas, sobre o passado e o
que as levara à situação de rua. Os encontros eram locais de acolhimento. Intuía-se
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que ali existiam histórias de muita dor, histórias destroçadas pela exclusão,
desfiadas pela falta de vínculos afetivos e de auto-estima. Deixou-se as mãos
trabalharem, como que sovando a massa para um pão criativo; concomitantemente,
buscava-se ouvir, através do não dito pelo grupo, qual o fio adequado para cerzir as
histórias que não se contavam.
No presente trabalho, para preservar-lhes o anonimato, cada mulher será
chamada Maria, pois, como na canção Maria Maria, de Mílton Nascimento, cada
uma dela é “uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta”.

3.1.4- O espaço
Implantar um projeto arteterapêutico é, também, construir um espaço de
criatividade; um têmenos _ vaso sagrado _ no qual o encontro se dará de forma
protegida, respeitosa. Sobre a importância simbólica do espaço arteterapêutico,
Philippini fornece informações fundamentais que servirão de contraponto à descrição
do espaço designado pela instituição para que os encontros fossem realizados.
Todas as culturas têm seus territórios sagrados, um espaço de
proteção, calma e serenidade em que os indivíduos podem realizar seus ritos de
conexão com Aquele que concebem como divindade. Locais para renovar forças,
espaço de reverências ancestrais, pedir proteção, inspiração, harmonia. Nestes
territórios reúnem-se símbolos que facilitam o processo de resgate de um chão
original uma verdadeira casa no sentido psíquico.
O setting da Arteterapia, com sua formatação de laboratório de
alquimista, recria, nos tempos atuais, o tão necessário território sagrado. (1999, p. 12)

A instituição, atualmente desativada, funcionava em uma pequena casa, de dois
quartos, com acomodações para cerca de dezesseis mulheres; contava ainda com
um refeitório, sala da equipe técnica _ diretora, psicóloga e assistente social, dois
banheiros: um para a equipe técnica e outro para as moradoras, uma pequena área
descoberta, com um tanque. Ao lado da casa, funciona uma agência da Empresa de
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Correios e Telégrafos, cujo porão (figuras 1 e 2) dava passagem para a área
descoberta do Centro de Acolhimento.
Este porão era utilizado pelo Centro, como depósito de entulho, almoxarifado e
centro de convivência. Com aproximadamente 1,80m de altura, era dividido em três
compartimentos: o último compartimento, mais distante da entrada, com porta,
organizado, destinava-se à sala da coordenação dos educadores sociais; o
compartimento intermediário (figura 2) funcionava como espaço de convivência,
possuía sofás gastos, mesas, aparelho de TV cujo manejo só poderia ser feito pelos
educadores, e prateleiras, nas quais as mulheres residentes guardavam seus
pertences em caixas de papelão e, finalmente, o cômodo inicial, (figura 1) um
corredor no qual se localizavam cadeiras fora de uso, varal para roupas, placas da
Prefeitura.

FIGURA 1

O porão era nomeado Talibã pelos funcionários da instituição. Tal nomeação
associa ao espaço um campo simbólico desfavorável à expressão feminina: sob o
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regime do Talibã, no Afeganistão, as mulheres, oprimidas, impedidas de qualquer
manifestação criativa, eram obrigadas a se ocultar sob uma bourka _ vestimenta que
as velava completamente.
O espaço torna-se questão ainda mais delicada quando percebe-se que uma
das características do grupo trabalhado é a desterritorialização . Afastadas dos laços
comunitários, residindo em uma instituição cuja política de funcionamento e as
instalações físicas dificultavam a construção de um lugar no qual as individualidades
pudessem se expressar, as mulheres tinham pouco ou nenhum espaço no qual
pudessem deixar as marcas de suas presenças, arrumar ao seu gosto, desfrutar de
um mínimo de privacidade. Seus pertences, entre os quais poderiam estar incluídos
objetos que remetessem à memória afetiva, encontravam-se em um cômodo ao qual
todos tinham aceso,

A casa _ no sentido psíquico de território sagrado _

encontrava-se em escombros.
Os espaços institucionais têm como uma das principais características a
supressão da individualidade, obtida por mecanismos de opressão e do
estabelecimento de padrões de conduta que impedem a capacidade de expressão
da individualidade, em um processo crescente de homogeneização do grupo.
(Ruman, apud, Ruman, 2006 p. 1).
Acrescente-se o fato do porão pertencer ao prédio de uma agência dos
correios _ instituição encarregada de promover a troca de notícias, de comunicação.
Na mesma construção, ao nível da rua, à luz do sol, mensagens eram trocadas,
notícias fornecidas àqueles ligados à um endereço reconhecido; no porão, cuja
única janela deixava passar pouca luminosidade, aquelas que, sem endereço, não
comunicavam suas notícias, suas histórias.
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O porão, cuja escuridão a única lâmpada não conseguia dissipar, trazia, a
todo instante, para a arteterapeuta, a imagem do porão de um navio negreiro. Ali
estava a continuidade de uma história de exclusão social, de sequestros de
identidade.
A passagem do século XX para o século XXI demarca a divisão cada vez
maior da cidade do Rio de Janeiro em favela e asfalto, com a grande mídia gerando
e editando imagens de forma distorcida e apelativa, que abordam apenas o aspecto
de

violência

nas

favelas,

encapsulando

seus

moradores

em

imagens

discriminatórias, de segregação social, ou imagens de cunho paternalista,
mostrando-os como objeto das políticas caritativas do asfalto.

FIGURA 2

O porão denunciava um terceiro grupo de cidadãos, sem vínculos com
nenhuma das duas partes da cidade partida: os moradores de rua, mendigos,
pessoas que perderam as referências e laços comunitários. Estes adquirem
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visibilidade apenas para serem tornados invisíveis mediante recolhimento em
abrigos. A estes indivíduos, a foto do registro institucional _ policial ou dos
prontuários científicos, nunca a foto memória, a foto cidadã, relacionando-os ao
espaço da cidade. Possibilitar a expressão de afetos e desejos é contribuir contra a
exclusão; neste contexto, inscreve-se o trabalho arteterapeutico realizado.

3.2 - As fotografias iniciais:
A fotografia esteve presente nos encontros desde o primeiro momento. A
arteterapeuta envolvida no projeto fotografava os trabalhos expressivos realizados ,
tendo o cuidado de não fotografar os rostos, para manter o sigilo. Para este registro,
as mulheres foram consultadas, ressaltando-se que as fotos destinavam-se a
estudos e documentação a ser inserida no relatório final do projeto; deixou-se a
possibilidade da não permissão para fotografar a obra .
Esta permissão é fundamental, uma vez que uma produção expressiva é
parte de seu criador, fotografá-la sem a devida autorização torna-se um ato de
violação.
Take someone’s picture without teir permission is always to some degree an
act of violation, no matter how well-intended. The intrusion is always there in
the form of objetification, no matter how innocent the photographer’s desire to
possess the image. Even the subject is willing and the photographer’s goal
honorable, there is a shift of interpersonal power that puts a relationship out of
its natural balance. (Weiser, 1999, p.188) 4

Uma foto que permita a identificação de alguém, pode ser extremamente
ameaçadora,

sendo, em alguns casos correlacionada a registros policiais. A

permissão para fotografar era refeita a cada encontro bem como era enfatizado o

4

Fotografar alguém sem sua permissão é sempre em algum grau, um ato de violação, não importa quão bem
intencionado. A intrusão está lá, em forma de objetificação, não importa o quanto seja inocente o desejo do
fotógrafo em possuir a imagem. Mesmo que o sujeito esteja propenso e a motivação do fotógrafo seja honrada,
há uma mudança na relaçào de poder interpessoal, que altera o equilíbrio natural do relacionamento. (WEISER,
1999, p. 188). [ Tradução livre da autora deste estudo].
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fato de que estas fotografias seriam vistas por outras pessoas, em contextos
educacionais. Ficou combinado que as fotos só seriam mostradas à equipe de
funcionários da instituição mediante a permissão de cada mulher.
Nos primeiros encontros, a permissão para fotografar os trabalhos era dada,
ficando a cargo da arteterapeuta arrumá-los para o registro fotográfico. Este foi
considerado um dado informativo para o desdobramento das atividades: era
necessário um trabalho que facilitasse a apropriação das produções expressivas por
parte de suas criadoras uma vez que, apropriar-se de sua produção é também
apropriar-se do conteúdo singular que esta representa.
Foi decidido, pela arteterapeuta, que as propostas de trabalho criativo teriam
como suporte, prioritariamente, objetos de uso pessoal, que seriam embelezados
pela criatividade de cada mulher: camisetas como suporte para

os desenhos;

toalhas de rosto como suporte para pinturas e confecção de bijuterias foram alguns
dos recursos para, no primeiro momento, facilitar a apropriação da energia criadora,
por parte de cada mulher.
Fotografar as produções expressivas significava atribuir-lhes importância. E,
aos poucos, foi criada a relação de confiança e apropriação da própria expressão.
Tal fato pode ser observado na relação das mulheres com seus trabalhos
expressivos e no cuidado com que os arrumavam para serem fotografados; se nos
primeiros encontros era necessário solicitar a permissão para fotografias, a partir do
segundo mês _ do quinto encontro em diante _ as próprias já lembravam umas às
outras das fotos e arrumavam seus trabalhos.
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3.3- Retratos de Maria , Histórias de Mulher

O oitavo encontro marcou uma nova relação do grupo com a fotografia, uma
nova configuração do ato fotográfico. A proposta do encontro, na primeira semana
de dezembro, era confeccionar enfeites para uma árvore de Natal do grupo, que
ficaria na sala até janeiro. Árvores de Natal, apesar de toda a exploração comercial
veiculada pelos meios de comunicação, guardam um conteúdo de rito familiar, de
confraternização, de laços afetivos.
Após enfeitar-se a árvore, colocando-a sobre a mesa, Maria 2 traz
Latoya, a boneca que havia confeccionado em encontro anterior; coloca-a próxima à
árvore e solicita que a arteterapeuta fotografe( figura 3); Maria 6 pega sua boneca,
Florzinha, e pede que seja fotografada junto consigo (figura 4). Era a primeira vez
que integrantes do grupo solicitavam algo diferente, além da proposta trazida pela
arteterapeuta.

FIGURA 3
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FIGURA 4

3.3.1- Uma nova relação com a auto-imagem
As duas mulheres inauguram, no grupo, a expressão autônoma de um desejo,
e, através da foto, marcaram suas presenças . Maria 2, apropriou-se do espaço
através de sua criação; Maria 6, inscreveu-se na foto, junto com seu trabalho
criativo. Este ato de afirmação visual sinalizou uma demanda grupal para com a
própria imagem; pontuando o desejo de visibilidade das mulheres. Reivindicavam,
para si, a mesma atribuição de importância e distinção dadas às suas produções
expressivas, estas fotografadas, a cada encontro, pela arteterapeuta. Uma fala de
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Maria 2, alguns encontros depois, ilustra essa nova relação: ao colocar-se ao lado
de seus trabalhos para ser fotografada, comenta com Maria 6 que tinha que sair na
foto, pois os trabalhos haviam sido feitos por ela.
A solicitação sinalizava, também, para o fato de estar-se construindo um
espaço significativo, que merecia ser perpetuado por fotos. Um passado estava
sendo construído naquele presente momento.
Many people with erratic childhoods, owing to factors
like parental alcoholism, homelessness, or repeated marital breakups, have
no consistent life story from wich to form their identity. They have lived in the
chaotic upheaval of the imediate present for so long that the past consists of
only fleeting moments in memory. Photographs of places where they have
been could partially help; however, photographs of themselves being there
and taking part in whatever was happening at the time would provide much
stronger conections for those fleeting memories. (Weiser, op. cit. p. 202) 5

Ficou combinado que as duas teriam as cópias de suas fotos e foi lançada,
para o grupo, a proposta de confeccionar um porta-retratos. Maria 3 irritou-se com a
idéia: perguntou de que valeria um porta-retratos se não havia, na instituição,
espaço para colocá-lo, uma vez que os quartos não possuíam mesa de cabeceira,
complementou dizendo que porta-retratos era bom para quem tinha casa. Maria 6
contrapôs que o porta-retratos poderia ficar nas caixas de papelão, pois seria
pequeno, ocuparia pouco espaço.
Um delicado fio de memórias havia sido tocado; a associação casa _ espaço
no qual as memórias afetivas, em forma de objetos, podem ser guardadas _ e
fotografia estava se delineando.

5

Muitas pessoas com infâncias desestruturadas devido a fatores como alcoolismo em família, abandono ou
repetidas separações, não possuem uma história de vida consistente a partir da qual possam formar uma
identidade. Elas vivem no caos que emerge do presente imediato por tanto tempo que o passado consiste em
momentos fugidios na memória. Fotografias de lugares nos quais estiveram podem ajudar parcialmente,
entretanto, fotografias delas mesmas, estando lá, tomando parte no que quer que tivesse acontecido, poderá
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3.3.2-- Porta-retratos: têmenos para a auto-imagem
Os dois encontros seguintes ( 9 ª e 10 ª sessões) foram destinados à
confecção de um porta-retratos. A técnica escolhida foi o mosaico, técnica simples,
que requer organização e paciência. “Como o Fênix que renasce das cinzas, o
mosaico renasce dos fragmentos, da divisão, dos cacos. Integrá-los possibilita criar
novas formas.”(Sasso, 2001, p. 69).

FIGURA 5

Esta preparação _ criação de moldura com formas configuradas a partir de
fragmentos _ ritualizava a chegada das imagens que seriam configuradas nos
retratos. Teve como objetivo criar um espaço interno para que cada mulher
recebesse sua auto- imagem e um espaço externo para que essa imagem pudesse
prover fortes conexões para aquelas memórias fugidias.(WEISER, op. cit. , p. 202) [ Tradução livre da autora
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ser mostrada com o devido cuidado e dignidade. Preparava-se um têmenos _para a
fotografia e para a informação trazida pela mesma. “Self-portraits provide external
representation of inner symbolization of self that can be held, visually examined, and
use to bridge into others’ knowledge about oneself “(Weiser, op. cit., p. 122)6
Ao longo dos dois encontros, as histórias de vida, antes esparsas ou contadas
de forma quase sigilosa,

passaram a ser compartilhadas. No primeiro dia de

confecção do porta-retratos (figura 5), a conversa girou em torno da aparência:
lipoaspiração, operações plásticas, alisamento de cabelos e o branqueamento do
cantor Michael Jackson foram debatidos. Como questão de fundo, a aparência
socialmente aceita. As mulheres _ negras, residentes em abrigo, a maior parte com
mais de quarenta anos _ estavam longe do ideal jovem, longilíneo e
preferencialmente branco adotado pela sociedade.

Falar de saúde é dar expressão ao corpo. É escutá-lo como
corpo expressivo, sensível, vulnerável, transcendente.
Falar da saúde da mulher negra é também falar do corpo
estético-político, pois é do corpo _ marcado por experiências pessoais
singulares de exclusão, pelos poderes sociais hostis _ que parte o poder e a
ética da mulher negra... ( Carneiro, 2002 p.22)

No segundo dia, lembranças de trabalho. Marias 1,2,3,4 e 5 relataram suas
histórias como domésticas. Os porta-retratos, quase finalizados, remetiam a portaretratos em cima de móveis, nas casas dos patrões; traziam lembranças de objetos
com valor afetivo perdidos no tempo, traziam a indignação frente ao fato de se
ocuparem de um ofício sem amparo trabalhista.

deste estudo].
Auto-retratos proporcionam uma representação exterior da simbolização profunda do self, que pode ser
manuseada, examinada visualmente e servir de ponte para dar-se a conhecer aos outros. (WEISER, op. cit., p
122). [Tradução livre da autora deste estudo]

6
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Maria 1 lamentava o fato de, com a idade, ter sido demitida pelos patrões sem
que tivesse um lugar para ficar. Maria 2 indignava-se com a desconfiança; dizia ser
humilhante que ela, que sempre tivera conduta honesta, ser alvo de desconfiança
dos patrões. Compartilhando suas memórias, criando o suporte para sua autoimagem( figura 6), as Marias iniciavam o processo de cerzir suas histórias.

FIGURA 6

3.4- A primeira sessão de fotos:
Para a sessão de fotos (décimo primeiro encontro), ofereceu-se uma série
de adereços, tecidos, véus, para que cada Maria pudesse escolher como desejava
dar-se a ver.
Enquanto linguagem, o auto-retrato constitui-se em uma
prática social, num esforço da pessoa em dar sentido às suas vivências e
experiências, registrando no suporte fotográfico o sentido de sua condição
e, especialmente, a possibilidade de mudança. (Araújo, 2003, p.74)
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Optou-se pela criação e nomeação de um personagem a ser fotografado.
Considerou-se que “tudo que represente para a pessoa uma auto-representação,
sua auto-imagem, configura-se como um auto-retrato”. (Idem, ibdem)
Judy Weiser, ao descrever a riqueza de comunicação propiciada por fotos, diz:
Photographs, however, have the power to capture and
express feelings and ideas in visual-simbolic forms, some of wich are
intimately personal metaphors.
The symbols and visual representations that appear in
photographs are clearly a language, but one that an outsider may not
understand without assistence from the person who produced them.
Language constructs reality, yet language is not always solely verbal. Artisitic
representation is a language, and certainly it communicates as well as words
about our thoughts, feelings and relationships. (Op. cit. p 6) 7

Ao utilizar-se máquina fotográfica analógica, lidava-se com o intervalo de
tempo entre a foto e sua revelação.

Criava-se uma certa expectativa sobre o

resultado pois, como foi visto na 1 ª seção do capítulo 1, por maior que fosse o
controle sobre a pose e o ato de fotografar, no exato momento de inscrição da
imagem fotográfica, tudo é inconsciente,
Na primeira sessão de fotos, seis mulheres desejaram participar; às demais
foi facultada a possibilidade de assistir ou mesmo colaborar na produção das fotos,
organizando material, auxiliando na composição dos personagens, se este fosse o
desejo da fotografada. Combinou-se que cada Maria teria direito à duas poses,
podendo variar o personagem, se fosse de seu agrado
A primeira a compor um personagem e se animar para ser fotografada, Maria
4 vestiu-se de vermelho, colocou um chapéu e, nas mãos, escolheu portar um
espelho. Nomeou-se como Baronesa , o mesmo nome conferido à boneca que havia
confeccionado. Falava que era uma nobre, senhora de muitos
7

escravos. Na

Fotografias, entretanto, tem o poder de captar e expressar percepções de forma visual-simbólica, algumas delas
são metáforas profundamente pessoais.
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segunda foto a que tinha direito, Maria 4 disse que usaria qualquer cor de roupa,
menos a cor preta.
Maria 6 realizou várias experimentações, compondo diversos personagens.
Nomeou dois: uma cigana( figura 7) e Serena (figura 8). Participou da construção de
personagens de outras Marias, dando opiniões, ajudando na caracterização.

FIGURA 7

FIGURA 8

Os símbolos e a representação visual que aparecem nas fotos são claramente uma linguagem, mas do tipo que
alguém de fora pode não entender sem a assistência da pessoa que a produziu. A representação artística é uma
linguagem que comunica tão bem quanto a palavra sobre nossos pensamentos, sentimentos e relacionamentos.
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Maria 5 primeiro sinalizou que era muito feia, e que iria queimar a foto. Por
insistência de Maria 6, foi escolher um figurino; optou por véu vermelho e nomeou o
personagem Maria Madalena (figura 9). O segundo personagem (figura 10), não
nomeado, surgiu a partir do brilho do véu. Repetia que era muito feia, mas
demonstrava contentamento por estar sendo fotografada. Dizia que iria mostrar a
foto a algumas pessoas, para mostrar-lhes o que era capaz de fazer.

FIGURA 9
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FIGURA 10
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O primeiro tecido escolhido por Maria 2 foi um tecido dourado e, como adereço, um
leque; buscou bijuterias e experimentou diversas saias. A dignidade de seu
personagem (figura 11) foi alvo de comentários de Maria 6, que apresentou a
sugestão do nome Agnes, da novela Almas Gêmeas, exibida pela Rede Globo de
Televisão na época da sessão de fotos justificando-o por ser o de uma senhora
elegante, de classe.

FIGURA 11
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Maria 8 arrumou-se e disse chamar-se Cristina, personagem da mesma
novela (figura 12). A personagem Cristina era a bela vilã do folhetim. Outras Marias
brincavam com Maria 8, chamavam-na de má, que ela iria atrás de Rafael ( o herói
da mesma trama). A pose escolhida por Maria 8, provocou comentários de Maria 6,
pois, segundo esta, estaria mais para santa que para Cristina.

FIGURA 12

O primeiro personagem de Maria 1 ( figura 13) não recebeu nome , realizou
várias experimentações (figura 14), algumas delas deixando-se vestir pelas outras
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Marias, principalmente por Maria 6. Ficou fascinada por uma máscara, oferecida
como possibilidade de adereço, pegou-a e largou-a perante o comentário de Maria 6
de que a máscara causava medo.

FIGURA 13

FIGURA 14
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3.4.1- Fios de luz tecem imagens arquetípicas
Com exceção dos personagens de Maria 5 e Maria 1, os demais recebiam
seus nomes a partir de personagens de novelas que estavam, no momento, sendo
veiculadas pela Rede Globo de Televisão. A Baronesa, personagem da novela a
Força de um Destino, era uma bela mulher, que fora prostituta, dona de bordel e se
casara com um rico barão, mesmo sendo apaixonada pelo filho deste, uma mulher
de fortes convicções.
Serena, Agnes e Cristina, todas personagens

da novela Almas Gêmeas.

Serena, a personagem principal, era uma jovem índia de grande sensibilidade, que
viera para a cidade seguindo a visão de uma rosa e encontrando o seu grande amor
na pessoa de Rafael, desejado por Cristina. Agnes, uma senhora rica, elegante,
triste pela morte da filha, que amenizava suas dores cuidando do jardim de sua
casa.
Note-se, que as fotos foram associadas às telenovelas, cujas narrativas são
estruturadas tendo como base a jornada do herói , expressão criada por Joseph
Campbell para designar a narrativa arquetípica da transformação: “a aventura do
herói costuma seguir o padrão da unidade nuclear(...) um afastamento do mundo,
uma penetração em alguma fonte de poder e um retorno que enriquece a
vida”(1995, p 40). Conceituando o herói (ou heroína), Campbell diz ser “uma
personagem dotada de dons excepcionais. Frequentemente honrado pela sociedade
de que faz parte, também costuma não receber reconhecimento ou ser objeto de
desdém. Ele e / ou o mundo em que se encontra sofrem de uma deficiência
simbólica.” [grifos da autora] (Idem p. 41).
As personagens associadas às fotos são mulheres marcantes, em torno das
quais giram tramas e dramas; mulheres de ação , protagonistas de suas próprias
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vidas. A fotografia permitiu uma ponte com o mundo exterior à instituição,
representado pela TV, e com o mundo interior, através da narrativa arquetípica
contida em cada novela. O poder das personagens femininas, agora, pertencia-lhes;
fora recortado e congelado no tempo, estando veiculado à feição de cada Maria que
o convocara. A foto cumprira, então, seu papel de fetiche,
Clients who have experienced loss of personal power in the
past, through abuse, enforced hospitaization, or a handicapping injury, can
benefit from the metaphoric power they wield when they take snapshots just
as they wish and when they wish. The personal statemente that result are
inarguably theirs, and they know that no one else has had any part in creating
them. This oftem frees up expression and increases feelings of empowerment
and self-confidence.. (Weiser, op. cit. p.233) 8

Maria 5 e Maria 8 posaram de forma semelhante às santas da iconografia
católica; o nome Maria Madalena remete à santa considerada prostituta convertida e
que, recentemente, tem sido evocada por diversos escritores como a esposa de
Jesus, o símbolo da parte do feminino a ser resgatada pela cultura Ocidental,.
Os terapeutas consideram que as fotos de seus pacientes
funcionam, frequentemente, como construções simbólicas e objetos de
metáfora transacional que oferecem “insights” silenciosos do mundo interior
de uma maneira que as palavras sozinhas simplesmente não poderiam
jamais representar ou codificar. (Weiser, 2006, p. 1)

A santa, a prostituta, a vilã, a heroína _ a face luminosa e a face sombria_
todas possíveis faces do feminino, haviam sido configuradas na primeira sessão de
fotos. Retomando a idéia de Roland Barthes, (ver capítulo 1) sobre o olhar abissal,
vertical , inerente à fotografia, poder-se-ia dizer que a profundidade e mergulho na
imagem fotográfica, pode conduzir à imagem arquetípica.

8

Clientes que experienciaram a perda de pode pessoal na passado, através do abuso, hospitalização forçada ou
injúria, podem se beneficiar com o poder metafórico que assumem quando tiram fotos como desejam e quando
desejam. A transformação pessoal que resulta é irrefutavelmente deles e eles sabem que ninguém mais tem o
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3.5- A segunda sessão de fotos:
As fotografias foram entregues no encontro seguinte (12 ª sessão). A foto de
Maria 4 como Baronesa velara. Foi-lhe oferecida nova oportunidade para ser
fotografada; apesar de decepcionada, aceitou. A todo instante buscava explicações
para o fato da foto não ter se configurado. As hipóteses formuladas por Maria 4
incluíam: excesso de luz, o fato de portar um espelho, ou estar vestida de vermelho.
Não é objetivo deste trabalho o aprofundamento no campo simbólico de cada Maria,
as hipóteses formuladas por Maria 4 ilustram o alcance de questionamentos que
uma foto pode proporcionar, mesmo quando não se configura. Outras mulheres
desejaram ser fotografadas; foi combinado que no encontro seguinte, uma nova
sessão de fotos seria realizada.
O trabalho programado para o dia consistia em pintura sobre toalha de rosto,
tendo como estímulo gerador um mito yoruba, no qual Iemanjá, fugindo de seu
marido Aganju, refugia-se no mar.
Ao realizar a pintura, Maria 4 sinaliza estar com dificuldade em configurar a
forma desejada – uma cruz. Após várias tentativas, mostra seu trabalho. Outras
Marias reconhecem na imagem uma antiga máquina fotográfica- a máquina do
lambe – lambe. Maria 4 havia materializado a máquina com raios ondulados
amarelos , como se esta estivesse em funcionamento. As demais Marias celebraram
a imagem e Maria 4, contente, repetia que queria fazer uma cruz, mas fizera a
máquina do lambe – lambe (figura 15).
Na avaliação

da arteterapeuta, o inconsciente grupal havia enviado uma

mensagem inconfundível: o desejo de trabalhar a auto-imagem, ter visibilidade,

poder de provocá-los. Isto frequentemente libera a espressão e produz sentimentos de empoderamento e autoconfiança .(WEISER, op. cit. 233) [tradução livre da autora deste estudo]
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escolher a forma de ser vista. Independente da linguagem utilizada, estávamos no
campo simbólico da escrita com a luz.

FIGURA 15

Consideradas coletivamente, estas fotos tornam visível o fluxo das
histórias da vida destas pessoas e servem como rastro, trilha, impressão
visual que mostram onde estas pessoas estiveram (seja emotivamente como
fisicamente) e talvez acenem para onde elas se encaminham. (Weiser, idem,
ibdem).

A segunda sessão de fotos foi, também, a primeira sessão de filmagem
sessão): dois aspectos da auto-imagem _

(13ª

congelada e em movimento _ foram

oferecidos às Marias. Apesar do sucesso do vídeo, era a fotografia que
proporcionava às Marias a posse de sua própria imagem, podendo ser mostradas,
guardadas, levadas dentro das bolsas, que lhes fornecia suporte para relatos que
poderiam variar.
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O segundo encontro não contou com a presença de Maria 5, hospitalizada e
Maria 9 _ que por problemas de saúde não estava participando desde a primeira
sessão de fotos. Maria 10 pouco frequentava o grupo.
Ao inciar-se a segunda sessão de fotos, Maria 3 solicitou ser fotografada com
um turbante dourado, descrito por ela como o de uma Mãe-de-Santo baiana. O
tecido dourado foi arrumado várias vezes até ter sua aprovação. Sentou-se
majestosa em uma cadeira coberta com véus.(figura 16)

FIGURA 16
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Sua segunda foto, nomeada

Cigana (figura 17) , apresenta grande

semelhança com imagens de orixás. Como Cigana, fez previsões para o ano que se
iniciava. Conclamava ao cuidado com as crianças, dizia que seria um ano de muitas
desavenças. Posteriormente, ao ver reportagem na TV sobre um bebê colocado em
um saco plástico, na Lagoa da Pampulha, em Minas Gerais, lembrou à arteterapeuta
a previsão que havia feito sobre as crianças.

FIGURA !7
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Ao receber a cópia das fotos, relembrou do tempo no qual tinha posses para
cultuar os Orixás. Filha de Iansã e Ogum _ o que a caracterizaria como alguém com
grande força de vontade , energia vital e espírito guerreiro _ Maria 3 pode simbolizar
seus laços com os deuses de sua devoção, seu religare ; pode ver-se como mulher
consagrada, sacerdotisa.
Maria 4 posou para novas fotos, sem contudo, usar o espelho ou as roupas
vermelhas. Experimentou, inclusive, roupas pretas, cor até então rejeitada. ( figuras
18 e 19)

FIGURA18

FIGURA 19
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Maria 7, decidiu ser fotografada. Para isso escolheu um cenário que poderse-ia chamar de doméstico: perto do aparelho de TV, tendo nas mãos um CD. (figura
20) Declarava seu desejo de morar em uma casa, com o companheiro com o qual
se encontrava, esporadicamente.

FIGURA 20
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3.5.1- A imagem masculina
Enquanto as demais se preocupavam com os tecidos, Maria 1, pegou a
máscara que havia sido rejeitada por Maria 6 na primeira sessão de fotos, colocou-a
no rosto e dirigiu-se, sem nenhuma palavra, ao local onde as fotos eram realizadas.
A arteterapeuta, entendendo a intenção, fotografou - a. Ao ser perguntada sobre
qual o nome a ser dado para a foto, respondeu “Antônio” (figuras 21 e 22). Seguiuse, naquele mesmo dia, um relato sobre a vida de Antônio, um antigo patrão.

FIGURA 21
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Ao receber a foto revelada, Maria 1 chamou-a sem hesitação de Antônio.
Havia construído, com seu próprio corpo, a lembrança de uma outra pessoa que,
através da fotografia, guardava consigo, . A pessoa na foto não era Maria 1, mas
Antônio , tal como fora possível ser reconstruído em sua memória. A cada visão da
foto, novas narrativas sobre Antônio.
Roland Barthes ressalta a possibilidade ritualística da foto representar
ausentes _ou mortos. Vai buscar essa proposição nas origens do teatro ocidental.
Mas se a Foto me parece mais próxima do Teatro, é através de um
circuito singular (talvez eu seja o único a vê-lo): a Morte. É conhecida a
relação original entre o teatro e o culto dos mortos; os primeiros actores
distinguiam-se da comunidade ao desempenhar o papel de mortos;
caracterizar-se era apresentar-se como um corpo simultaneamente vivo e
morto; busto embranquecido do teatro totémico, homem de rosto pintado no
teatro chinês, maquiagem com base de pasta de arroz do Katha Kali indiano,
máscara do Nô japonês. Ora é a mesma relação que eu encontro na Foto; tão
viva que se esforçam por a conceber (e esta fúria de “tornar vivo” só pode ser
a denegação mítica de um receio da morte), a Foto é como um teatro
primitivo, como um Quadro vivo, a figuração do rosto imóvel e pintado sob o
qual vemos nossos mortos. (Bathes, op.cit. p. 53)

FIGURA 22
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O significado de uma foto se encontra “não tanto nos seus aspectos visíveis e
sim nas evocações que os detalhes destas fotos suscitam na mente e no coração de
cada observador” (Weiser, 2006, p. 1). Para a arteterapeuta, que fotografava, a
imagem remeteu a Apolo, o misógino deus-Sol grego, remeteu

aos mitos do

relacioamento do deus com a ninfa Dafne – perseguida pelo deus, que não aceitou
sua recusa às investidas amorosas, a ninfa Dafne suplica ajuda; é então,
transformada em loureiro, planta consagrada a Apolo _ e com a troiana Cassandra,
princesa amaldiçoada pelo deus, condenada a ter sua palavra desacreditada. As
narrativas subsequentes de Maria 1 sobre Antônio , conduzem à hipótese que ali
estava constelada uma imagem arquetípica de aspectos do masculino, vivenciados
não apenas por Maria 1, mas por todo o grupo.

3.6- Fotografia: o fio de luz condutor do processo
A partir da segunda sessão de fotos (e primeira de filmagem), uma nova
relação com a própria imagem se estabeleceu. As mulheres reivindicavam ser
fotografadas próximas às suas produções expressivas e receber as cópias dessas
fotos. Não houve movimento para uma fotografia grupal.
Fotografias e filmagens tornaram-se atividades concomitantes a todas as
atividades expressivas realizadas pelas Marias, que participavam agora, ativamente
do registro de suas produções e de sua auto-imagem. Suas presenças estavam, a
partir deste processo, registradas de forma perene; entre seus pertences, suas
próprias imagens perpetuadas atestavam-lhes a existência e poderiam servir de
suporte às suas narrativas e servir de ponte para o estabelecimento de vínculos.
Amplificando o trabalho com fotos, foi feita uma colagem buscando
contextualizá-las ( 27 ª sessão). Quando esta proposta foi desenvolvida, apenas
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Maria 2 e Maria 5 estavam presentes. Maria 4 e Maria 6 tiveram consultas médicas
marcadas para este dia. Maria 2 , sabendo que o projeto estava em sua fase final,
utilizou a fotografia como veículo de comunicação afetiva com a arteterapeuta:
arrumou, para ser fotografado, o verso do seu trabalho, no qual assinara o nome e
pôs em pé, ao lado, uma Bíblia, (figura 23) dizendo que já que a artetrapeuta ficaria
com uma cópia , estava dando aquela foto como lembrança e proteção.

FIGURA 23

Se uma foto é tempo e emoção congelados, fora dela ambos seguem seus
fluxos. Algum tempo depois da segunda sessão de fotos, várias Marias deixaram o
projeto, algumas já haviam sinalizado o desejo de deixarem a instituição, outras, a
instituição transferiu.
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Maria 1 havia sido transferida, devido a sua idade, para um abrigo destinado
a idosos, no dia de sua transferência perguntava por Antônio; Maria 3 havia sido
transferida para outra instituição, em uma troca de residentes; Maria 8 havia
retornado à casa de seus pais, em São Paulo; Maria 7 estava compartilhando um
quarto com seu companheiro e mais um casal em um dos morros da cidade; Maria 9
encontrava-se adoentada e Maria 10 foi a única a deixar o grupo por não desejar
mais participar das atividades .
Da parte da instituição, grandes mudanças abalavam a equipe: a Casa de
Acolhida seria desativada, os educadores sociais e equipe de cozinheiras estavam
demissionários e a equipe técnica seria transferida para outras instituições.
Do destino das Marias que ainda estavam na casa, pouca informação era
dada, nem mesmo a equipe técnica sabia informar quais os desdobramentos e
encaminhamentos que viriam a seguir.
A penúltima sessão do projeto foi dedicada à montagem de um painel de
tecido, com todas as fotos das Marias que integraram o grupo. Presentes: Maria 2,
Maria 5 e Maria 9, que apenas observava o movimento das outras. Juntas,
recordavam e nomeavam as outras Marias, agora distantes, presentes apenas nos
pequenos pedaços de memória congelada.
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CAPÍTULO 4
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
“Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana, sempre ...
Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho, sempre.”
Mílton Nascimento e Fernando Brandt

Fotografias propiciam, no setting arteterapeutico, a configuração de aspectos
do inconsciente pessoal e coletivo. Participam do mesmo campo simbólico da luz _
consciência e manifestação do sagrado. Oferecem ao olhar uma noção de tempo
magnificada , porque congelada. Trazem informações e elaborações peculiares.
Fragmentos congelados de um passado, são suporte para a fluidez narrativa,
contam histórias, são veículos de comunicação. Participam do mesmo princípio das
personas , máscaras do teatro grego, que fixadas em sua feição amplificavam a
comunicação.Culturalmente aceitas como testemunho de presença, são aliadas
fundamentais para o resgate da auto-imagem e auto-estima, principalmente entre as
camadas excluídas da população, pois funcionam como antídoto à invisibilidade
social.
A prática, relatada no capítulo 3 deste estudo, demonstra que, através de
uma sessão de fotos, indivíduos podem fortalecer a auto-imagem, apropriando-se
da pose fotográfica para plasmar imagens de grande poder reestruturador , calcadas
em expressões ancestrais ( ver Maria 2 e Maria 3) ou, mergulhando no olhar abissal
mencionado no capítulo 2, plasmar imagens arquetípicas ( ver Maria 1).
Em si, a fotografia é uma imagem arquetípica da Persona , uma vez que o
fotografado escolhe como quer ser visto. Propicia a composição de uma forma
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exterior que, no caso estudado, propiciou o per sonare – deu expressão a uma
energia sufocada pela vivência institucional.
A possibilidade de vivenciar múltiplas personas, captando sua força em
pequenos pedaços de papel, transportáveis, manipuláveis, promotores de narrativas,
eles próprios narrativas visuais , é facilitadora da reapropriação de aspectos vitais,
confere suporte para a narrar a própria história, condição essencial de dignidade e
respeito à subjetividade do indivíduo. As narrativas proporcionadas pelas fotos
permitiram o estabelecimento de diálogo significativo entre as Marias e entre estas e
a arteterapeuta.
A posse da própria imagem é ato simbólico de apropriação do próprio ser,
(como relata Sontag no capitulo 2 deste estudo). Propicia o resgate das raízes
culturais nas quais se alicerça a singularidade. Como foi visto no capítulo 3, as
imagens, muitas das quais com estética afro-brasileira, promovem o religare com a
ancestralidade.
Alguns cuidados são necessários para o trabalho com fotografias e população
socialmente excluída. Por lhes serem atribuídas uma imagem negativa , é preciso
preparar um têmenos, um espaço sagrado, no qual a energia da psique, plasmada
nas fotos possa se manifestar. Ao arteterapeuta cabe propiciar um espaço acolhedor
e, principalmente, tratar com reverência a parte do Ser que se materializa através da
escrita da luz. Cabe, também, a ação ética de ser um guardião da fotos plasmadas
no setting, informando com transparência, aos proprietários das imagens, em quais
situações estas serão expostas, solicitando a permissão para tal exposição e,
principalmente, acatando a recusa, se esta ocorrer.
No caso específico estudado, no qual as condições de gênero e etnia trazem
uma histórica vivência de exclusão, a dignidade propiciada pelas poses e a posse do
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objeto que contém a energia desta dignidade fizeram do ato fotográfico uma ação de
cidadania. Está, assim, em consonância com o conceito de saúde da OMS. Na
civilização das imagens, promover uma nova relação de expressão , respeito e
consciência crítica para com as mesmas é tarefa cidadã e terapêutica; nesses
sentido o ato fotográfico em arteterapia apresenta-se como promotor e liberador de
energias saudáveis, cerzindo histórias e bordando uma cultura de Paz.
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