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RESUMO
O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de investigar as
contribuições do vídeo na Arteterapia, tanto no registro de histórias e conteúdos
criados no setting arteterapêutico, como também em sua utilização como uma
modalidade expressiva autônoma e genuína. Essa investigação foi realizada através
de pesquisa a alguns teóricos, da biografia disponível sobre o tema, tendo como
complemento relatos de trechos da casuística, obtida nas sessões de Arteterapia
conduzidas pela autora junto aos cuidadores do CAPSi – Casa Harmonia,
em Porto Alegre, durante a segunda fase do estágio obrigatório, chamada fase dos
Estímulos Geradores.
O estudo mostra que a linguagem do Vídeo, apoiada nas atuais tecnologias, é
modalidade expressiva de acesso ao imaginário pessoal, do fazer criativo e da
transformação pelo olhar; e apresenta esta linguagem como uma estratégia para
trabalhar a autoimagem e a identidade dos participantes de um setting
arteterapêutico.

Palavras-chave: arteterapia – videoterapia – videoarteterapia – criação de histórias
– imaginário – memórias afetivas.
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ABSTRACT
This study was conducted in order to investigate the contributions from the
Video in art therapy, both in recording stories and created content in art therapy
setting, but also in its use as an expressive and genuine autonomous mode.
This research was carried out through research to some theorists, of the biography
availabel on the subject, having as a complement reports of excerpts from the
casuistry, obtained in the sessions of Art Therapy conducted by the author with the
caregivers of CAPSi - Harmony House,in Porto Alegre, during the second phase of
the mandatory stage, called the Stimuli generators.
The study shows that the language of Video, based on current technologies, is
an expressive mode of access to personal imagination, creative making and
processing by the look; and presents this language as a strategy to work on the
self-image and identity of the participants in an art therapy setting.

Keywords: art therapy – video therapy – video art therapy - creating stories imaginary - affective memories.
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APRESENTAÇÃO

O importante no trabalho arteterapêutico é acessar, independentemente da
nossa idade ou momento de vida, o “armário de memória afetivas” que
todos nós vamos armazenando ao longo da vida.
Beatris Scomazzon

Os estudos que realmente contribuem para o crescimento pessoal são
aqueles nos quais imergimos fundo, motivados por afetos, por desejos genuínos e
por desafios pessoais. E foi isso que aconteceu com o tema da minha monografia.
O tempo desta pesquisa coincide também com o momento em que minha
família, estendida aos meus irmãos e suas respectivas famílias, é integrada por filha
e vários sobrinhos que atravessam o período da adolescência e encaminham-se
para a vida adulta. E, como sempre, esse é um período de muita preocupação.
Nós, os adultos, gostaríamos de ter acesso a esses jovens, para assim poder
orientá-los no enfrentamento do importante período de afirmação da autonomia –
sempre com o objetivo de minimizar os riscos do caminho. Ou seja, nós adultos,
gostaríamos de ajudá-los.
Com esse afeto, e conhecendo o potencial de mobilização criativa da
Arteterapia, pensei investigar uma modalidade expressiva capaz de despertar o
interesse dos jovens de hoje, uma modalidade que se apropriasse da tecnologia
digital: o vídeo. E foi assim que ele apareceu como tema desta Monografia.
Depois, com o natural processo de aprofundamento do tema, inerente ao
desenvolvimento da pesquisa, novos acontecimentos vieram a complementar a ideia
inicial.
Numa atividade de campo, na disciplina Metodologia de Pesquisa, fomos
visitar a Feira de Antiguidades que acontece na Praça XV, no centro do Rio, aos
sábados pela manhã. O objetivo era identificar e fotografar objetos que nos
chamassem a atenção para, depois, analisar essas imagens e identificar aquelas
com maior potencial de nos mobilizar.
Como eu tinha em mente a ideia do vídeo, fotografei antigas máquinas
fotográficas de fole, uma das primeiras máquinas de escrever portátil Olivetti, depois
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uma caixinha com um filme super-8 do Chaplin e também vários conjuntos de superheróis em miniaturas - um mundo mágico encontrado em várias bancas dessa feira.
A surpresa acontece no final da atividade quando, sentados numa mesa de
bar, começamos a mostrar as fotos ao professor Miguel.
Em meu celular, bem no meio da sequência de fotos feitas na feira, apareceu
a imagem de um objeto da minha infância que, praticamente “vindo do além”,
“aterrissou” no meio do meu conjunto de imagens: um pequeno armário em madeira,
confeccionado pelo meu avô – que era um talentoso artesão.
o.

Imagem n 1 – O processo de escolha do Tema da Monografia.

Acervo pessoal da autora.

Muito brinquei “de casinha” com esse pequeno armário! Meu avô construiu
três armários e deu um para cada uma das primeiras três netas; eu fui uma dessas
três felizardas.
Na hora, fiquei atônita com a sincronicidade, mas depois entendi que a
imagem vinha anexa a uma mensagem enviada por uma das três primas – ela ainda
conserva o armário, que também serviu de brinquedo para suas filhas, hoje, já
adultas. De qualquer forma, foi incrível o momento escolhido para o envio da
imagem; no mínimo, o acontecido não podia ser desconsiderado.
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A reflexão sobre esse episódio ofereceu-me um insight: o importante para o
trabalho arteterapêutico é acessar, independentemente da nossa idade ou do nosso
momento de vida, o “armário de memórias afetivas” que todos nós vamos
armazenando ao longo da vida. O vídeo com certeza pode ser uma forma de registro
criativo, contemporâneo e tecnológico, mas o importante é a construção de histórias
e de conteúdos mobilizadores.
Assim, o tema inicial – Vídeo em Arteterapia – foi mantido mas ampliado para
acolher a compreensão de que qualquer público que participe de um setting
arteterapêutico pode ser beneficiado por essa modalidade expressiva.
o.

Imagem n 2 – O “Armário das Memórias Afetivas”.

Acervo pessoal da autora.
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INTRODUÇÃO

Segundo Philippini (2009), a utilização do vídeo em Arteterapia, como uma
modalidade expressiva, corresponde a percorrer um caminho de transformação das
imagens fixas em imagens em movimento. Recursos audiovisuais podem favorecer
o registro das atividades arteterapêuticas, configurando-se num excelente recurso
de identificação, reconhecimento e transformação da autoimagem dos participantes
de um setting arteterapêutico.
Além disso, o vídeo pode constituir-se numa abordagem que utiliza o processo
de gravação-edição-olhar como um genuíno processo de criação. Tal processo
oferece grande quantidade de possibilidades para o arteterapeuta na hora de fazer
propostas; enriquece a produção, já que permite a combinação do vídeo com
qualquer expressão artística; e oferece muitas alternativas e riqueza expressiva para
a pessoa que frequenta a sessão.
Como objetivo geral, a pesquisa quer verificar as potencialidades do vídeo
como modalidade expressiva. E, como objetivos específicos, o estudo propõe-se a
analisar as possibilidades de sua utilização nas sessões de Arteterapia, ou seja:
promover um olhar sobre o vídeo, legitimando-o como modalidade expressiva em
Arteterapia; refletir sobre o processo de gravação, edição, visualização e posterior
análise das imagens; identificar possíveis modalidades de uso do vídeo. Essa
identificação será oportunizada pela pesquisa bibliográfica sobre o tema, incluindo
textos divulgados por grupos de profissionais e/ou arteterapeutas independentes,
que têm aplicado o vídeo no setting arteterapêutico e, finalmente, apresentar
algumas vivências da autora na investigação aplicativa do vídeo, realizadas no
período de estágio, junto a cuidadores do CAPSi.
Ao final do estudo, pretende-se verificar a contribuição efetiva dos recursos
desta linguagem no setting arteterapêutico, identificando produtivas estratégias de
uso dessa linguagem expressiva.
O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos
metodológicos de modelo bibliográfico de pesquisa, ilustrado por relatos de vivências
com cuidadores do CAPSi Casa Harmonia, de Porto Alegre, os quais ocupam-se do
cuidado com crianças e adolescentes de sete a dezoito anos, em situação de
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vulnerabilidade social e risco em seu ambiente familiar, sendo que alguns dentre eles
apresentam transtornos mentais severos e persistentes.
o.

Imagem n 3 – Equipamento de Cinema, em seus primórdios.

Disponível em: http://img.gawkerassets.com/img/19cxzkfqdspfwjpg/original.jpg

o.

Imagem n 4 – Equipamento para Vídeo, hoje.

Disponível em: https://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2015/11/fotografia_iphone-960x623.jpg
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CAPÍTULO I

ARTETERAPIA e JUNG

A arte não é somente uma prática estética mas um ramo do saber, uma
epistemologia no sentido mais profundo.
Carl Gustav Jung
o.

Imagem n 5 – A transformação pela Arteterapia.

Disponível em: http://www.fractalesasociados.com/wp-content/uploads/2015/07/arte-terapia.jpg

1.1 ARTETERAPIA: UM OLHAR PARA SI MESMO

A Arteterapia é um processo terapêutico que utiliza-se de modalidades
expressivas originadas nas várias linguagens da Arte – Artes Plásticas, Teatro,
Música, Dança, Fotografia e Cinema, com predomínio de estratégias pertinentes às
Artes Visuais. Configura um processo expressivo que libera o fluxo criativo e tem,
como benefícios, o bem estar e o autoconhecimento – sendo elegível para públicos
de cronologias diversas.
Através das imagens pode-se simbolizar sentimentos e pensamentos,
tornando-os menos ameaçadores, mais “visíveis”. A produção imagética e simbólica
originada no setting arteterapêutico pode ser entendida como um documentário que
conta sobre a psique da pessoa e oportuniza genuínos insights, os quais colaboram
no seu processo de desvelamento.
De acordo com texto recentemente atualizado da American Association of Art
Therapy [Associação Americana de Arteterapia]:
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A Arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na
atividade artística e terapêutica é enriquecedor da qualidade de vida das
pessoas. Arteterapia é o uso terapêutico da atividade artística no contexto
de uma relação profissional por pessoas que experienciam doenças,
traumas ou dificuldades na vida, assim como por pessoas que buscam
desenvolvimento pessoal.
Por meio do criar em arte e do refletir sobre os processos e trabalhos
artísticos resultantes, pessoas podem ampliar o conhecimento de si e dos
outros, aumentar sua autoestima, lidar melhor com sintomas, estresse e
experiências traumáticas, desenvolver recursos físicos, cognitivos e
emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer artístico.
Arteterapeutas são profissionais com treinamento tanto em arte como em
terapia;

têm

conhecimento

sobre

desenvolvimento

humano,

teorias

psicológicas, práticas clínicas, tradições espirituais, multiculturais e artísticas
e sobre o potencial curativo da arte. Utilizam essa em tratamentos, avaliações
e pesquisas, oferecendo consultoria a profissionais de áreas afins.
Arteterapeutas trabalham com pessoas de todas as idades, indivíduos,
casais,

famílias,

grupos

e

comunidades.

Oferecem

seus

serviços

individualmente ou como parte de equipes profissionais em contextos que
incluem saúde mental, reabilitação, instituições médicas, legais, centros de
recuperação,

programas

comunitários,

escolas,

instituições

sociais,

empresas, ateliês e prática privada. (PHILIPPINI, 2013, p. 11-12)

Complementando, Diniz (2010, p. 11):
A Arteterapia é relativamente recente como procedimento terapêutico.
Na década de 20, Jung começou a utilizar a arte como parte do tratamento
psicoterapêutico e a considerava como a expressão mais pura que há para a
demonstração do inconsciente de cada um. Para ele, as imagens eram uma
simbolização do inconsciente, e a criatividade uma atividade humana natural
que, na medida em que pode estruturar o pensamento, possui uma função em
si mesma.

1.1.1 O Processo Arteterapêutico
A Arteterapia é uma atividade facilitadora da decifração do mundo interno; a
possibilidade de acessar esse mundo em um ambiente cuidadoso e acolhedor – o
setting arteterapêutico –, ajuda o encontro com o mais profundo de nós mesmos,
visando a saúde total do Ser. Lembrando que o processo psíquico desenvolve seu
dinamismo por meio de imagens simbólicas, símbolo – fruto da energia psíquica
objetivada em imagens – traz a possibilidade de “conhecer, compreender, refazer,
recuperar, rememorar, reparar estruturas e transcender” (PHILIIPPINI, 2000, p. 19).
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Sob a ótica Junguiana, a Arteterapia parte do princípio de que a vida psíquica
tem uma tendência inata à organização. Ou seja, parte da compreensão de que há
dentro de nós um movimento no sentido de sermos nós mesmos, de obtermos o
máximo possível de nossa força vital, de vivermos a nossa inteireza; e da
compreensão de que o processo arteterapêutico, por meio da arte, poderá dinamizar
essa tendência.
Os símbolos são parte do processo de autoconhecimento e transformação que
configura o processo arteterapêutico: vão aonde as palavras não alcançam, atingindo
dimensões que o conhecimento racional não pode atingir. Os símbolos conectam a
essência de cada ser, atuando diretamente no eixo Ego-Self, isto é, na conexão entre
o complexo que comanda a consciência – o ego – e a psique como totalidade – o
Self –, apontando o rumo que a energia psíquica pode seguir.
Uma vez que, para o encontro com o mais essencial dentro de nós, quase
sempre é necessário o enfrentamento de aspectos dolorosos e por vezes ocultos, a
Arteterapia auxilia o confronto com essas imagens sombrias facilitando, a partir das
produções artísticas, a expressão de emoções; oportuniza, assim, que a imaginação
desenvolva-se livremente, permitindo ao indivíduo a participação concreta no produto
imaginado. A arte despotencializa a carga emocional das imagens, e possibilita sua
decodificação no sentido da reorganização interna e da reconstrução da realidade.
Em Arteterapia, a imagem e o olhar, precedem a palavra, ou seja, no
processo arteterapêutico, a compreensão dos múltiplos significados contidos nos
símbolos resultantes do trabalho criativo, plástico e expressivo deve, sempre que
possível, preceder à abordagem verbal.

1.1.2 Ampliação Simbólica
A produção imagética que acontece no setting arteterapêutico – resultado da
utilização de várias modalidades expressivas –, é consequência, na maioria das
vezes, de processos primários de elaboração psíquica tendo, assim, a possibilidade
de não passar pelo crivo da consciência e do controle do ego, facilitando o trânsito de
conteúdos inconscientes.
Posteriormente, o olhar sobre a produção imagética, através da amplificação
simbólica, pode oferecer múltiplos significados à consciência. Toda vez que um
símbolo é produzido no processo arteterapêutico, seus significados inconscientes
demandam novas propostas de atividades criativas para desvendá-lo, as quais
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fazem parte da ampliação simbólica. Philippini (2009, p. 18), através de seu olhar
sobre o símbolo e seus múltiplos significados, elabora o seguinte conceito para a
amplificação simbólica em Arteterapia:
Conjunto de estratégias expressivas que facilitam a compreensão do
significado de um símbolo, permitindo sua aproximação aos processos
secundários de elaboração (consciência), contribuindo para a expansão da
estruturação emocional.
Estratégias construídas através de atividades que permitem uma elaboração
pré-verbal através da transposição de linguagem expressivas, buscando
encontrar o canal mais facilitado para cada indivíduo, e na pesquisa do
material que oferece melhores condições expressivas para a configuração de
um determinado símbolo.

Em essência, o processo arteterapêutico busca a compreensão dos
significados da produção simbólica, até que esses sejam apreendidos pela
consciência,

mediante

sucessivas

amplificações

expressivas

e

simbólicas.

A utilização de uma variada gama de atividades expressivas permitirá o livre trânsito
dos conteúdos inconscientes rumo à consciência. Dentro do modelo teórico
Junguiano, o conjunto de ações realizadas com essa intenção é denominado
“circum-ambulação”, ou seja, caminhar e movimentar-se em volta do campo
simbólico observado, o que oferece um olhar e uma compreensão do humano do
ponto de vista das imagens produzidas em seu imaginário – seja ele pessoal ou
coletivo. Mais adiante, neste capítulo, serão abordados vários conteúdos da
psicologia Junguiana, que vão oportunizar um olhar sobre esse modelo teórico.
Retomando a questão do símbolo, cada símbolo produzido no setting
arteterapêutico poderá ser compreendido simultaneamente em relação ao seu
criador – nas ressonâncias subjetivas e biográficas – e, paralelamente, também em
relação a seus aspectos universais e arquetípicos. O ciclo de apresentações dos
significados simbólicos – através da pesquisa do símbolo pela ampliação simbólica,
em dado momento completa-se. Esse momento poderá ser reconhecido por
sensações corporais, por insights e, eventualmente, sentimentos de plenitude e
bem estar. Lembrando que cada imagem produzida no setting arteterapêutico tem o
potencial de transformar-se em “imagem-matriz”, ou seja, em uma imagem
geradora de uma série de outras imagens (de significados correlatos), ao longo do
percurso arteterapêutico.
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Na finalização dos processos de amplificação simbólica, as atividades de
desdobramentos de conteúdos simbólicos deverão ser completadas por estratégias
de

globalização simbólica, facilitando a integração e a síntese do processo

através de atividades plásticas e expressivas; o objetivo é possibilitar a conexão
entre os símbolos trabalhados no processo arteterapêutico e sua compreensão em
nível da consciência.

1.2 MODALIDADES EXPRESSIVAS EM ARTETERAPIA

A partir das reflexões sobre a práxis arteterapêutica, desenvolvida por
Philippini (2009), esta sessão faz uma breve apresentação de várias linguagens
expressivas – a partir dos materiais, indicações e propriedades – que podem ser
utilizadas no setting arteterapêutico como modalidades expressivas para a
produção imagética e suas amplificações.

1.2.1 COLAGENS
o

Imagem n 6 – Colagens com Imagens.

Acervo pessoal da autora.
o

Imagem n 7 – Colagem com Imagens + Desenho.

Acervo pessoal da autora.
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A Colagem “é instigante como o mapa do tesouro” (PHILIPPINI, 2009,
p. 24). É estratégia expressiva fundamental em Arteterapia por ser uma técnica
operacionalmente simples, de custo reduzido e com múltiplas possibilidades
plásticas e estéticas. Seguem sugestões de materiais, indicações e propriedades
conforme Philippini (2009).
a) Materiais: pode-se misturar materiais e cola em técnica mista: panos e papéis,
papéis e materiais orgânicos (sementes, flores e folhas secas), papéis e areia em
cores naturais ou pigmentadas, combinar papéis coloridos com fitas-botõessianinhas-rendas-passamanarias-lantejoulas, macarrão miúdo, fios de diferentes
espessuras e texturas.
b) Indicações e Propriedades: linguagem indicada para cronologias diversas;
facilitadora do inicio do processo arteterapêutico; ordenadora, estruturadora,
integradora e sintética.
o.

Imagem n 8 – Colagem Sementes e Materiais Naturais

Acervo pessoal da autora.

1.2.2 PINTURA
o.

Imagem n 9 – Pintura com Tinta Líquida.

Acervo pessoal da autora.
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“Não dá para controlar” (PHILIPPINI, 2009, p. 38). Modalidade expressiva que
proporciona intensa mobilização emocional, causada pelas experimentações com a
cor e sua correspondência com ativos fisiológicos (por exemplo: cores quentes são
acidificantes e aceleram o metabolismo; cores frias são alcalizadoras e tendem a
tornar o metabolismo mais lento). Seguem sugestões de materiais, indicações e
propriedades conforme Philippini (2009).
a) Materiais: pode-se utilizar os mais variados tipos de tinta: pigmentos líquidos,
tinta acrílica, tinta à óleo, tinta plástica, aquarela, tintas artesanais, guache,
nanquim, tinta para tecido.
b) Indicações e Propriedades: linguagem indicada para cronologias diversas
e facilitadora do inicio do processo arteterapêutico; desbloqueia e ativa o
fluxo criativo, facilitando a liberação de conteúdos inconscientes; favorece
experimentações sensoriais e lúdicas com a cor, texturas e cromatismos; facilita
experimentações com o inusitado (pigmento líquidos em movimento); atividade
para dissolver (através das experiências de diluir com a cor); atividade para
expandir (abrangendo superfícies através da cor); e sensibiliza para a percepção
emocional das cores.
o.

Imagens n 10 e 11 – Pintura com Tinta Acrílica sobre Tela.

Acervo pessoal da autora.
o.

Imagem n 12 – Pintura com Temperos e Especiarias.

Acervo pessoal da autora.
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1.2.3 DESENHO
o.

Imagens n 13 e 14 – Desenho com Música (ritmos).

Acervo pessoal da autora.

“As pessoas que escrevem estão naturalmente aptas a desenhar”
(PHILIPPINI, 2009, p. 48). Na prática, desenhar corresponde apenas a olhar com
atenção, guardar a imagem observada em sua totalidade e detalhes e depois,
simplesmente, reproduzi-la com tranquilidade. Seguem sugestões de materiais,
indicações e propriedades conforme Philippini (2009).
a) Materiais: pode-se utilizar os mais variados tipos de materiais: lápis de cera, lápis
de cor, grafite, carvão de desenho, canetas, pastel seco, pastel a óleo, penas ou
caneta de nanquim.
b) Indicações e Propriedades:

linguagem que permite expressar histórias

pessoais com clareza, apenas utilizando a configuração linear da imagem;
documenta a subida gradual do conteúdo inconsciente até a consciência
(da forma de expressão difusa até a forma objetiva); torna claro o tema simbólico
a ser trabalhado (processo de amplificação gráfica); conta a história, configura o
símbolo e facilita a compreensão no nível da consciência; auxilia na expressão
conceitual através da forma; favorece a percepção espacial, as relações
luz-sombra e a percepção de ponto-traço-linha (alfabeto visual); atividade que
delimita e designa, delineia e configura; favorece a expansão do movimento
gráfico, a objetividade, a coordenação psicomotora entre figura–fundo e a
coordenação viso-motora.
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1.2.4 MOSAICO E ASSEMBLAGE
o.

Imagem n 15 – Mosaico com Papel Crepon.

Acervo pessoal da autora.
o.

Imagem n 16 – Mosaico com EVA e Missangas.

Acervo pessoal da autora.

“Estar em cacos… Projetos desfeitos, decepções, frustações...” (PHILIPPINI,
2009, p. 82). As experiências com mosaico auxiliam na organização do mosaico
interno de afetos, emoções e memórias: desconstruções, alguns fragmentos de
sentido ou fragmentos completamente sem sentido, ou interações afetivas rompidas,
sonhos aos pedaços; tudo são peças de um mosaico emocional que nem sempre se
encaixam a contento. Seguem sugestões de materiais, indicações e propriedades
conforme Philippini (2009).
a) Materiais: pode-se utilizar os mais variados tipos de fragmentos: azulejos,
embalagens plásticas (xampu, detergente], cacos de vidro, pedaços pequenos de
papel, conchas do mar, pedras, espelhos, elementos de bijuterias, casca de ovo,
pedaços de madeira, casca de árvores, sementes, pedaços pequenos de EVA.
Os fragmentos poderão ser montados sobre suportes vários: eucatex, papelão
paraná, isopor, CDs fora de uso.
b) Indicações e Propriedades: técnica que possibilita reunir-ordenar-resinificar,
reutilizar-integrar; contribui para o reencantamento do olhar; favorece a percepção
espacial.
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1.2.5 MODELAGEM
o.

Imagem n 17 – Modelagem com Massinha.
o.

Imagem n 18 – Modelagem com Argila.

Acervo pessoal da autora.

Acervo pessoal da autora.

A atividade com Modelagem “mobiliza e ativa conexões arquetípicas, e seu
manuseio pode despertar energias ancestrais, extremamente estruturantes”
(PHILIPPINI, 2009, p. 72). O barro ativa mais rapidamente conteúdos inconscientes,
pois é um material orgânico, vivo, úmido, que propicia trocas de temperatura e
oferece ao toque extrema plasticidade e reversibilidade. Essa atividade também nos
remete naturalmente às associações e/ou às memórias muito antigas, algumas
memórias provenientes de nosso inconsciente pessoal, além de ter em sua
composição muitos elementos bioquímicos presentes também no corpo humano.
Seguem

sugestões

de

materiais,

indicações

e

propriedades

conforme

Philippini (2009).
a) Materiais: argila (barro, terracota etc.), massinha de modelar (plastilina]), papier
maché, massa biscuit.
b) Indicações e Propriedades: o barro é um calmante natural; modalidade
expressiva relaxante e libertadora, contribui em atividade de reabilitação motora,
facilita a transição do abstrato ao concreto, auxilia na percepção do volume e da
tridimensionalidade, favorece a percepção tátil, ativa a agilidade e flexibilidade,
favorece a criatividade e a expressão de emoções.
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1.2.6 CONSTRUÇÃO
o.

Imagens n 19 e 20 – “Self Boxes”.

Acervo pessoal da autora
o.

Imagem n 21 – Escultura em Arame.

Acervo pessoal da autora.

Construções são técnicas mais complexas, que solicitam noção da
tridimensionalidade e coordenação motora. “Todo objeto construído no setting
terapêutico é sempre um objeto terapêutico, na medida em que qualquer construção
demanda, simbolicamente, a consciência e a integridade de uma estrutura interna
organizada, coesa e bem introjetada” (PHILIPPINI, 2009, p. 88).
Esta estrutura interna abrange percepção do eixo, centramento, integração
entre segmentos; lembrando que, se este equilíbrio não estiver sendo percebido
internamente, ele não poderá ser expresso externamente. Seguem sugestões de
materiais, indicações e propriedades conforme Philippini (2009).
a) Materiais: conforme o tema proposto na construção, específicos materiais são
necessários; para muitos propostas de construção podem ser materiais
considerados sucatas. Alguns exemplos de construções: Self-Box (caixa da
memória, caixa do feminino, caixa da infância, caixa para um projeto especial,
caixa de tesouros, caixa de promessas, caixas do vir a ser), Instrumentos
Musicais, Porta-Retratos, Esculturas em Arame etc.
b) Indicações e Propriedades: atividades de construção ativam conteúdos e
constroem significados através da própria essência dessa técnica:

reunir –

integrar – compor – coordenar – equilibrar – edificar - construir – reconstruir –
agregar – edificar.
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o.

Imagem n 22 – Construção: Painel Coletivo.

Acervo pessoal da autora.

1.2.7 CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
O universo dos contos facilita o entendimento do psiquismo humano, na
medida em que suas narrativas representam fenômenos universais e tem como
fonte o inconsciente coletivo, apresentando evidências de uma memória humana
ancestral – que vai facilitar a compreensão da trajetória de aperfeiçoamento,
evolução e individuação humana.
“A trama e os personagens dos contos, pela estruturação arquetípica que
representam, oferecem a possibilidade de movimentar, transformar e harmonizar a
energia psíquica de quem os ouve” (PHILIPPINI, 2009, p. 118). Seguem sugestões
de materiais, indicações e propriedades conforme Philippini (2009).
a) Materiais: narrativas referentes à várias Mitologias, fábulas, contos clássicos,
contos de fada, histórias de nossas populações nativas (indígenas), contos da
cultura africana, contos dos vários folclores etc.
a) Indicações e Propriedades: os contos, por narrarem eventos comuns à
dimensão humana, favorecem o autoconhecimento, ativam o imaginário e
auxiliam o desenvolvimentos da comunicação oral;

o trabalho com contos

apresenta, gradualmente, a questão conflito x resolução, propicia reflexões,
insigts e a interação lúdica; os contos também possibilitam a ampliação da
percepção pelo contato com questões arquetípicas e transculturais.
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1.2.8 ESCRITA CRIATIVA
Atividades conhecidas como “Escrita Criativa” são amplamente utilizadas no
processo arteterapêutico, principalmente aquelas nas quais a palavra tem a função
de fonte geradora na produção de “Imagens”. “Dependendo do contexto e do campo
simbólico abrangido [...] uma palavra é como uma caixa que contem múltiplas
potencialidades simbólicas” (PHILIPPINI, 2009, p. 109). Ou seja, dependendo do
contexto e do campo simbólico abrangido, pode-se trabalhar os múltiplos
significados e imagens de uma mesma palavra.
A escrita criativa oferece meios de estabelecer um efetivo diálogo silencioso
entre indivíduo e fragmentos seus, muitas vezes sombrios e inconscientes que, em
cada releitura dos textos produzidos, tornam-se mais claros, pois gradualmente os
significados vão sendo apreendidos pela consciência. Seguem sugestões de
materiais, indicações e propriedades conforme Philippini (2009).
o.

Imagens n 23 e 24 – Escrita Criativa: “Objeto de Afeto”.

Acervo pessoal da autora.

a) Materiais: materiais expressivos e plásticos para concretizar um livro especial e
precioso, um livro “feito à mão”, elaborados página por página: objetos
terapêuticos chamados “self-books” ou “livros do self”; esta criação está,
simultaneamente, a serviço das atividades de construção no processo
arteterapêutico.
Alguns dos temas mais frequentes para a construção do “livro feito à mão”:
Livro dos Prazeres, Livro do Feminino, Meu Mundo, Meus Projetos,
Meus Sonhos, Ah, se eu soubesse...!, Quando eu crescer..., Eu gosto quando...,
Sabores da Infância, Memórias, Meus Escritos, Reencantamentos, Celebrações.
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Outras estratégias da escrita criativa: exercício de livre associação sobre
imagens plásticas produzidas, e sua posterior codificação pela escrita, a
catalogação de imagens através de títulos e a criação de textos a partir de textos
iniciais.
b) Indicações e Propriedades: desbloqueio da criatividade, acesso gradual a
conteúdos inconscientes, diálogo silencioso entre fragmentos de si mesmo,
documentação de afetos, interação entre o campo simbólico de imagens e
palavras, escrita como geradora de imagens plásticas, escrita como desenho de
sons internos ou externos, fluência na comunicação, simplicidade operacional.
o.

Imagens n 25 – Escrita Criativa.

Acervo pessoal da autora.

1.2.9 FOTOGRAFIA

Fotografias e suas reproduções são registros, arquivos, pistas, partes,
fragmentos de um “dicionário de emoções” com verbetes e ícones afetivos para
indicar as trilhas, expressar e reviver afetos (PHILIPPINI, 2009, p. 30).
Através das imagens (fotocópias da fotos originais – para preservar os
originais) trazidas ao setting arteterapêutico, vamos resgatando memórias,
recuperando percursos cronológicas e existenciais; isso propondo atividades de
amplificações (ou da miniaturização), aliadas ao trabalho de imaginação ativa.
Com fotos, é possível trabalhar em atividades com a “linha da vida” em que a
pessoa registra momentos marcantes e transformadores de sua biografia. Outra
possibilidade do trabalho com fotografias são os ensaios e as experiências de
criação de personagens especiais para serem fotografados, com o auxilio de
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figurinos e adereços, que ajudam a manutenção e a expressão de conteúdos
inconscientes e, muitas vezes, propiciam o resgate de uma autoimagem mais plena.
Ou seja, a fotografia é bastante indicada para favorecer o reconhecimento da
autoimagem, facilitando insigts sobre a própria identidade. Seguem sugestões de
materiais, indicações e propriedades conforme Philippini (2009).
a) Materiais: fotos, fotocopias, máquina fotográfica.
b) Indicações e Propriedades: resgate de memórias afetivas, restauração do
percurso biográfico, percepção da autoimagem, renovação e ampliação de um
olhar estético, ponte para outras linguagens plásticas como a pintura e a
colagem, documentário.

o.

Imagens n 26 e 27 – Fotografia: “Criando Personagens”.

Acervo pessoal da autora.

1.2.10 VÍDEO
Segundo Philippini (2009), utilizar o vídeo em Arteterapia corresponde a
percorrer um criativo caminha de transformação, das imagens fixar às imagens em
movimento, com ampla gama de benefícios terapêuticos decorrentes.
Sendo o objeto de estudo da presente monografia a aplicação dessa
linguagem como uma modalidade expressiva em Arteterapia, todo o conteúdo
relativo ao tema será desenvolvido nos capítulos II e III.
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1.3 O OLHAR DE JUNG SOBRE O INDIVÍDUO
o.

Imagem n 28 – Ilustração a partir de fotografia de Jung.

Disponível em: https://i.ytimg.com/vi/FvgmyaSTosg/hqdefault.jpg

Jung e os conceitos estabelecidos em seu legado, a Psicologia Analítica, têm
fundamental importância para a Arteterapia. Foi a partir de profunda experiência
pessoal, de estudos e de sua intuição criativa que Jung construiu sua vasta obra.
Nela procurou descrever a psique em seus mais diversos aspectos sem deixar,
porém, de sempre manifestar uma atitude de profundo respeito para com o
“mistério” da alma humana.
A presente monografia traz alguns conceitos da Psicologia Analítica
fundamentais à compreensão imagética originada no processo arteterapêutico.
Esses conceitos serão descritos a partir do trabalho da doutora Nise da Silveira, no
livro “Jung – Vida e Obra”, 1981.

1.4 A PSICOLOGIA ANÁLITICA

1.4.1 A Energia Psíquica e suas Metamorfoses
No livro “Metamorfoses e Símbolos da Libido”, publicado em 1912, Jung
apresentou, pela primeira vez, seu conceito de energia psíquica.
Enquanto Freud atribui à libido significação exclusivamente sexual, Jung
denomina libido a energia psíquica, tomada em um sentido mais amplo. Para Jung,
energia psíquica e libido são sinônimos; libido é apetite, é instinto permanente de
vida que manifesta-se pela fome, sede, sexualidade, agressividade, necessidades e
interesses diversos. Jung concebe o psiquismo (consciente e inconsciente) como um
sistema energético relativamente fechado, possuidor de um potencial que, em
termos

de

quantidade,

permanece

o

mesmo

manifestações durante toda a vida de cada indivíduo.

através

de

suas

múltiplas
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Ou seja, se a energia psíquica abandona um de seus investimentos, ela virá a
reaparecer sob outra forma. Exemplificando: se um grande interesse por
determinado objeto deixa de nele encontrar oportunidade para aplicar-se, a energia
que alimenta esse interesse tomará outros caminhos: surgirão talvez manifestações
somáticas (palpitações, distúrbios digestivos, erupções cutâneas etc.), ou a energia
virá a reativar conteúdos adormecidos no inconsciente, ou construirá enigmáticos
sintomas neuróticos. Esses vários fenômenos serão a expressão de metamorfoses
desta mesma energia.
Para Jung, todos os fenômenos psíquicos são de natureza energética.
Os complexos são nós de energia; os arquétipos são núcleos de energia em
estado virtual, e os símbolos são máquinas transformadoras de energia.

1.4.2 A Estrutura da Psique
Na psicologia Junguiana, a psique pode ser representada como um vasto
oceano (inconsciente) no qual emerge pequena ponta de um iceberg (consciente).
o

Imagem n 29 – Estrutura da Psique.

Disponível em:
http://intermarketandmore.finanza.com/files/2015/01/iceberg-grecia-europa-e1443618858168.jpg

Consciente
Área da psique onde desenrolam-se as relações entre conteúdos psíquicos e
o ego, que é o centro do consciente. Jung define o ego como um complexo de
numerosos elementos, que formam uma unidade bastante coesa para transmitir
impressão de continuidade e de identidade consigo mesma.
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Inconsciente
Segundo Jung, o inconsciente sofre mudança e produz mudanças; influencia
o ego e pode ser influenciado pelo ego. Ou seja, os conteúdos do inconsciente
não se mantém necessariamente iguais para sempre.
a) Inconsciente Pessoal
Camadas superficiais do inconsciente, cujas fronteiras com o consciente são
bastante imprecisas. Aí estão: percepções e impressões subliminares dotadas de
carga energética insuficiente para atingir o consciente; traços e acontecimentos
ocorridos durante o curso da vida e perdidos pela memória consciente; recordações
penosas de serem lembradas; qualidades que nos são inerentes mas que nos
desagradam (nosso lado negativo, escuro); e, sobretudo, grupos de representações
carregados de forte potencial afetivo, incompatíveis com a atitude consciente
(complexos).
b) Inconsciente Coletivo
Camadas mais profundas do inconsciente, fundamentos estruturais da psique,
comuns a todos os homens. É a expressão psíquica da estrutura cerebral,
independentemente de todas as diferenças raciais, ou seja, um substrato psíquico
comum a todos os humanos. No âmago do inconsciente coletivo, Jung descobriu um
centro ordenador – o self (si mesmo), do qual emana uma inesgotável fonte de
energia. Enquanto o inconsciente pessoal é composto de conteúdos cuja existência
decorre de experiência individuais, os conteúdos que constituem o inconsciente
coletivo são impessoais, comuns a todos os homens e transmitem-se por
hereditariedade.

Arquétipos
Para Jung, arquétipos são possibilidades herdadas para representar imagens
similares, são formas instintivas de imaginar. São matrizes arcaicas onde
configurações análogas ou semelhantes tomam forma.
O arquétipo funciona como um nódulo de concentração de energia psíquica;
quando esta energia, em estado potencial, atualiza-se, toma forma, então teremos a
imagem arquetípica – que não é o arquétipo pois esse é unicamente um virtualidade.
A prova da transformação de energia psíquica em imagens nos é dada todas as
noites nos nossos sonhos.
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A noção de arquétipo, postulando a existência de uma base psíquica comum
a todos os humanos, permite compreender porque em lugares e épocas distantes
aparecem temas idênticos nos contos de fada, nos mitos, nos dogmas e ritos das
religiões nas artes, na filosofia, nas produções do inconsciente de um modo geral –
seja nos sonhos de pessoas normais, seja em delírios de loucos. Para que a saúde
psíquica se estabeleça, é importante construir diálogos entre o consciente e o
inconsciente; e, para isso, é de vital importância dedicar conscienciosa atenção às
imagens arquetípicas.

Símbolo
Em todo o símbolo está presente uma imagem arquetípica essencial, mas,
para construí-lo, a esta imagem devem juntar-se outros elementos. O símbolo é, ao
mesmo tempo, racional e irracional: nele consciente e inconsciente aproximam-se.
Nise da Silveira (1981, p. 80) cita as palavras de Jung: “Um símbolo não traz
explicações; impulsiona para além de si mesmo na direção de um sentido ainda
mais distante, inapreensível, obscuramente pressentido e que nenhuma palavra de
língua falada poderia exprimir de maneira satisfatória”. Ou seja, Jung vê, na
atividade formadora de símbolos, uma ação mediadora, uma tentativa de encontro
entre opostos movida pela tendência inconsciente à totalização; segundo a
concepção junguiana o símbolo é uma linguagem universal infinitamente rica, capaz
de exprimir por meio de imagens muitas coisas que transcendem as problemáticas
específicas dos indivíduos.

1.4.3 Processo de Individuação.
O processo de individuação é o eixo da psicologia Junguiana.
No homem, embora o desenvolvimento das potencialidades seja impulsionado
por forças instintivas inconscientes, ele é capaz de tomar consciência desse
desenvolvimento e influenciá-lo; no confronto do inconsciente pelo consciente, no
conflito como na colaboração entre ambos é que os diversos componentes da
personalidade amadurecem e unem-se numa síntese, na realização de um indivíduo
específico e inteiro.
Em essência, o conceito junguiano de individuação é claro e muito simples:
tendência instintiva a realizar plenamente potencialidades inatas.
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o.

Imagem n 30 – O caminhar solitário rumo à Individuação.

Disponível em: https://zoelifesite.files.wordpress.com/2016/04/wpid-facebook_-1083376996.jpg

Aquele que busca individuar-se não busca a perfeição, mas visa completar-se;
e para completar-se terá de aceitar o fardo de conviver conscientemente com
tendências opostas, irreconciliáveis, inerentes à sua natureza, tragam estas as
conotações de bem e de mal, sejam escuras ou claras. Jung descreveu as principais
etapas do processo de individuação através dos conceitos de persona, sombra,
anima, animus.

Self
O processo de individuação não é um movimento linear, mas um movimento
de circunvolução que conduz a um novo centro psíquico. Jung denominou este
centro de Self (si mesmo). Quando consciente e inconsciente vêm ordenar-se em
torno do Self, a personalidade completa-se.

Persona
Aparências artificiais que o Ser Humano assume para estabelecer contatos
com o mundo exterior, para adaptar-se às exigências do meio onde vive; essas
aparências geralmente não correspondem ao seu modo de ser autêntico. São como
máscaras para o ator. Os moldes da persona são recortes tirados da psique coletiva.
Se, em certa medida, a persona representa um sistema útil de defesa, poderá
acontecer que seja tão excessivamente valorizada a ponto do ego consciente
identificar-se com ela; ou seja, quanto mais a persona aderir à pele do ator, tanto
mais dolorosa será a operação psicológica para despí-la.
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Sombra
Quando é retirada a máscara que o ator usa nas suas relações com o mundo,
aparece uma face desconhecida. É a sombra, nosso lado escuro, onde moram todas
as coisas que nos desagradam em nós mesmos, ou que nos assustam. Mas, no
sentido psicológico, a sombra faz parte da personalidade total.
Quanto mais a sombra for reprimida, mais torna-se espessa e negra. Porém,
na sombra, poderão ser identificados traços positivos: qualidades valiosas que não
se desenvolveram devido às condições externas desfavoráveis, ou porque o
indivíduo não dispõe de energia suficiente para levá-las adiante, ultrapassando
convenções vulgares. A sombra coincide com o inconsciente freudiano e com o
inconsciente pessoal junguiano. Mas a sombra ultrapassa os limites do pessoal e
alonga-se na sombra coletiva.
o.

o.

Imagens n 31 e n 32 – Persona e Sombra.

Disponiveis em:
http://3.bp.blogspot.com/-0ZmY0qgoQak/UgRCI6j4mSI/AAAAAAAAG_U/N1Pvpn6bOAc/s1600/imagescabntkes.jpg

http://bioneuroser.com/wp-content/uploads/2015/10/sombra-624x612.jpg

Anima
Segundo Jung, a anima é, presumivelmente, a representação psíquica da
minoria de genes femininos no homem; é a feminilidade inconsciente no homem.
Vêm compor a anima também as experiências fundamentais que o homem teve com
a mulher através dos milênios. Em outras palavras, representa o arquétipo do
feminino. A anima é suscetível de evoluir, de transformar-se.
Animus
Da mesma forma, no corpo de toda mulher encontra-se presente uma minoria
de genes masculinos. Jung denomina animus à masculinidade existente no
psiquismo da mulher. O animus opõe-se à própria essência da natureza feminina
que busca, antes de tudo, relacionamento afetivo.
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O animus condensa todas as experiências que a mulher vivenciou nos seus
encontros com o homem no curso dos milênios. É a partir desse imenso material
inconsciente que é modelada a imagem do homem que a mulher procura. As
personificações que o animus assume nos sonhos, contos de fada, mitos e outras
produções do inconsciente variam: formas animais, selvagens, demônios, príncipes,
criminosos, heróis, feiticeiros, artistas, homens brutos e homens requintados. O
animus é suscetível de evoluir, de transformar-se.

1.4.5 Imaginação Ativa
De acordo com Bennet (1985, p. 90), Jung foi cuidadoso em traçar uma
distinção entre fantasia e imaginação ativa, e cita para comprovar sua afirmação a
conceituação do próprio Jung:
A fantasia é mais ou menos nossa própria invenção e permanece na
superfície das coisas pessoais e das expectativas conscientes. Mas a
imaginação ativa, como o termo denota, significa que as imagens têm vida
própria e que os eventos simbólicos se desenvolvem de acordo com sua
própria lógica – isso, é claro, se nossa razão consciente não interfere.
o.

Imagem n 33 – Imaginação Ativa em Salvador Dali.

Disponível em: http://st-listas.20minutos.es/images/2013-07/366227/4119960_640px.jpg

Com muita frequência, a mente consciente interfere na imaginação criativa.
Todos passamos pela experiência de estar absortos em um devaneio, um período de
divagação abstrata, que chega sem ser procurado, sendo rechaçado como
imprestável quando “voltamos a nós”, e a mente consciente torna a predominar.
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Algo está ativo na mente nesse período, e deve ser o inconsciente, pois não é
a mesma coisa que o pensamento consciente que todos conhecem.
Jung pensava que, se pudéssemos exercitar-nos para induzir esse estado
mental, seria possível conectar o inconsciente. Com a prática, é possível nos
concentrarmos em um quadro mental, e então a imagem em nossa mente começa a
alterar-se e a movimentar-se ou até a ocupar o lugar do fluxo de consciência.
Esse estado de devaneio tem numerosas semelhanças com a experiência onírica,
segundo Bennet (1985).
A partir dessa constatação, desenvolveu-se a estratégia de imaginação ativa.
Quando se está apto a concentrar-se na corrente interna de ideias, o inconsciente
pode produzir notáveis imagens e pensamentos. Com frequência, as imagens
inconscientes são fugidias e, nesse caso, é proveitoso deixar que a imaginação ativa
se expresse pela pintura, pelo desenho e pela modelagem instantâneos: a
imaginação predomina e guia a mão, inteiramente à parte da intenção consciente.
A imaginação ativa, quando usada com êxito, ajuda-nos a encaminhar
conhecimentos do inconsciente para a consciência, enquanto que no sonho o
material inconsciente é em geral obscuro e pode requerer considerável análise, por
ampliação e de outros modos, antes de podermos descobrir sua significação.

1.4.6 SIncronicidade
Em seus estudos, Jung levou em consideração fenômenos que escapam ao
determinismo: a) coincidência de estados psíquicos e de acontecimentos físicos sem
relações causais entre si, tais como sonhos, visões, premonições, que correspondem
a fatos ocorridos na realidade externa; b) ocorrência de pensamentos, sonhos e
estados psíquicos semelhantes, ao mesmo tempo, em lugares diferentes.
E criou o termo sincronicidade para designar “a coincidência no tempo de dois
ou mais acontecimentos não relacionados casualmente, mas tendo significação
idêntica ou similar, em contraste com o sincronismo que simplesmente indica a
ocorrência simultânea de dois acontecimentos.
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CAPÍTULO II

CONVERSANDO SOBRE O VÍDEO

Num filme o que importa não é a realidade,
mas o que dela possa extrair a imaginação.
Charles Chaplin
o.

Imagem n 34 – Possibilidades de registro oferecidas pelo Vídeo.

Disponível em: https://devocionaiseesbocos.files.wordpress.com/2013/12/pulando-de-alegria.jpg

Utilizar o vídeo em Arteterapia corresponde a percorrer um caminho de
transformação das imagens fixas em imagens em movimento. De acordo com
Philippini (2009), o registro das atividades arteterapêuticas em vídeo possibilita um
excelente recurso de identificação, reconhecimento e transformação da autoimagem.
É muito produtiva, terapêuticamente, a possibilidade de ver-se em movimento
natural. E ver-se desta forma pode ser uma experiência emocional muito intensa e
importante.
Para Philippini (2009, p. 126), “ver-se em movimento é (re)-conhecer-se,
(re)-lembrar-se, é resgatar esta dimensão humana, é ativar uma atitude de
“sawa-bona” 1 em meio ao cotidiano invisível”.

1

Lembrando que “sawa-bona” é um cumprimento tribal na África do Sul que significa “eu vejo você”.
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Uma das características da nossa contemporaneidade é acreditar apenas no
visível, na imagem externa – a qual atribui-se a possibilidade da verdade –, e
desconfiar da veracidade daquilo que não é visível.
Nesse contexto, o vídeo pode ser um instrumento para tornar visível
conteúdos internos, conteúdos que estão invisíveis, latentes no inconsciente da
pessoa. Rever-se no vídeo é oportunidade para tomar contato com a autoimagem,
refletir sobre ela, produzir insights e criar condições de transformação.

2.1 A IMAGEM ICÔNICA

O primeiro passo na compreensão do uso do video em Arteterapia é um olhar
sobre a evolução no registro das imagens ao longo da história da humanidade,
até chegar-se à imagem em movimento; evolução essa que estabeleceu uma cultura
imagética que interessa ao tema da monografia.
Antes, porém, faz-se conveniente breve recapitulação de alguns termos
utilizados em Semiótica, que é a ciência que estuda fenômenos culturais como se
fossem sistemas de significação.

2.1.1 SIGNO - Um signo propõe-se a representar, pelo menos em parte, um objeto
(denominado referente). O objeto é a causa e o determinante do signo; esse é
sempre parcial, incompleto, pois quer representar o objeto, mas não é o objeto.
Exemplos:
Objeto: casa.
Signos do objeto casa: fotografia da casa, planta baixa, palavra casa, pintura da
casa etc.

2.1.2 ÍCONE - É um signo que representa o objeto por similaridade (ou seja, por
semelhança), possuindo as mesmas características que o objeto; mantém o
significado mesmo que o objeto desapareça.
Exemplos: um quadro abstrato (cheio de qualidades: cores, texturas, volumes);
a escultura de um homem; desenho de uma mulher; uma fotografia de uma
paisagem; a metáfora verbal (por analogia, comparação) é ícone.

42
2.1.3 ÍNDICE - É um signo que funciona como indicação de uma outra coisa, a qual
ele está ligado (não por semelhança, mas por contiguidade, proximidade). É como
uma marca.
Exemplos: um dedo apontando alguma coisa; uma batida no porta; um relâmpago
violento; fumaça (indica fogo, alguém fumando); cata-vento (direção do vento).

2.1.4 SÍMBOLO - É um signo por convenção, por definição; tem caráter arbitrário.
É signo mental e está no campo da “terceiridade”, a qual refere-se à mente, ao
pensamento, isto é, à razão. Não tem relação com a coisa representada. O símbolo
refere-se ao objeto denotado por associação de ideias produzidas por uma
convenção.
Exemplos: a cor verde como símbolo da esperança; a cor vermelha significando
paixão; uma senha; uma entrada de teatro ou cinema.

A imagem icônica é um artifício inventado pelo Ser Humano para
representar, simbolicamente, percepções visuais (objetos) e imagens mentais ou
“endo-imagens” (ideias). Por sua vez, o símbolo icônico nasce de tecnologias muito
diferentes e que dão lugar a diferentes tipos de imagens: bidimensionais,
tridimensionais, fixas, em movimento, em cor ou monocromáticas.
O Ser Humano primitivo realiza as primeiras representações icônicas no
interior das cavernas, aproveitando-se de saliências e contornos de rochas que
lembravam o contorno dos animais; a finalidade dessas representações é puramente
mágica, supondo-se que propiciassem uma boa caça.
Em sua evolução, antes de saber reproduzir o que vê, o Ser Humano aprende
a utilizar grafismos com a finalidade de representar diferentes conceitos. Inventa um
primeiro sistema para fixar, de forma permanente, ideias e conceitos sobre um
suporte: a escrita pictográfica, onde os signos representam imagens do mundo
visível (diferentemente da escrita alfabética onde os símbolos representam os sons).
Os signos da escrita pictográfica tem um dupla natureza intrínseca:
são icônicos enquanto imitam o mundo visual; e têm uma função léxica devido a
estarem ordenados sequencialmente como a escrita, ou seja, são gramática.
Assim, deduz-se que imagens e palavras têm um tronco comum.
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2.2 A IMAGEM EM MOVIMENTO

A busca pela representação das imagens em movimento é muito antiga.
Pode-se

encontrar

tentativas

em

diferentes

culturas

primitivas,

como

na

Coluna Trajana de Roma que, mediante uma espiral, narra em imagens
consecutivas e sequenciais as proezas do imperador; outro exemplo, são as
vinhetas sequenciais em jornais e publicações no século XIX.
A imagem dinâmica móvel, que nasce com o cinema e seus precursores,
permite decompor a percepção visual do mundo em fases consecutivas que, ao
serem projetadas, dão a impressão de mobilidade. A partir desse momento, o século
XX vê um enorme desenvolvimento da imagem iconocinética, que culmina com a
televisão, o vídeo e a imagem sintética do computador.
O vídeo é a imagem eletrônica e o penúltimo suporte da imagem em
movimento – ou seja, situa-se entre o cinema e o computador. É um meio que
democratiza a produção de imagens e sons.

2.3 O VÍDEO EM ARTETERAPIA: VIDEOTERAPIA OU VIDEOARTETERAPIA

Rodriguez Perez (1913), em recente artigo, “Videoarteterapia. O ato de
gravar”, faz ampla análise da linguagem audiovisual no contexto da Arteterapia,
confirmando que, pelas suas peculiaridades, essa linguagem pode ser considerada
uma ferramenta não apenas criativa, mas também terapêutica.
Nesse artigo, Perez explica que o vídeo em Arteterapia pode ser aplicado a
partir de duas abordagens: a videoterapia e a videoarteterapia.

2.3.1 Videoterapia – É o uso do meios audiovisuais com fins terapêuticos.
Neste caso, o vídeo não se limita apenas a proporcionar uma imagem da realidade,
mas é o registro da cena condicionado pela pessoa que grava, pela pessoa que
edita, pela pessoa que observa a cena gravada e, logicamente, pela pessoa que
está sendo gravada. Essa abordagem do vídeo permite que a pessoa trabalhe com
sua própria imagem ou com a imagem que tem do mundo; além disso, oferece-lhe a
possibilidade de observar o que foi gravado, e até de mostrá-lo aos outros.
É uma abordagem que guarda similaridade com a fototerapia na analogia com
o real, embora o vídeo incorpore o movimento e ofereça a possibilidade da escuta.
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A utilização do vídeo no registro objetivo da sessões de Arteterapia, ou seja
com a função de feedback, é atividade de videoterapia. A auto-confrontação através
da “Técnica do Espelho” é um outro exemplo de videoterapia. Essa técnica será
abordada no capítulo III da monografia.
A partir dos anos 70, o vídeo começa a ser utilizado não apenas como apoio
para captar-se o que ocorre nas sessões de Arteterapia, e assim registrar a evolução
da pessoa enquanto essa desenvolve outra arte (produção plástica, teatro dança,
música). Ou seja, o vídeo passa a ser utilizado de forma mais subjetiva e criativa.

2.3.2 Videoarteterapia – É uma abordagem que desenvolveu-se a partir dos anos
70, e que utiliza a gravação como um meio para realizar um processo de criação.
É uma linguagem que oferece grande quantidade de possibilidades para o
arteterapeuta na hora de fazer propostas; enriquece a produção, já que permite a
combinação com qualquer expressão artística; e oferece muitas alternativas e riqueza
expressiva para a pessoa que frequenta a sessão.
No vídeo criativo, o interesse centra-se no emissor(a), nas emoções que
expressa através de sua mensagem ou simplesmente na expressão de si
mesmo, quando se faz referencia a qualquer manifestação da própria
interioridade. A imagem luminosa fomenta a tomada de consciência do próprio
mundo afetivo. Os exercícios nesta linha facilitam a utilização de meios de
uma forma catártica (MAMPASO, 2004, p. 99).

Essa abordagem, com o vídeo sendo utilizado de forma mais subjetiva, ainda
é pouco explorada na maioria dos settings arteterapêuticos. No capítulo III serão
abordadas algumas experiências em Videoarteterapia como, por exemplo, “Técnicas
de Vídeo Participativo”,

2.4 O PERCURSO DO VÍDEO NA ARTETERAPIA

Nos Estados Unidos, entre 1973 e 1975, os arteterapeutas Shaun A. Mcniff e
Cristopher C. Cook trabalharam numa pesquisa sobre o papel que o vídeo pode
desempenhar no campo da Arteterapia. Embora o processo inicie utilizando o vídeo
para documentar outra experiência arteterapêutica, a partir desse momento o vídeo
começa a desempenhar um novo papel com relação aos trabalhos realizados nas
sessões de Arteterapia.
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Em torno de 1984, a terapeuta americana Ira Helveil desenvolve o conceito de
vídeo-feedback. Na Inglaterra, entre os anos 80 e 90,

J. Shaw e C. Robertson

trabalham o conceito de Vídeo Participativo.
Outros autores e terapeutas que realizaram intervenções em Videoterapia e
Videoarteterapia podem ser mensionados: Berger (1978), Dowrick Biggs (1983),
Fryrear e Fleshman (1981), Hinz e Ragsdell (1990), D.R. Henley (1992), J. Crossfiel
(2005), Ana Mampaso (2005), Barbara Mosinsky (2007). Hoje são muitos os
profissionais que começam a escrever e, sobretudo, a por em prática ações
arteterapêuticas baseadas no vídeo.
Na França, o Inecat de Paris (Institut Nacional d’Expression, de Creation, d’Art
et Transformation) realiza publicação da revista Art & Thérapie, centrada no universo
da Arteterapia; vários números dessa revista estão vinculados com a temática da
fotografia e do vídeo.

2.5 UM PROCESSO MULTIDISCIPLINAR: GRAVAR, EDITAR, VER, PROJETAR
o.

Imagem n 35 – A facilidade de trabalhar com o Vídeo, hoje.

Disponível em: https://videoterapia.files.wordpress.com/2013/05/la-foto21.jpg

Na atualidade, a tecnologia está ao alcance de todos através dos celulares,
que passaram a facilitar o registro das imagens. Somos hoje uma sociedade invadida
pela imagem, ou seja, por diversas representações da realidade.
O Vídeo – que mostra o tempo, o movimento e ilustra situações do cotidiano –,
é hoje uma função incorporada em qualquer máquina fotográfica e nos celulares mais
modestos. Fica difícil desconsiderar sua existência, principalmente pela importância
da imagem em movimento em nossa vida: televisão, vídeos infantis, primeira câmera
de vídeo da família, o cinema, o computador, o youtube e outros.
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Qualquer pessoa pode trabalhar as imagens, editá-las e brincar de ser editor
sem a necessidade de contar com recursos sofisticados. Uma imagem gravada pode
parecer muito realista, mas, na verdade, é um material subjetivo, suscetível de ser
analisado: o que se grava, como se grava, quem grava e em qual circunstância,
como se utiliza a câmera, como as imagens são selecionadas e editadas.
A presença do vídeo nas sessões de Arteterapia tem várias peculiaridades –
elencadas por Perez (2013, p. 89-90), que apresentam o vídeo como uma arte de
grande potencial, fazendo com que ele adquira uma forma própria no processo
arteterapêutico (afastando-se das artes plásticas, da música, da escrita criativa, da
dança e do teatro e, ao mesmo tempo, bebendo de todas elas).
a) A matéria da produção é virtual.
b) Introduz-se um fator de duração e velocidade na produção (o tempo).
c) A introdução do som estabelece novas relações com as imagens, compartilhando
com elas o protagonismo da produção.
d) Como não existe ”contato” com a matéria, acontece uma “distância” em relação à
produção.
e) A partir do processo de gravação e edição, se constrói um universo simbólico em
relação ao gravado.
f) O olhar possibilita a análise da produção: a perspectiva, as imagens criadas, o
encontro das variáveis.
g) O processo possibilita que a pessoa combine múltiplas facetas: é ela quem tem a
ideia original, ela é o produtor, o diretor de fotografia, o cameraman, o sonoplasta,
o decorador, o iluminador, e montador, etc.
h) Facilidade de combinar o vídeo com outras artes (teatro, dança, artes plásticas,
música, escrita criativa). Existem inúmeras relações que se podem estabelecer
com outras artes, tais como: O que aconteceria se danço enquanto gravo? E se
escrevo e, a partir daí gravo o escrito? O que acontece quando gravo a minha
voz? E se o próprio realizador da gravação atua em frente à câmera? E se me
permito brincar com a imagem fixa?

2.6 O USO CRIATIVO DA CÂMERA NAS SESSÕES

Conforme Perez (2013, p. 91), a câmera de vídeo não precisa ser apenas um
elemento passivo nas sessões; pode converter-se em elemento ativo:
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O vídeo pode ser considerado como um “olho” com o qual se olha o entorno,
a realidade; o material gravado, porém, é devolvido de forma renovada,
mágica, com a contribuição do invisível que habita o interior de quem
participa do processo de gravação e edição.
o.

Imagem n 36 – O histórico olhar de Mona Lisa.

Disponível em:
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Há muitos caminhos pelos quais se pode incorporar o vídeo nas sessões de
Arteterapia; um deles pode ser de estimular as pessoas a utilizar o vídeo para criar
suas próprias obras, seja de forma individual ou grupal e, desse modo, capitalizar
seu potencial para criar um sentimento de autovalorização, de expressão
espontânea e de catarsis.
Mampaso (2004) comenta sobre o trabalho da terapeuta californiana
Ira Heilveil, que utiliza habitualmente o vídeo em seu trabalho. Para Heilveil, as
produções de vídeo, realizadas pelas pessoas que trata, refletem características
comportamentais que definem a concepção individual do artista/paciente a respeito
do mundo. Heilveil deduz, pela experiência, que uma produção em vídeo
excessivamente fragmentada

e carente de direção em seu conteúdo pode

representar sentimentos de confusão e ansiedade do indivíduo, enquanto que uma
produção com montagem tranquila e concisa representaria um pensamento coerente
e sem conflitos; uma abundância excessiva de primeiros planos e de tomadas
longas pode representar uma luta individual com a intimidade; se um membro do
grupo concentra-se apenas nas interações dos demais participantes, isso pode
representar uma sensação de intriga com os problemas interpessoais. A forma com
a qual cada pessoa vê uma situação é um bom material de discussão para realizar
em grupo.
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O momento de encontro dessa modalidade mais criativa do vídeo com o
processo arteterapêutico acontece quando se passa a observar a relação que a
pessoa estabelece com a câmera: com a imagem obtida, com a montagem do que
foi gravado, com a posição da câmara e com o que é gravado com ela; ou quando
atinge-se a materialidade do processo de gravação, ou seja, no momento em que a
linguagem audiovisual transforma o olhar da pessoa que participa da sessão.
Na hora de o realizador(a) segurar a câmera e gravar, muitos elementos
darão pistas dos recursos que ele(a) utiliza. O arteterapeuta perceberá detalhes que
vão ajudá-lo a “puxar o fio” e introduzir pequenas mudanças nas propostas de
trabalho, fugindo das repetições e dos clichés associados a imagem vídeo.
Assim, será possível, ao arteterapeuta, começar a criar um universo próprio e
rico em elementos que possibilitam a evolução da primeira abordagem de utilização
do vídeo - a videoterapia.
É bom lembrar que a câmera não pode ser utilizada por todo mundo da
mesma maneira. Corpo e máquina – como uma extensão ou prótese –, devem se
fundir para que a câmera não seja um inimigo desagradável, mas um “novo olho” a
perceber e captar a realidade. Há que se fazer da câmera um cúmplice e, do que foi
gravado com ela, um território novo a ser descoberto .
Perez (2013), em sua reflexão sobre a utilização do vídeo como linguagem
expressiva nas sessões de Arteterapia, propõe um percurso artístico que demarca
por si o processo arteterapêutico, e possibilita uma mudança no olhar, convidandonos a refletir sobre a perspectiva pela qual se veem as coisas e sobre o inesperado
encontro com a realidade modificada. Ou seja, Perez propõe um percurso para a
utilização do vídeo como Videoarteterapia.

2.6.1 GRAVAÇÃO: matéria intangível. O percurso do audiovisual inicia com a
gravação, lembrando que cada pessoa registra a realidade a partir da sua
subjetividade. A pessoa nunca é um simples observador objetivo; somos sujeitos e,
com tal, subjetivos.
Algumas características da imagem/vídeo reforçam a subjetividade de cada
pessoa e oportunizam diferentes composições e a particularidade de cada criação
audiovisual: a luz, o espaço, o enfoque, o entorno do que está sendo gravado, o
fator tempo, a velocidade, o enquadramento, aquilo que se repete, o que aparece na
cena e o que é excluído, o tom, o brilho, o contraste etc.
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Se nos concentramos no som, teremos outras particularidades: sua
intensidade e vibração, a intencionalidade na hora de gravá-lo, sua contraposição
à imagem, sua procedência (vozes, sons dos objetos, da Natureza etc.).

2.6.2 EDIÇÃO: a construção do universo simbólico. A visualização do que foi
gravado e a reelaboração do material através de meios técnicos, dá continuidade ao
processo arteterapêutico. Esses meios técnicos são o computador e os programas
de edição (Final Cut, Adobe Premiere, Pinnacle Studio, Windows Movie Maker).
A edição possibilita juntar o material gravado; permite o encontro com aquilo
que não se gosta (e que vai se querer suprimir) e com aquilo com o qual não se
esperava confrontar; a edição pede a introdução do som (que vai ao encontro dos
afetos) e a escolha do tipo de transição entre uma cena e outra, possibilita a a
incorporação de filtros e elementos visuais (luminosidade, velocidade, realização de
novos enquadramentos, mudanças de tom e cor, inclusão de textos e escritos).
É possível trabalhar com o vídeo a partir de distintos tipos de montagem,
conforme segue.
a) Narrativa ou Clássica: montagem que baseia-se em criar uma história, elaborar
um enredo, trabalhar de mãos dadas com a escrita, moldar a estrutura narrativa
da produção audiovisual.
b) Expressiva: montagem que determina o ritmo da ação.
c) Ideológico: montagem que utiliza as emoções.
d) Criativo: montagem que não tem, necessariamente, uma ordem cronológica, mas
que utiliza os recursos do vídeo para montar uma operação toda nova.
Para entender o universo simbólico criado a partir da linguagem audiovisual, a
estrutura e o conteúdo das imagens pode ser analisada a partir de métodos retóricos
de outras disciplinas linguísticas; isso para configurar uma síntese audiovisual.
A Semiótica também pode aportar recursos para explorar a linguagem das imagens
audiovisuais, sem esquecer, entretanto, da poética centrada na criatividade das
imagens. Seguem alguns exemplos de figuras retóricas que sugerem uma síntese
audiovisual.
a) De alteração: ambiguidades, personificações, caricaturizações, animalizações,
ilusões óticas, alteração de ordem das sequências (montagens alternadas,
montagens paralelas, montagens invertidas, montagens ideológicas, montagens
rítmicas).
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b) De substituição e troca: alusões, comparações evidentes entre duas ou mais
imagens ou objetos, metáforas, alegorias, metonímias (relações por casualidade,
procedência, sucessão, dependência), antonomásias (designação

de algo

individual por algo comum), ironias, símbolos, paradoxos.
c) De supressão: elipses, alusão ao que está fora do campo, supressão parcial
(imagem partida que continua fora do quadro), sinédoque (mostrar uma parte por
um todo), redução do discurso audiovisual, resumo, interrupções e cortes,
silêncios, supressões.
d) Por adição: acumulação de citações, condensação de imagens, repetições,
amplificações,

enumerações,

gradações

progressivas

ascendentes

e

descendentes de objetos, exagerações, derivações de uma mesma estrutura
visual ou discurso, reduplicações , semelhanças e rimas visuais.
Durante a edição e a montagem, a imagem adquire novas características já
que é possível brincar com o material gravado, desorganizá-lo, fazer com que vá
mais rápido ou mais lento, incorporar efeitos de transição, mudar o tom, a luz,
o enquadramento. Graças a esta etapa do processo, pode-se transformar o
gravado, adicionando elementos que possibilitam o enriquecimento do material;
mas, ao mesmo tempo, é possível voltar à “imagem original” sempre que se desejar,
já que se pode ir guardando diferentes arquivos digitais a cada passo do processo
de edição.
Assim, pela natureza do processo de edição, a qual demanda a subjetividade
da pessoa que modifica o material gravado, pode-se inferir que não é a matéria que
transforma-se “fisicamente”, mas o que transforma-se de fato é o operador da
filmagem, na medida em que muda o seu olhar em relação à produção, já que
encontra-se com novas realidades modificadas ou com a mesma imagem vista a
partir de nova perspectiva.

2.6.3 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO: a mudança no olhar.

O olhar tem papel

fundamental no processo de utilização do audiovisual. O acompanhamento
arteterapêutico vai acontecendo a medida que o realizador vai mudando o modo de
olhar para a sua produção.
O olhar confere materialidade ao universo da criação, já que é o desejo de
encontro com a produção e o desenvolvimento de ambas (olhar e produção) que
determinam o processo arteterapêutico.
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Segundo Perez (2013, p. 102), “a evolução do olhar localiza-se no desejo da
pessoa, em sua intenção, naquilo que o move; ou seja, a matéria audiovisual
adquire seu verdadeiro sentido a partir do retorno do olhar do realizador”.

2.9 A IMPORTÂNCIA DO OLHAR

Uma vez que o olhar é fundamental no processo arteterapêutico que utiliza a
modalidade expressiva do audiovisual, esse estudo propõe uma investigação sobre a
questão do olhar. Praga Terente, no prólogo da obra de Ángel Román “Ensayos de
la Mirada” destaca: “Eu sempre pensei que o olhar não é um dom, mas uma
conquista. Se consegue olhar depois de muitos anos de ver, de contemplar, de
decifrar realidades e interpretar mensagens”.
As pessoas nascem com a capacidade de ver, de perceber com os sentidos,
de ser partícipes daquilo que ocorre ao seu redor através de imagens. Mas o olhar
encontra-se em outro lugar, olhar implica estabelecer novas relações com o que nos
rodeia.
Perez (2013) diz que, a partir dos estudo de Lacan, chegou-se a conclusão de
que não é a mesma coisa conceber uma tela como um espelho ou o espelho como
uma tela. Essa nova maneira traz um novo enfoque, já que o lugar onde projeta-se o
vídeo já não é entendido como mero espelho onde reflete-se o narcisismo da pessoa,
mas torna-se uma tela, um elemento outro, opaco, que alcança e suscita o olhar da
pessoa.
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CAPÍTULO III

VISUALIZANDO AS POSSIBILIDADES DO VÍDEO
Sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu
coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda.
Carl Gustav Jung

o.

Imagem n 37 – Possibilidades e alcance do Vídeo hoje.

Disponível em:
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR1q4ieHxjbsWduOFF8hy7d9yxV5XSy7A3TKrZgzExSeGd8y3gDLQ

Este capítulo apresenta alguns elementos referentes à bibliografia de
arteterapeutas e autores que têm investigado o uso terapêutico do Vídeo com o
objetivo de identificar práticas que podem ser utilizadas no processo arteterapêutico.
O foco recairá sobre a utilização do vídeo na abordagem Videoarteterapia.
Buscando, principalmente em artigos publicados recentemente, o estudo
selecionou várias modalidades de utilização do Vídeo, ao longo do desenvolvimento
da disciplina da Arteterapia, e da consequente utilização da imagem em movimento
de forma arteterapêutica: Shaun A. McNiff e Christofer C. Cook, Jackie Shaw e Clive
Robertson, Olga Ruenda Cuenca, Ana Mampaso Martinez, C. Reese
A descrição de cada caso citado pode oferecer ideias de utilização criativa do
Vídeo no setting arteterapêutico, uma vez que as práticas descritas poderão ser
adaptadas conforme o foco e o olhar do arteterapeuta.
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3.1 A PRIMEIRA PESQUISA EM VIDEOARTETERAPIA
o.

Imagem n 38 – Arteterapeuta Shaun A. McNiff.

Disponível em: http://www.azquotes.com/picture-quotes/quote-art-is-an-articulator-of-the-soul-s-uncensoredpurpose-and-deepest-will-shaun-mcniff-136-11-49.jpg

Ana Mampaso Martinez (2004) descreve a primeira pesquisa relacionada ao
papel desempenhado pelo vídeo no campo da Arteterapia: entre 1973 e 1975, os
arteterapeutas americanos Shaun A. McNiff e Christofer C. Cook desenvolveram
atividades artísticas com grupos de pessoas, através de experiências com o
desenho, a pintura, as colagens e as construções; e demonstraram que essas
linguagens expressivas podem adaptar-se perfeitamente às atividades com vídeo.
Durante dois anos, realizaram estudos com quatro diferentes grupos de
pessoas: pacientes de um hospital público psiquiátrico, pessoas adultas de um centro
ocupacional, uma escola terapêutica para crianças com desordens mentais, e
adolescentes de um centro de ajuda sócio-psicológica.
Como artistas sensíveis à expansão da arte visual tradicional, integraram
também as produções em vídeo como processos artísticos. Compraram um
equipamento de vídeo com a intenção de gravar apenas com a finalidade documental
seu trabalho de arteterapia com os grupos. A intenção não era utilizar o vídeo como
experiência arteterapêutica; porém, desde a primeira sessão em que o introduziram,
acharam que a linguagem era determinante no processo do grupo: os participantes
mostraram-se

mais

cooperativos

quando

estavam

sendo

gravados;

então,

observaram que a gravação com vídeo era uma significativa fonte de motivação para
a participação no processo grupal. Inicialmente, pensaram que essa fascinação dos
participantes em relação ao vídeo iria perdendo-se com o tempo mas, para sua
surpresa, comprovaram que os grupos eram continuamente estimulados com o vídeo
e mantinham constante interesse no processo, mesmo por meses.
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Trabalharam

estimulando

grupos

de

pessoas

a

experimentarem

o

equipamento de vídeo para criar suas próprias cenas; e, através da visualização do
material produzido, trabalharam também com as técnicas de auto-confrontação e de
observação da própria conduta. Incentivaram a edição "in câmera" e um uso subjetivo
e artístico do equipamento de vídeo. Segue a metodologia utilizada por esses dois
terapeutas:
•

as sessões começavam com uma socialização informal enquanto o equipamento
era preparado;

•

realizavam-se atividades artísticas de forma individual e em grupo, que eram
gravadas para a posterior visualização;

•

após 45 minutos, aproximadamente, o grupo fazia um descanso e então
regressava para visualizar o que havia sido gravado.

•

o(a) operador(a) da câmera apenas gravava seletivamente parte das atividades
artísticas, de forma que a cena final durasse somente de 10 a 15 minutos
(a brevidade da cena evitava uma super-estimulação);

•

para esclarecer determinados segmentos da cena, era feita uma visualização
do que havia sido gravado, utilizando as funções de pausa e retrocesso;

•

finalmente, procedia-se a uma discussão sobre a experiência completa.
McNiff e Cook realizaram muitos outros tipos de atividades com seus grupos.

Pensavam ser necessário uma abordagem multidisciplinar das artes para explorar
todo o potencial do vídeo em uma situação de arteterapia; mesmo que tivessem
dirigido sessões utilizando o vídeo para gravar atividades de pintura, desenho e
colagem, consideravam que não se podia alcançar todo o potencial do vídeo em
arteterapia apenas no contexto da arte convencional: era necessário uma condição
dinâmica onde o processo artístico e o processo da vida real estivessem unidos.
Utilizavam, para isso, técnicas de movimento corporal criativo: enquanto
trabalhava-se nas atividades, o(a) operador(a) da câmera – que podia tanto ser um
paciente como um membro da instituição –, proporcionava um novo ponto de vista.
Davam ênfase ao desenvolvimento da percepção, estimulando os membros do grupo
a descobrirem as relações visuais e auditivas que mostravam-se na cena.
Observaram que as experiência realizadas com vídeo colocavam problemas sobre a
natureza da arteterapia: uma concepção de terapia que relacionava-se com as artes
visuais deveria considerar os novos meios de comunicação, indo além do desenho,
da pintura e da escultura.

55
Em nossa sociedade, as pessoas estão condicionadas a perceber a televisão
como o meio de expressão mais importante; entretanto, a relação dos indivíduos com
a televisão é, na grande maioria dos casos, passiva. A relativa facilidade do uso do
vídeo oferece amplas oportunidades de participação nos processos de comunicação.
McNiff e Cook advogam pelo uso terapêutico criativo do vídeo no campo da
arteterapia, com o vídeo ampliando o alcance das atividades artísticas.

3.2 O VÍDEO PARTICIPATIVO
o.

Imagem n 39 – Imagem histórica das pesquisas com o Vídeo Participativo.

Disponível em: https://encryptedtbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSyXtzS3BYgSm9jIZZVeYYQlY7dXxHrvR3UHacjVlwFGUd2DxXA

De acordo com Mampaso (2004), a utilização do vídeo de maneira subjetiva
configura uma experiência de Videoarteterapia, distinta de outras formas de
videoterapia, nas quais uma câmera fixa grava as interações das pessoas de forma
literal, sem nenhuma pretensão artística. Reflete que, como as pessoas veem uma
mesma situação de muitas diferentes formas, o vídeo fornece um rico material para
ser utilizado como fonte de discussão. E, mesmo com esta forma mais subjetiva de
uso do vídeo, a experiência oferece uma auto-confrontação mais objetiva que outros
meios de comunicação. A gravação subjetiva de pessoas em ação proporciona
imagens objetivas de interações, gestos, expressões faciais e outras condutas; como
resultado, os participantes tem a oportunidade de ver como são vistos pelos demais.
O Vídeo Participativo é um método muito inovador no trabalho com grupos de
pessoas; busca o desenvolvimento das habilidades dos participantes, estimulandoos a utilizar o vídeo criativamente; e está baseado na pesquisa desenvolvida, ao
longo de doze anos – entre meados dos anos 80 e 90 –, pelos britânicos Jackie
Shaw e Clive Robertson.
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Trabalhando em oficinas de arte com adolescentes, Shaw e Robertson
entusiasmaram-se com o potencial participativo do vídeo; e desenvolveram seu
método de trabalho a partir da experiência prática realizada com diferentes grupos
de pessoas: adolescentes, pessoas da terceira idade, desempregados, pessoas com
transtornos psíquicos ou físicos, ou seja, com pessoas que tinham algum tipo de
desvantagem psíquica, comportamental, educativa, social ou econômica, e com
indivíduos que usualmente não se expressam através desse meio. Utilizaram o
vídeo como estratégia na educação e na ação comunitária; entre seus objetivos
estava aquele de criar oportunidades para que grupos pouco representativos
socialmente pudessem expressar seu ponto de vista.
Segundo Shaw e Robertson (1997), o trabalho com vídeo participativo gira em
torno das necessidades dos participantes, para desenvolver sua confiança e a
autoestima, para encorajá-los a expressarem-se criativamente, para desenvolver sua
consciência crítica e para fornecer os meios de comunicarem-se com os outros.
A participação ativa é componente essencial, já que os membros do grupo
operam eles mesmos o equipamento, priorizando-se o controle sobre seu próprio
trabalho. Parte do trabalho a realizar consiste na aprendizagem das habilidades
técnicas e organizacionais necessárias ao sucesso das cenas produzidas em vídeo;
sendo o mais importante a mudança positiva pela qual atravessam os participantes
durante todo o processo.
O vídeo participativo é um catalizador para a interação e a cooperação: a
presença da câmera motiva a participação e une os membros do grupo,
estimulando-os à discussão sobre suas próprias ideias e problemas.
Ao expressar-se nas cenas e ao utilizar a câmera para retratar o mundo, o
participante conscientiza-se da situação na qual está imerso. Robertson e Shaw
analisaram como as circunstâncias na vida de muitas pessoas ocasionam uma baixa
opinião de si mesmas, uma baixa autoestima e um insuficiente controle sobre as
decisões que os afetam. Uma grande porcentagem da população sente-se
impotente e carente de recursos para poder realizar coisas por si mesmas; por isso,
o trabalho com essas pessoas exige vários cuidados:
•

buscar incrementar sua autoestima, contrariando a possível tendência à
depressão;

•

encorajá-las a experimentar novos meios e a sentirem-se orgulhosas de suas
aquisições;
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•

construir confiança em suas capacidades e ideias, e em sua habilidade de
expressarem suas opiniões, sem medo de críticas ou reprovação;

•

incentivar a confiança no processo de grupo;

•

fornecer oportunidades para a solução de problemas, desenvolvendo a
capacidade de reflexão, diagnóstico, criação, decisão e ação;

•

gerar maior auto-suficiência através do desenvolvimento de habilidades de
planejamento e tomada de decisão;

•

diminuir os sentimento de ineficiência, apoiando e estimulando a transferência do
controle de responsabilidades de trabalho para o grupo;

•

desenvolver o sentido de identidade no grupo, e estimular o trabalho coletivo na
busca de resultados;

•

fornecer oportunidades aos membros do grupo para expressar pontos de vista a
outras pessoas, incluindo aquelas que detém algum tipo de autoridade.
A maior parte das pessoas tem muito pouco controle sobre a informação

audiovisual que chega de todas as partes. Através do vídeo participativo, pretendese mudar o balanço do poder, abrindo uma via de comunicação entre as pessoas.
Os equipamentos de vídeo digital, hoje disponíveis e já combinados com os
computadores, estão produzindo uma revolução na produção em vídeo. Ainda que
se considere esses avanços tecnológicos, o vídeo participativo concentra-se em
técnicas simples que podem produzir rápidos resultados com um equipamento
simples e com um mínimo de recursos.

3.3 A TÉCNICA DO ESPELHO EM VIDEOTERAPIA
o.

Imagem n 40 – Oficina de Videoterapia Experimental, Madri.

Disponível em: https://videoterapia.files.wordpress.com/ 2014/06/gif-averte2.jpg
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Olga Ruenda Cuenca conduz, desde 2005, a Oficina de Videoterapia
Experimental (Taller de Videoterapia Experimental), em Madri, onde são utilizados
meios audiovisuais – mais especificamente vídeo e cinema –, como ferramenta para
a exploração do autoconceito e da identidade pessoal em psicoterapia.
Lembrando que autoconceito é a representação mental que a pessoa tem de
si mesma, tanto ao nível físico, como emocional e intelectual. A seguir segue a
fundamentação da técnica exposta por Ruenda.
Todas as pessoas criam uma imagem interna de si mesmas, a qual tentam
ajustar-se, com maior ou menor êxito. Da percepção de ajuste entre “como querem
ser” e “como creem que é” depende, em grande parte, a sensação de satisfação
pessoal. Na busca desse ajuste, as pessoas fazem verdadeiros esforços,
depositando, muitas vezes, a razão do seu valor pessoal no êxito de terem
conseguido ser como haviam projetado ser.
A questão complica-se quando entra em jogo o outro, já que a pessoa
desejaria que ele a percebesse tal qual ela tem desenhado a sua construção de
“si mesmo”. É aí que surgem muitos dos problemas e das distorções que dificultam a
percepção própria, por um lado, e a relação com os outros, por outro lado.
O autoconceito é um quadro referencial necessário, a partir do qual
interpretam-se as próprias experiências e também a realidade externa; um bom
ajuste do autoconceito contribui à saúde e ao equilíbrio psíquico, permitindo que a
pessoa se respeite e se valorize tal com é. A maior parte dos problemas de estresse,
de autoestima, de ansiedade e de relacionamentos tem origem no autoconceito.
Na oficina proposta por Ruenda, a exploração terapêutica consiste em ver à
distancia os três aspectos: aquilo que a pessoa crê ser, aquilo que os outros creem
que é e aquilo que verdadeiramente é. Por um lado, os trabalhos contam com a
ajuda de meios objetivos como o vídeo ou o registro de sons –, que trazem um olhar
imparcial e não contaminado daquilo que a pessoa faz e diz, de como a pessoa
move-se, do seu gestual, dos silêncio etc. Por outro lado, contrasta-se o que a
pessoa vivencia em sua construção interna, tanto com relação à experiência
externa, ou com aquela registrada, bem como com aquela vivenciada pelos demais
componentes do grupo. A questão mais importante em qualquer processo de terapia
é a integração daquilo que é descoberto.
Na videoterapia, como em qualquer outra disciplina de autoconhecimento, a
análise grupal e individual tem especial relevância.
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Resumindo: Ruenda trabalha com videoterapia nas técnicas de vídeoconfrontação e vídeo-feedback, cuja fonte primordial é o distanciamento resultante
de ser observador e observado ao mesmo tempo.
Ou seja, produz-se uma dissociação entre o ser percebedor e o ser
percebido, que pode ser útil para facilitar a compreensão da natureza mental da
pessoa. Na simultaneidade desse ato – da gravação e da visualização de si mesmo
–, está presente a estrutura de identidade do sujeito que julga, opina ou cria,
deixando a descoberto sua construção mental e sua subjetividade. Na vídeoconfrontação, a pessoa pode observar-se como um outro ser físico, mas o ser ocupa
o lugar do observador. É um observador com voz em off.

Conforme Rueda (2014, p. 265):
As premissas do meu trabalho têm a ver com a ideia de que somos seres no
mundo em constante mutação, impermanentes; criamos uma imagem de
nós mesmos auto-referencial para nos dar consistência ao longo do tempo,
como uma entidade através da experiência corporal, emocional e cognitiva.
A essa “ideia” de nós mesmos – ancorada em nossos corpos através de
registros de energia em todos os níveis (psico-físico-emocional) –, damos a
validade de uma entidade auto-existente e independente, criando o que em
psicologia chamamos uma estrutura de caráter; estrutura com características
mais ou menos flexíveis, que solidifica nossa maneira de entender e de nos
interrelacionar uns com os outros, mediante a dualidade inerente à criação
desta separação. Mas novas experiências surgem a cada momento
multidimensionalmente, diluindo-se imediatamente.

Para proporcionar um ambiente de intimidade e facilitar o trabalho pessoal,
Rueda trabalha com grupos pequenos, de seis a oito pessoas. Segue-se uma serie
de apontamentos que variam de sessão a sessão, com o objeto de ir aprofundando
novos conteúdos. São os próprios participantes que registram a si mesmos no vídeo.
O conteúdo da gravações é analisado em grupo, incorporando-se técnicas de
trabalho gestáltico para facilitar a melhor integração dos conteúdos que vão sendo
descobertos. A oficina acontece durante sete encontros de oito horas de duração,
com frequência mensal.
Especificamente, para sua “Técnica do Espelho”, Rueda utiliza câmera de
gravação com visor eletrônico reversível horizontalmente (handicam Sony PC 120e)
em duas modalidades contíguas, primeiro uma e logo a outra, aleatoriamente.
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Em uma das modalidades, o participante pode ver-se no visor da própria
câmera, sendo que, na sequência, o terapeuta retira o visor e deixa o sujeito frente
à objetiva, e vice-versa. A câmera, em um tripé na altura dos olhos, grava a
exposição de forma continuada. O tamanho do plano escolhido é um plano médio,
curto e fixo. A iluminação e o fundo são neutros.
O exercício começa com uma meditação vipassana para trazer à consciência
a presença do corpo, as emoções e cognições a partir da pergunta “quem sou eu? “.
Na sequência, cada pessoa fica diante da câmera e, conforme o combinado,
verbaliza tudo aquilo que passa em sua cabeça. Por tratar-se de uma imagem em
espelho invertido, a alienação do movimento próprio é irreconhecível, e o corpo pode
ser observado e analisado como um eu desconhecido.
Entre conteúdos muito diversos, frequentemente acontece o reconhecimento
de traços físicos de familiares – dos quais a pessoa não tinha consciência –, da
passagem do tempo registrada no rosto, episódios de doenças e outros.
A mudança imediata do setting tecnológico –, retirando-se a possibilidade do
olhar-se –, remete o participante a outro tipo de experiência, na qual a objetiva da
câmera converte-se em elemento evocador de introjeções e torna-se manifesto do
locus pessoal, seja interno ou externo; há pessoas que dizem sentirem-se
observadas, julgadas ou incomodadas pelo olho atento da câmera, ao passo que
outras sentem alívio ao não se confrontarem com sua imagem direta.

A “Técnica do Espelho” possibilita tornar visível a dinâmica do diálogo interno
conforme os traços de personalidade do participante – ou seja, a dinâmica
existencial do participante. A gravação, e a posterior visualização, facilita a revisão
daquilo que foi expresso espontaneamente – ao nível corporal, emocional e
cognitivo –, por meio do registro audiovisual da experiência.
A contemplação direta da própria imagem no visor eletrônico gera um tipo de
discurso diferente daquele criado quando o olhar se dirige à objetiva da câmera.
O primeiro discurso – a contemplação direta da própria imagem –, com
frequência evoca pensamentos sobre o transcurso do tempo, a hereditariedade e o
olhar dos outros, entrando-se no aqui e agora.
O segundo discurso – quando o olhar se dirige a objetiva da câmera –,
tende a expressar emoções enraizadas no autoconceito.
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3.4 VIDEOARTETERAPIA E ADOLESCÊNCIA

De acordo com a Organização Mundial da Saúde – OSM (2007), a
adolescência compreende um período entre 10 e vinte anos de idade. No Brasil, o
Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece outra faixa etária: dos doze aos
dezoito anos.
A grande maioria dos meninos e meninas e adolescentes sentem-se atraídos
pela ideia de realizarem por si mesmos audiovisuais, já que acham isso divertido,
principalmente considerando o fato de mexerem com a tecnologia.
Os meios audiovisuais podem ser também terapêuticos; hoje, as ferramentas
de edição são criativas, relativamente baratas e fáceis de usar, fornecendo material
de análise para o feedback em terapia e para a obtenção de dados sobre o paciente.
Todas as vantagens e benefícios do Vídeo Participativo, anteriormente descritos
neste capítulo, são aplicáveis no trabalho com crianças e adolescentes.
Mampaso observa que o vídeo pode ser utilizado com adolescentes segundo
duas abordagens: como estratégia para estimular a expressão ou a comunicação
(vídeo de criação) ou como meio para que os adolescentes avaliem a si mesmos e
aos outros por meio do feedback (vídeo-espelho).
No vídeo-espelho importa a avaliação de condutas, atitudes ou habilidades
dos adolescente capturados pela câmera, ou seja, possibilitando que contemplem-se
reflitam sobre a própria imagem e a própria conduta; o vídeo revela-se uma
excelente estratégia de auto-observação e auto-avaliação. Na função criativa, ou
vídeo criativo, o interesse centra-se no adolescente que grava/edita, nas emoções
que expressa através de sua mensagem ou simplesmente na expressão de si
mesmo quando faz referência à qualquer manifestação da própria interioridade.
A imagem luminosa fomenta a tomada de consciência do próprio mundo afetivo e
facilita a liberação das próprias emoções, de estados afetivos.
Segundo Mampaso, nos grupos de vídeo, muitas vezes os meninos tendem a
assumir o controle sobre o equipamento, excluindo as meninas da tarefa; outras
vezes são as próprias meninas que passam adiante essa incumbência por acharem
que ela é demasiadamente técnica. Entretanto, quando elas têm oportunidade de
vivenciar modelos de maior igualdade entre os gêneros, sentem-se interessadas por
novos desafios.
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Outro fator observado diz respeito ao momento em que se olha o que foi
gravado: a experiência que têm as meninas ao verem-se a si mesmas nas cenas
pode ser diferente daquela dos meninos; isso é devido, em parte, à imposição de
modelos estéticos a que são submetidas principalmente as mulheres.
Ao compararem-se com esses modelos, as jovens podem sentir ansiedade
sobre sua aparência já que estão acostumadas a ver imagens de mulheres
glamorosas nos anúncios, nas revistas e na televisão e, inclusive, nos programas e
filmes infantis e juvenis. A puberdade e a adolescência são momentos de grande
vulnerabilidade para as meninas, já que é quando constroem sua auto imagem e por
consequência sua própria identidade. Na formação de seu esquema corporal, ou
seja, da ideia ou percepção que têm do seu corpo, intervêm diversos fatores, como
por exemplo, sua observação visual em um espelho, seus sentimentos e estados de
ânimo, seus pensamentos e ideias, o que lhes dizem as demais pessoas, e fatores
sócio culturais como a moda.
É importante sensibilizar as jovens e investir todo o tempo de que necessitam
para que possam relaxar e ganhar confiança, vendo-se a si mesmas na tela.
É necessário rever as mensagens e comentários que recebem desde meninas, para
descobrir aqueles que as submetem a um aspecto físico particular e para melhorar e
desenvolver aqueles que as ajudam a sentirem-se melhor; e também a avaliar as
possibilidades que o corpo lhes oferece: de comunicar, expressar, sentir, pensar,
imaginar, mover-se, trabalhar, dar e receber prazer.

3.4.1 Trabalhando no tratamento da drogadição em adolescentes.
Mampaso apresenta o caso da terapeuta C. Reese, que trabalha em um
programa com adolescentes toxicodependentes, utilizando meios audiovisuais.
O programa tem a duração de trinta dias, e os jovens são internados no Hospital
pediátrico do Health Center da Universidade de Connecticut. O objetivo é retirar das
drogas adolescentes que vivem na rua, que apresentam fracasso escolar,
comportamentos desviados, problemas de violações, prostituição, roubos.
Ela trabalha com adolescentes com baixa autoestima, hiperativos, que
oscilam entre comportamentos maduros e infantis e que zombam do perigo; são
quase analfabetos, com pouca habilidade verbal e escrita e sem nenhuma rotina de
hábitos. No projeto, o vídeo é utilizado de três modos: como meio de criação,
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como uma lembrança de outras sessões de Arteterapia, e como ferramenta para
despertar uma profissão ou vocação potencial.
A equipe do programa é composta por médicos e enfermeiros, psicólogo(a)
clínico(a), um(a) assistente social, um(a) coordenador(a) e um(a) arteterapeuta, cuja
responsabilidade é proporcionar aos adolescentes a construção de um sentimento
de êxito – resultante de seus atos criativos e produções artísticas –, edificar o ego e
as relações. O principal método de tratamento é o processo grupal.
Neste projeto, as tarefas audiovisuais da terapia grupal compreendem a
realização de um filme ou vídeo; cada adolescente pode utilizar o vídeo de forma
individual ou grupal. Ao longo de quatro semanas, deve planejar, rodar e montar a
produção, conforme almejada. Mampaso relata alguns dos filmes realizados pelo
grupo de Reese.
Um dos filmes realizados trata de uma sala de urgência de um hospital onde
um toxico dependente, em overdose, é levado em maca; os adolescentes
conheciam pessoalmente esta situação e tinham a necessidade de produzir essa
história; a experiência criativa é satisfatória para eles, fazendo-os sentirem-se
orgulhosos de seu trabalho.
Outro grupo roda um filme sobre como é sua vida, mediante a gravação de
visitas a seu bairro. Acompanhados pela arteterapeuta e pelo coordenador, gravam
sua escola, encontram-se com seus amigos e professores, sua casa e mostram suas
famílias, em muitos casos desestruturadas, seu quarto que, em muitos casos já não
existe, a delegacia de polícia onde foram detidos. Essas vivências proporcionam a
comunicação destes temas com a terapeuta e conduzem à revisão de
comportamentos e atitudes. Os filmes resultantes não são documentários e não
mostram o que aconteceu realmente nas viagens, já que os jovens dublam o áudio
com uma série televisiva (deve-se deixar liberdade para o que querem contar e
mostrar).
Outro grupo decide rodar uma discussão, dentro da sessão de Arteterapia,
sobre as viagens ao seu bairro. Os adolescentes falam dos companheiros e suas
reações, descrevem emoções, fazem comparações, nomeiam os problemas de cada
um e mostram-se muito compreensivos com os demais, gerando dentro do grupo
muito calor e sensibilidade. Alguns adolescentes descobrem que têm talento,
utilizando o equipamento de vídeo, e querem formar-se profissionalmente.
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Reese conclui que é importante o treinamento no uso da câmera e que os
arteterapeutas devem ser pessoas criativas. A falta de popularidade do vídeo vem
da natureza mecânica do equipamento e do desconforto dos terapeutas de verem-se
a si mesmos. Aconselha a experimentação com o vídeo em atividades criativas,
sabendo que a experiência inicial pode ser angustiante.

3.5 VIDEOARTETERAPIA NA ESQUIZOFRENIA

Mampaso relata um projeto de videoarteterapia, conduzido por ela mesma,
em um Hospital-Dia Psiquiátrico de Madri, com um grupo de pessoas diagnosticadas
com esquizofrenia. Neste caso, o objetivo da utilização de técnicas audiovisuais é
dar cobertura a fontes de sociabilização, criatividade, expressões emocionais e
estratégias cognitivas.
A criação de um filme em vídeo é um campo fértil para fomentar e aplicar as
técnicas de comunicação grupal; fornece informações que desencadeiam interações
e um processo de comunicação enriquecedor para os participantes. No caso de
doentes mentais, a possibilidade de manifestar seus sentimentos através de
diferentes formas de expressão criativa tem um dupla utilidade terapêutica: por um
lado aquela que deriva da simples descarga emocional e, por outro, talvez mais
efetiva, aquela que acarreta a criação de uma distância em relação a seus
sentimentos, distância que facilita a análise e a exploração necessárias para
oportunizar uma reestruturação ou uma reinterpretação daquelas emoções que são
causa de sofrimento.
Utilizando um equipamento técnico mínimo, os pacientes realizam um
pequeno filme, tendo que realizar todo o processo criativo e técnico necessário,
guiados pelo arteterapeuta e pelo coordenador. Mampaso relata os passos seguidos
para uma pequena filmagem intitulada “O Sonho”, conforme registrado abaixo.
a) É feita uma apresentação aos enfermos, com o objetivo de informar sobre
a nova atividade. A adesão é tal que acaba sendo necessário realizar um processo
de seleção dos participantes. Seleciona-se um grupo composto por seis enfermos,
três homens e três mulheres, os quais são tratados tanto farmacologicamente como
com terapia individualizada.
b) O primeiro passo para desenvolver o filme é encontrar uma ideia que seja
interessante e atrativa para todos e para cada um dos participantes. Para isso é
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aplicada a técnica de braimstorm; posteriormente colocam-se todas as ideias sobre
a mesa, agrupando-as em categorias. Os pacientes opinam sobre suas preferencias
e gostos, rebatem argumentos contrários e, finalmente, por consenso elegem-se
quatro ideias originais.
c) São colocadas para o grupo as diferentes características impostas no
caso de se optar por uma filmagem baseada em animação e, no caso da imagem
real, que influem no desenvolvimento posterior da ideia. Após um tempo de
discussão, opta-se pelas técnicas de animação artesanal, através de bonecos
realizados com massinha de modelar (plastilina); os pacientes argumentam seu
desejo de conduzir o filme por um caminho fantástico.
d) Para desenvolver-se a ideia, entrega-se a cada participante do grupo uma
folha de papel contendo quatro quadros, correspondentes aos quatro pontos chave
da futura história: início, desenvolvimento, situação

culminante e final. Cada

participante deve registrar sua proposta, por meio de desenhos esquemáticos e
breves anotações e partindo das ideias anteriormente escolhidas.
e) São escolhidas três histórias que, finalmente, fundem-se em uma apenas;
nas palavras dos enfermos ela é a seguinte:
Um gnomo está saltando de árvore em árvore colhendo frutas na
floresta e, após um tempo, senta-se numa pedra e se põe a comer amêndoas
que o alegram. Vê algo mover-se no bosque, é uma ninfa que se aproxima
voando. A ninfa cai na água por descuido e o duende a salva e a ajuda a sair
da água. Tornam-se amigos e começam a comer, os dois juntos, as
amêndoas dentro de um nenúfar, e vão se afastando juntos rio abaixo.

f)

A partir desse momento, as aptidões e gostos pessoais decantam-se nos

trabalhos mais especializados, ainda que sempre em colaboração com os demais
membros do grupo: realização do story board, ou seja, o planejamento da história
de forma mais detalhada através de desenhos; o projeto dos bonecos em plastilina
(ninfa, duende, animais do bosque); a criação do cenário da floresta, a elaboração
dos títulos, dos créditos, etc.).
g) Uma vez elaborados todos os elementos necessários, é iniciada a
filmagem propriamente dita. As diferentes funções (manejo da câmera, a iluminação,
a animação dos bonecos) são realizadas por todos os membros, de forma rotativa.
Através da montagem do que foi gravado, passa-se à visualização e à avaliação; e
cria-se um espaço de discussão e intercâmbio de opiniões. O resultado é altamente
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satisfatório. Vários membros do grupo mostram interesse pela possibilidade de
seguir avançando nesta técnica artística.
h) Neste ponto, é importante assinalar que os objetivos da aplicação das
técnicas de vídeo em arteterapia centram-se fundamentalmente na execução de
desenvolvimento do processo criativo, e não tanto no resultado do produto final.
Entretanto, os participantes adquirem uma formação técnica básica que não é
desprezível, fazendo-os conhecer e facilitando-lhes uma nova opção expressiva que,
se lhes interessar, abre possibilidade de ascender a maiores conhecimentos
técnicos e artísticos e, dessa forma, poder utilizar os meios audiovisuais para emitir
mensagens.
Mampaso conclui que, através do uso das técnicas de vídeo, no projeto
relatado conseguiu-se estabelecer uma via de comunicação através de expressões
artísticas. Os participantes expressaram suas emoções e opiniões e perceberam e
escutaram aquelas dos demais integrantes do grupo. Discutiram opções, realizaram
tarefas metódicas de trabalho e, sobretudo, tomaram consciência da existência de
uma capacidade criativa real. Resumindo, tomaram contato com seu mundo interno
e com o externo.
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CAPÍTULO IV

O VÍDEO NAS SESSÕES COM CUIDADORES
Em todo o homem de verdade está escondida uma criança
que deseja brincar.
Friedrich Nietzsche
o.

Imagem n 41 – O grupo de cuidadores na atividade “Criando Personagens”.

Acervo pessoal da autora.

O interesse da autora pelo uso do Vídeo em Arteterapia oportunizou algumas
experiências com essa modalidade expressiva nas sessões de Arteterapia com os
servidores de uma unidade do CAPSi, Centro de Atenção Psicossocial para a
infância e Adolescência.
As abordagens com o Vídeo aconteceram no segundo módulo do estágio
obrigatório – intitulado Estímulos Geradores. A utilização foi singela devido à pouca
familiaridade da autora com essa linguagem expressiva, e motivada pelo interesse
por uma maior compreensão, que foi o desafio/estímulo para a imersão no trabalho
da presente monografia. A pesquisa bibliográfica oportunizou uma bagagem teórica
suficiente para uma utilização mais efetiva da linguagem expressiva Vídeo.
É importante registrar que as três experiências realizadas buscaram a
utilização criativa da linguagem expressiva do Vídeo no registro dos cuidadores,
enquanto esses desenvolviam atividades com outras linguagens expressivas, no
setting arteterapêutico.
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4.1 O GRUPO DE ARTETERAPIA

O grupo reuniu nove cuidadores que fazem parte de uma equipe
multiprofissional/interdisciplinar do CAPSi – Casa Harmonia, da SMS da Prefeitura
Municipal de Porto Alegre, que atende crianças e adolescentes dos 6 aos 18 anos
incompletos com transtornos mentais graves e persistentes, além de transtornos
globais e deficiência intelectual leve a moderada.
As atividades no Centro de Atenção Psicossocial são realizadas
prioritariamente em espaços coletivos (grupos e oficinas), e também em
atendimentos individuais, de forma articulada com os outros pontos de atenção da
rede de saúde e das demais redes (escola, assistência, etc.). O cuidado, no âmbito
do Centro de Atenção Psicossocial, é desenvolvido por intermédio de Projeto
Terapêutico Individual (PTS), envolvendo em sua construção a equipe, o usuário e
sua família, e a ordenação do cuidado está sob a responsabilidade do Centro de
Atenção.
Para melhor entender o grupo, cabe lembrar aqui a hipótese de trabalho
definida pelo Diagnóstico para os cuidadores do CAPSi - Casa Harmonia, o que
resume o perfil inicial do grupo:

Necessidade de fortalecer a identidade e a automotivação.
Os cuidadores ficam achatados entre as pressões que vêm de
cima (da direção, das precárias condições de trabalho, da falta
de estímulos) e aquelas que vêm de baixo (do público a ser
atendido, que nem sempre corresponde às expectativas de
melhora/mudanças dos cuidadores em relação aos atendidos).
Considerando que, se a pessoa tem apenas o serviço público
como atividade, ela fica mal, fica infeliz e se prende às miudezas
das relações no trabalho. A ideia de atuação passa por
relativizar as miudezas: os cuidadores devem ser levados a
compreender que a vida passa, e que sua energia vital pode
estar sendo gasta em bobagens.
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4.2 PRIMEIRA EXPERIÊNCIA COM O VÍDEO:
FALANDO DE SI ATRAVÉS DO PERSONAGEM
o.

®

Imagem n 42 – Os participantes no setting, em atividade de SOULCOLLAGE .

Acervo pessoal da autora.

A primeira experiência de utilização do Vídeo com o grupo de cuidadores
aconteceu a partir de atividade com a técnica do SOULCOLLAGE®, proposta na
primeira sessão do módulo Estímulos Geradores.
Foi solicitado que cada participante escolhesse, aleatoriamente, um envelope,
dentro do qual havia a imagem de uma pessoa; ela seria a imagem principal, aquela
que daria início à colagem.
Na sequência, os participantes foram orientados a desenvolver a colagem
pensando nesse personagem (a imagem que estava no envelope) e acrescentando
outras imagens, num máximo de quatro; elas deveriam pertencer ao universo do
personagem. Sem bloqueios, todos fizeram o trabalho proposto.
Concluídas as colagens, os participantes organizaram-se em duplas;
enquanto um participante falava sobre o seu personagem (ou seja, o personagem da
sua colagem) o outro escrevia o relato; e então os papeis foram trocados. A narrativa
deveria iniciar pela frase “Eu sou alguém que.... “; esse “alguém” deveria ser o
personagem da colagem.
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®

Imagem n 43 – Montagem mostrando os cartões SOULCOLLAGE do grupo.

Acervo pessoal da autora.

Concluídas as narrativas, iniciou a experiência com o vídeo: enquanto cada
participante lia a narrativa da sua própria colagem, utilizando uma pequena máquina
fotográfica gravei as cenas – não o rosto da pessoa, mas sua voz (a máquina ficou
focada na colagem enquanto o realizador da mesma lia o seu texto).
Os relatos dos participantes foram emocionantes, e deixaram evidente a
semelhança das narrativas sobre as colagens – feitas a partir do personagem inicial
do envelope – com as histórias pessoais dos participantes.
No final da atividade, cada participante escolheu a frase que resumia a
narrativa do seu personagem. E depois ainda, num esforço de síntese, a narrativa foi
traduzida num único sentimento/afeto, conforme registrado abaixo.
[V]: “...não desistiu dos sonhos”. SONHO.
[K]: “...superou dificuldades e brinda a vida”. CONFIANÇA.
[L]: “...falo às multidões”. LUTA.
[KE]: “...não tem tempo a perder”. AUTOESTIMA.
[E]: “...vive uma vida prazerosa”. SABEDORIA.
[D]: “...busca alegria no viver”. PERSISTÊNCIA.
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A partir do material gravado, fiz então a edição do vídeo – juntando as cenas,
escolhendo filtros de transição entre uma cena e outra, acrescentando a música –
aquela que serviu de fundo musical na sessão, “Tango to Évora” de Loreena
Mckennitt, e intitulando cada cena com o sentimento/afeto síntese da colagem.
Posteriormente, o vídeo já editado foi mostrado aos participantes, durante
sessão arteterapêutica em que conversou-se sobre a vivência experienciada.
Abaixo são elencadas, resumidamente, as etapas utilizadas na Primeira
Experiência com o Vídeo.
1. Escolher, aleatoriariamente, os envelopes que contém as imagens, preparadas,
dos personagens que vão dar inicio às colagens.
2. Executar as colagens com a técnica do SOULCOLLAGE®.
3. Construir as narrativas sobre as colagens, iniciando com a frase “… Eu sou
alguem que….”.
4. Registrar, através da gravação em vídeo, a voz de cada participante no momento
em que faz a leitura da narrativa da sua colagem.
5. Conversar afetivamente sobre as colagens, fazendo a síntese das narrativas.
6. Editar o vídeo com as cenas gravadas.
7. Visualizar o vídeo em grupo.

4.3 SEGUNDA EXPERIÊNCIA COM O VÍDEO:
REENCANTAMENTO ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE HISTÓRIAS

A segunda experiência com o Vídeo aconteceu em atividade de Escrita
Criativa. O Vídeo foi utilizado no registro das histórias criadas no setting
arteterapêutico, em duas sessões consecutivas: na primeira, o estímulo gerador para
a escrita foi a Contação de Histórias; na segunda, o estímulo gerador para a escrita
foi a Poesia. O objetivo dessas atividades foi o acesso ao imaginário, tendo como fio
condutor o encontro com o “objeto afetivo”.
Na primeira sessão, foi proposto que o grupo ouvisse o conto Wassilissa, a
partir do CD que vem com o livro Reencantamentos para libertar histórias”
(PHILIPPINI, 2103).
Depois de ouvirem a história, e mesmo com alguns participantes mostrando
um pouco de resistência à concentração, foi solicitado que cada participante
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pensasse num objeto que havia sido/ou é especial e significativo para ele,
seja da infância ou de outro período de sua vida; e esse objeto foi denominado,
carinhosamente, de objeto afetivo.
Quando todos os participantes conseguiram identificar seu objeto afetivo, foi
proposta uma atividade de desenho para a sua representação. Os participantes
tinham a sua disposição folhas de papel coloridas, lápis, canetinhas, lápis colorido,
giz de cera, pastel seco e massinha de modelar. Foi solicitado também que, na
mesma folha em que seria feito o desenho, cada participante escrevesse sobre o
seu objeto afetivo, criando uma pequena história com a justificativa da escolha.

o.

Imagem n 44 – Os participantes em atividade de Escrita Criativa.

Acervo pessoal da autora.

Concluídas as narrativas, com uma pequena máquina fotográfica fiz a
filmagem dessas leituras: a objetiva ficou focando o texto do participante – e não o
rosto do participante – enquanto esse fazia a leitura.
Abaixo seguem identificados os objetos afetivos dos participantes.

[D]: A Boneca “Rosa”. PERSISTÊNCIA
[K]: A Bailarina. CONFIANÇA
[KE]: A Boneca “Cerejinha”. AUTOESTIMA
[L]: Folhagem “Ciúmes da Vó Ana”. LUTA
[E]: A Bicicleta Vermelha. SABEDORIA
[B]: Casa da Avó. MAGIA
[V]: Colcha de Retalhos. CARINHO
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o.

Imagem n 45 – Montagem com os objetos afetivos desenhados pelos participantes.
[KE] [L]

[D]

[E]

[A]

[B]

[V]
Acervo pessoal da autora.

Na segunda sessão, o trabalho desenvolveu-se a partir da Poesia de Mário
Quintana. Escolhi um diferente conjunto de poesias do “poeta da simplicidade” para
cada um dos objetos afetivos dos cuidadores. A partir desse estímulo gerador, foi
solicitado que cada participante construísse uma narrativa – poética, se possível -–,
falando da própria trajetória de vida e de sentimentos pessoais ao objeto afetivo;
tudo para trazer à consciência conteúdos emocionais, vivências interiorizadas.
A experiência seria benéfica para desenvolver a capacidade de transformar memória
afetiva em narrativa, para resgatar afetos e oportunizar a conscientização de
aspectos relativos à trama da história pessoal.
Abaixo, transcrevo a narrativa – inspirada pela Poesia de Mário Quintana –
de cada participante sobre o seu objeto afetivo.
A Boneca “Rosa”
Vou-me embora para Passárgada, lá sou amiga da Nice.
Quanta fantasia, princesas e meiguice.
Quantas travessuras, brincadeiras,
Uma boneca de companhia.
Puro coração em desatino,
Lá se foi minha companhia.
Pessoas que mais amamos são as que mais magoamos.
As lágrimas não doem, o que dói são os motivos que as fazem caírem.
Ah o tempo!! Este passa depressa demais.
Novos sonhos, castelos, princesas.
Tempo! Tempo! Tempo!
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A Bailarina
A menina dança sozinha por um momento
A menina dança sozinha com o vento,
com o ar, com o sonho de olhos imensos...
A forma grácil de suas pernas, ela é que as plasma
O seu par de ar, de vento, o seu par fantasma...
Menina de olhos imensos, tu agora paras,
mas a mão ainda erguida segura ainda no ar a haste invisível deste poema.
Giro e para, conforme as situações em que me encontro.
Minha Bailarina ainda te carrego comigo, nos meus sonhos, na minha vida.
Eu sou a minha própria bailarina que muitas vezes ainda dança sozinha,
E assim se encontra confiante em todas os seus propósitos e anseios.
A Boneca “Cerejinha”
Voltar à Infância por meio de nossas lembranças é como mergulhar
em um oceano de águas calmas e cristalina.
Estar em um lugar onde as forças são renovadas.
Resgatamos o carinho da família e tudo o que nos fortalece.
Conseguir lembrar daquela menina, com sua boneca em seus braços,
Tendo confiança que aquela amiga iria lhe ajudar a superar seus medos
e os momentos difíceis.
Doces momentos difíceis que existem na vida feliz de uma menina de 5 anos.
Se sou segura e tenho uma boa autoestima foi porque aquela menina
que ainda habita em mim teve uma amiga muito especial em sua infância.
Folhagem “Ciúmes da Vó Ana”
A vida e uma constante luta.
Quando acordo, agradeço pela noite bem dormida.
Remexo no passado e vejo que lutei constantemente para alcançar meus objetivos.
Luto e reluto e vejo em cada rosto um passado, um sorriso alegre,
alegre como as flores desabrochando, numa manhã primaveril.
Cada jardim deveria ser floridos, não esquecido,
onde o pássaro canta os ser encantos, onde anoitece e amanhece.
O orvalho, a brisa, o cheiro, o sol, as lutas, a saudades...
E eu mais próxima de Deus.
Sabedoria [A Bicicleta Vermelha]
Nas tuas asas eu busco os caminhos ainda não alcançados pela minha alma.
É preciso estar esperançoso com o futuro,
com as experiências que tu me trarás, Sabedoria!
É preciso estar aberto nos teus ensinamentos e alegre no teu encontro.
É preciso acreditar, sonhar e imaginar.
Para descobrir em você a Simplicidade da vida, oh Sabedoria!
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Casa da Avó
Lugar gostoso de viver,
Guardo Lembranças maravilhosas,
Da casa, do pátio, dos bichos,
Das plantas, das pessoas,
Do cheiro gostoso do bolo.
Das brincadeiras diárias,
Das Cinco Marias,
Das Amarelinhas que competíamos com os vizinhos,
Das festas inesquecíveis de Natal,
Dos aniversários, onde todos se reuniam.
Saudades de tudo isso....
Lembranças da Infância [Colcha de Retalhos]
Colcha de Retalhos
Objeto feito com amor
Carinho de mãe
Lembrança querida.
Ah como gostaria de ainda te ter!
Infelizmente ficou guardada nos meus sonhos
E no desejo de tê-las novamente.

Criadas as histórias, para uma nova experiência com a linguagem do Vídeo,
solicitei uma atividade de gravação em duplas, a partir de uma handcam Panasonic,
onde, cada participante da dupla gravou o colega lendo a sua história. Na atividade,
os próprios participantes utilizaram a câmera, gravando o colega segundo o seu
olhar. Foi a primeira experiência de gravação dos participantes.
o

Imagem n 46 – Os participantes, em dupla, gravando as histórias criadas.

Acervo pessoal da autora

A partir do material gravado, fiz então a edição dos vídeos – juntando as
cenas, acrescentando música, escolhendo os filtros de transição entre uma cena e
outra. Posteriormente, o vídeo editado foi visualizado em sessão arteterapêutica.
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Abaixo, resumidamente, as etapas da Segunda Experiência com o Vídeo.
1. Estimular a audição com ouvindo uma história sugestiva.
2. Acessar os “objetos afetivos” no “baú da memória”.
3. Escrever e falar a sobre o seu “objeto de afeto”.
4. Ampliar as narrativas pela Poesia de Mario Quintana.
5. Criar histórias com os “objetos afetivos”.
7. Experienciar o vídeo, na gravação das leituras das histórias criadas.
8. Visualizar o vídeo em grupo.

4.4 TERCEIRA EXPERIÊNCIA COM O VÍDEO:
DANÇANDO COM AS MÃOS

A terceira experiência com o uso do Vídeo nas sessões de Arteterapia
aconteceu de forma não programada; foi uma oportunidade possibilitada pelo
exercício do olhar.
o

Imagem n 47 – Os participantes em atividade de Modelagem em Argila.

Acervo pessoal da autora

Em sessão do segundo módulo do estágio, foi proposta uma atividade de
Modelagem em Argila. O objetivo era confeccionar potes/contenedores para uma
posterior atividade de arranjos florais (Ikebana).
Como estímulo gerador, antes do início do trabalho, os participantes viram um
vídeo do Youtube, intitulado “O Moleiro”. Esse audiovisual trata da questão do
aprender aprendendo, ou seja, colocando paciência e, principalmente, a alma e a
entrega na atividade manual. Um repertório bem selecionado de músicas africanas
contribuiu para o clima de “contato com a terra” durante a sessão.
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Iniciados o trabalho de modelagem, ao observar os participantes enquanto
realizavam a atividade, fui sensibilizada pela imagem de beleza do movimento das
mãos modelando os potes; elas pareciam dançar ao som da música, tamanho o
cuidado e a delicadeza com que tocavam o barro. E assim surgiu a ideia de gravar
algumas cenas, focando as mãos de cada participante, enquanto esse estava
absorvido pela atividade de modelamento.
Posteriormente, fiz a edição dessas cenas, fazendo cortes e inserindo as
músicas ouvidas durante a sessão.
o

Imagem n 48 – Os potes modelados pelos participantes.

Acervo pessoal da autora

o

Imagem n 49 – Arranjos Ikebana feitos pelos participantes com os potes modelados.

Acervo pessoal da autora
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4.5 OLHANDO PARA AS EXPERIÊNCIAS REALIZADAS

Ao concluir o estudo proposto pela presente monografia – sobre a utilização
do Vídeo no setting arteterapêutico, tendo com casuística o grupo de Arteterapia de
cuidadores do CAPSi – Casa Harmonia. Após vinte e quatro sessões do estágio, é
possível retomar com mais propriedade o perfil inicial do grupo:
Equipe de profisionais relativamente criativa mas pouco motivada: os
cuidadores ficam achatados entre as pressões que vêm de cima (da direção,
das precárias condições de trabalho, e da falta de estímulos) e aquelas que
vêm de baixo (do público a ser atendido – que nem sempre corresponde às
expectativas de melhora/mudanças desses cuidadores em relação aos
atendidos). Problema de autoimagem: compreensão do próprio papel na
Instituição e da sua importância junto às crianças e adolescentes que
atendem.

A confrontação desse perfil inical com o perfil modificado, registrado após a
conclusão do módulo Estímulos Geradores – onde foram experienciadas as
intervenções com o Vídeo –, mostra as transformações observadas com grupo:
Os cuidadores mostram-se agora mais criativos, mais alegres
e confiantes. Parecem mais motivados para trabalhar mais
expressivamente com as crianças e os adolescentes por eles
atendidos. A comunicação entre os membros do grupo é mais
gentil. Além de terem melhorado sua autoimagem com relação
à Instituição, também estão mais coesos como grupo: sentem
que têm força para melhorar o ambiente e fazer a diferença.
Olham com mais carinho e compreensão para si, para os
demais do grupo, para a Instituição e para as crianças e
adolescentes.

Além das mudanças no olhar dos cuidadores do CAPSi – Casa Harmonia,
que participam do grupo de Arteterapia, é importante mencionar também a
constatação na mudança do meu olhar como “cuidadadora dos cuidadores”.
Como fui eu mesma quem mais vivenciou o processo de gravação, edição e
visualização, ao concluir o módulo Estimulos Geradores – onde aconteceram as
experiências com o Vídeo – posso afirmar que agora olho diferente para os
cuidadores do grupo, por quem desenvolvi um vínculo de carinho, respeito e
amizade.
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o

Imagens n 50 – Os participantes visualizando os vídeos já editados.

Acervo pessoal da autora

Cabe ainda falar sobre a atitude dos participantes ao serem gravados e ao
conduzirem, eles mesmos, a gravação.
Como as gravações sempre foram realizadas de forma muito respeitosa e
discreta, não percebi constrangimento do grupo pela presença da câmera. Pelo
contrário, em algumas ocasiões em que mencionei estar gravando apenas as mãos,
por exemplo, falaram que não teria problema em gravar a cena aberta. Na verdade, o
constrangimento era sempre meu, na preocupação de “não expor as pessoas”.
Outra constatação, que aliás vai de encontro aos registros encontrados em
vários artigos da bibliografia pesquisada, é a dificuldade apresentada por vários
participantes de empoderar-se da câmera, e realizar a gravação – fato observado na
segunda experiência com o Video. Concluo que os participantes deveriam ter
recebido instruções mínimas sobre o equipamento de gravação antes de realizarem a
atividade de gravação; e ainda, que o exercício de gravação pelos próprios
participantes deve ser repetido muitas vezes para que eles possam sentir confiança
no uso do equipamento de gravação.
Quanto à visualização dos vídeos editados, houve interesse por parte dos
participantes, mas não aquele imaginado por mim que mergulhei, com emoção, na
visualização e na sua edição dos mesmos. Acredito que o “encontro” com o material
gravado ocorre, realmente, quando o participante ocupa-se ele mesmo de todas as
etapas – ou de várias delas ao menos – do processo do Vídeo: gravar, ver, editar,
projetar, analisar. Aí então, esta produção audiovisual adquire materialidade, passa a
ser incorporada emocionalmente pelo participante, oportunizando insights e
facilitando transformações de afetos.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Retomando a questão de estudo, o desafio foi entender o uso do Vídeo em
Arteterapia, explorar suas potencialidades criativas no setting arteterapêutico com
cuidadores de um CAPSi, observar o comportamento desses participantes em
atividades onde é explorada a produção de imagens em movimento, e verificar os
benefícios dessa utilização.
Ao final do estudo, com base na pesquisa junto à bibliografia sobre o tema e
através das experiências realizadas durante o Módulo Estímulos Geradores do
estágio obrigatório para a formação em Arteterapia, concluo que o Vídeo é uma
modalidade expressiva genuína, que pode ser utilizada de forma criativa e
produtiva no setting arteterapêutico; em relação ao seu uso com cuidadores,
contribui para sensibilizar o cuidador e oportunizar a evolução do seu olhar,
assim facilitando a interação desses profissionais com as crianças e
adolescentes por eles atendidos.
Os cuidadores, ao visualizarem-se nos vídeos produzidos nas três
experiências realizadas, ficaram surpresos ao perceberem-se com potencialidades
expressivas e criativas das quais talvez não tivessem ainda consciência. Percebi
como ficaram orgulhosos ao perceberem-se falando, gesticulando, expressando-se
com coragem e desenvoltura. Com certeza essa confrontação com a própria imagem
ajudou na melhoria da autoestima do grupo – como relatado anteriormente no perfil
modificado do grupo.
Considerando que o estudo proposto pela monografia foi, basicamente, uma
compreensão inicial dos aspectos da linguagem expressiva Vídeo e das
possibilidades de seu uso no setting arteterapêutico, e também considerando a
pouca abrangência da casuística experienciada, recomenda-se que novas
experiências sejam conduzidas, considerando outros públicos e diferentes
cronologias como, por exemplo, usando o Vídeo com adolescentes em situação
de vulnerabilidade social; sugere-se que se conduza atividades onde os
próprios

participantes

realizem

a

totalidade

do

processo:

gravação,

visualização, edição, projeção e reflexão.
A condução do processo arteterapêutico nesses moldes, ou seja com mais
empoderamento através do Vídeo pelos próprios participantes, vai oportunizar ricas
vivencias e consequentes transformações pelo exercício “do olhar”.
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Feitas essas considerações, o uso do vídeo no trabalho arteterapêutico com
cuidadores pode oportunizar vivências criativas e transformar o olhar desses
profissionais, promovendo uma nova relação com os jovens e adolescentes por eles
atendidos junto ao CAPSi (Centro de Atendimento Psicossocial da Infância e da
Adolescência). Ou seja, em essência, as pessoas que vivenciam esse trabalho
arteterapêutico podem estar mais preparadas para lidar com o público jovem.
Considerando a utilização do vídeo com os adolescentes, é fundamental a
realização de atividades que trabalhem autoconceito e identidade, já que se deve
promover tanto em meninos como em meninas e jovens um julgamento crítico ante
as imposições sociais. Deve-se ensinar-lhes o valor do próprio corpo e ajudá-los a
desenvolver uma ideia ajustada de si mesmos. E o vídeo pode ser um grande aliado
para confrontar essas ideias e sentimentos.
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ANEXO A
CONTO WASSILISSA
Era uma vez um reino muito distante onde viviam um mercador e sua mulher. Eles tinham
uma filha chamada Wassilissa.
Quando menina a menina estava com oito anos, a esposa do mercador chamou a filha
dizendo que ela, sua mãe, logo morreria, mas lhe deixaria sua benção maternal e uma boneca.
Wassilissa deveria guardar a boneca junto de si, sem mostra-la a ninguém e, se estivesse em
dificuldades, deveria aconselhar-se com a boneca. Dito isso, a mulher do mercador morreu. Pouco
tempo depois, o mercador casou-se com uma viúva que tinha duas filhas, mais ou menos da idade de
Wassilissa. E, aos poucos, a madrasta foi ficando tão má com a menina, mas sempre sua boneca a
confortava.
Um dia, o mercador teve de sair do país por muito tempo. Durante sua ausência, a madrasta
mudou-se com suas três filhas para outra casa, perto da floresta. Em uma clareira dessa floresta,
morava Baba-Yaga, uma terrível bruxa. A ninguém era permitido aproximar-se dela, e qualquer um
que caísse em suas mãos era comido como se fosse uma galinha.
Esta situação convinha à madrasta, pois ela tinha esperanças que um dia Wassilissa
cruzasse o caminho de Baba-Yaga.
Uma noite, a madrasta deu três velas às suas filhas e mandou que bordassem, tricotassem e
fiassem e, depois, foi dormir. Com o passar das horas, as velas queimaram. Uma das meninas pegou
sua agulha de tricô para limpar o pavio, mas propositadamente acabou fazendo com que a vela se
apagasse. Ela disse que não se importava, pois poderia fazer seu bordado sem luz, a outra disse que
também poderia tricotar sem luz, mas você, as duas meninas disseram a Wassilissa, deve ir à casa
de Baba-Yaga arrumar fogo para que possamos ter luz novamente e a empurraram para fora.
– Minha querida boneca, o que devo fazer?
– Não tenha medo de ir aonde as outras meninas a mandaram, só tenha cuidado de me
levar com você para que eu possa sempre ajuda-la.
Wassilissa andou durante toda a noite. Aí encontrou um cavaleiro todo vestido de branco
montado em um lindo cavalo coberto de branco e, no momento em que ele passou por ela, o dia
nasceu. Pouco depois, encontrou um segundo cavaleiro vestido de vermelho, montado num cavalo
coberto de vermelho e, nesse momento, o sol surgiu.
Tendo andado toda a noite, Wassilissa andou também durante todo o dia seguinte. À tarde,
chegou a uma clareira onde ficava a casa de Baba-Yaga. A casa era toda rodeada por uma cerca
feita de ossos, intercalados de caveiras. As trancas das portas também eram feitas de ossos, de
braços de esqueleto e a fechadura, de dentes de caveiras. Wassilissa estava apavorada, quase
desmaiando e como que pregada no chão, quando, de repente, um cavaleiro negro, montado em um
cavalo também negro, passou galopando, e a noite caiu.
Mas a escuridão não durou muito, pois logo os olhos das caveiras na cerca começaram a
brilhar, e a clareira ficou tão iluminada como se fosse dia.
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Wassilissa tremia de medo e logo ouviu um zumbido estranho; as árvores começaram a
balançar, e Baba-Yaga surgiu da floresta. Ela vinha sentada dentro de um almofariz e, com uma
vassoura, apagava as pegadas. Quando chegou à porta, disse:
– Sinto cheiro de gente! Quem está aí?
– Sou eu, Wassilissa, vovó, minhas irmãs de criação me mandaram aqui para pedir fogo –
respondeu Wassilissa.
– Bom. Eu as conheço. Fique um pouco comigo e depois você terá o fogo. Alorromora!... –
Ao dizer essas palavras mágicas, a porta se abriu. Elas entraram, e a porta se fechou logo atrás
delas.
– Menina, acenda o fogo e me traga um pouco de comida.
Baba-Yaga comeu bastante deixando apenas um pouco de sopa de repolho e crosta de pão
para Wassilissa. E aí foi deitar-se, mas antes disse à menina:
– Wassilissa, amanhã, depois que eu sair, você deverá varrer o pátio, a casa, fazer o
almoço, lavar a louça e separar os grãos bom dos carunchados. Tudo deverá estar pronto na hora em
que eu chegar em casa; caso contrário, eu a comerei! – ordenou Baba-Yaga.
– Querida boneca, ajude-me.
– Não tenha medo, jante, faça suas orações, deite e durma, pois “a noite é boa
conselheira”– aconselhou à boneca.
Na manhã seguinte, quando acordou, Wassilissa olhou pela janela e viu que os olhos das
caveiras estavam se fechando. O cavaleiro branco passou; e o dia nasceu. Baba-Yaga saiu, e a
menina andou por toda a casa, admirando os seus tesouros. Daí ficou imaginando por onde
começaria o trabalho, mas todas as tarefas já tinham sido feitas pela boneca, que estava justamente
terminando de separar o último grão preto dos brancos.
De noite, quando Baba-Yaga chegou, encontrou tudo pronto e ficou furiosa, pois não havia
em que pôr defeito.
Aí uma coisa muito estranha aconteceu, pois ela gritou:
– Meus fiéis servos, moam os grão para mim!
E três pares de mãos, de esqueletos, apareceram e levaram os grãos. Em seguida, a bruxa
deu ordens para o dia seguinte.
– Wassilissa, você deve fazer amanhã tudo o que fez hoje e, além disso, limpar as
sementes de papoula.
Na noite seguinte, ao retornar, Baba-Yaga chamou mais uma vez por seus servos.
– Meus fiéis servos, extraiam óleo das sementes de papoula!
Enquanto Baba-Yaga jantava, Wassilissa ficou por ali perto, silenciosa.
– Por que é que você está olhando sem dizer nada? Você é muda?
– Se pudesse, gostaria de lhe fazer algumas perguntas.
– Pergunte. Mas lembre-se de que nem todas as perguntas são boas. Saber demais
envelhece!
– Gostaria somente de lhe perguntar a respeito das coisas que tenho visto; no caminho da
sua casa, um homem todo vestido de branco passou por mim montado a cavalo. Quem era ele?
– Esse é o meu dia, luminoso.
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– E daí outro cavaleiro passou, por mim, todo vestido de vermelho e montado em um cavalo
vermelho. Quem era ele?
– Esse é o meu sol, o vermelho.
– E daí, no portão, apareceu um cavaleiro negro.
– Esse é minha noite, escuro.
Então Wassilissa pensou nos três pares de mãos, mas não ousou perguntar mais nada e
ficou quieta.
– Por que você não me faz mais perguntas?
– Você me disse, vovó, que perguntar demais envelhece.
– Você fez bem em perguntar só a respeito do que viu lá fora, e não no que viu dentro de
casa. Não gosto quando a sujeira é levada para fora. Mas, agora, eu quero perguntar a você uma
coisa: Como conseguiu fazer todas as tarefas que lhe dei?
– A benção da minha mãe me ajudou – respondeu Wassilissa, mas sem mencionar a
boneca.
– Ah, foi isso? Então dê o fora daqui, filha abençoada, eu não preciso de nenhuma benção
na minha casa!
Baba-Yaga pôs Wassilissa para fora, empurrando-a pelo portão. Tirou da cerca uma das
caveiras com olhos flamejantes, colocou-a em um pau e deu a Wassilissa dizendo:
– Aqui está o fogo para suas irmãs, peque-o e leve-o para casa.
A menina afastou-se correndo de Baba-Yaga, fugindo pela floresta escura, iluminada apenas
pela luz da caveira, que só se extinguiu quando o dia nasceu. Na noite seguinte, ela chegou a casa.
Quando se aproximou do portão pensou em jogar a caveira, fora, mas ela lhe disse:
– Não faça isso, leve-me para sua madrasta.
Assim, Wassilissa obedeceu e, quando entrou com o fogo no quarto, os olhos flamejantes da
caveira fixaram-se na madrasta e em suas filhas, queimando suas almas e perseguindo-as onde quer
que elas fossem.
Quando amanheceu, tinham virado cinzas, e somente Wassilissa escapou, sã e salva.
De manhã, então, Wassilissa enterrou a caveira, fechou a casa e foi para a cidade. Lá ela foi
morar com uma boa velhinha, que lhe comprou fio para tecer linho, e o linho que tecia era tão bonito
que passou a ser usado para fazer as camisas do rei. Um tempo depois, Wassilissa o conheceu, e ele
se encantou com ela, tanto que acabaram se casando. Pouco tempo depois, seu pai, o mercador
voltou e ficou muito feliz com a boa sorte da filha. Foi morar com ela no palácio e com a mulher idosa.
Wassilissa também trouxe consigo a sua boneca, e contam que ela a conserva até hoje...
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ANEXO B
POESIAS DE MÁRIO QUINTANA

A Boneca “Rosa”
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Como estranhas lembranças de outras vidas,
que outros viveram, num estranho mundo,
quantas coisas perdidas e esquecidas
no teu baú de espantos...Bem no fundo,

Chorar é lindo, pois cada lágrima na face
são palavras ditas de um sentimento calado.
Pessoas que mais amamos, são as que mais magoamos
porque queremos que sejam perfeitas,
e esquecemos que são apenas seres humanos.

uma boneca toda estraçalhada!
(isto não são brinquedos de menino...
alguma coisa deve estar errada)
Mas o teu coração em desatino

Nunca diga que esqueceu alguma pessoa, ou um amor.
Diga apenas que consegue falar neles sem chorar,
porque qualquer amor por mais simples que seja,
será sempre inesquecível...

te traz de súbito uma idéia louca:
é ela, sim! Só pode ser aquela,
a jamais esquecida Bem- Amada.

As lágrimas não doem...
O que dói são os motivos que as fazem caírem!
Não deixe de acreditar no amor,
mas certifique-se de estar entregando seu coração
para alguém que dê valor

E em vão tentas lembrar o nome dela...
e em vão ela te fita...e a sua boca
tenta sorrir-te, mas está quebrada!

aos mesmos sentimentos que você dá,
manifeste suas ideias e planos,
para saber se vocês combinam,
e certifique-se de que quando estão juntos
aquele abraço vale mais que qualquer palavra...

A Boneca “Cerejinha”
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A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa.
Quando se vê, já são 6 horas: há tempo...
Quando se vê, já é 6ª feira...
Quando se vê, passaram 60 anos...
Agora, é tarde demais para ser reprovado...
E se me dessem - um dia - uma outra oportunidade,
eu nem olhava o relógio
seguia sempre, sempre em frente...

Tão bom viver dia a dia...
A vida assim, jamais cansa...

E iria jogando pelo caminho a casca dourada
e inútil das horas.

Nunca dês um nome a um rio:
Sempre é outro rio a passar.

Viver tão só de momentos
Como estas nuvens no céu...
E só ganhar, toda a vida,
Inexperiência... esperança...
E a rosa louca dos ventos
Presa à copa do chapéu.

Nada jamais continua,
Tudo vai recomeçar!
E sem nenhuma lembrança
Das outras vezes perdidas,
Atiro a rosa do sonho
Nas tuas mãos distraídas...

A Bailarina
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A menina dança sozinha
por um momento
A menina dança sozinha
com o vento, com o ar, com
o sonho de olhos imensos…
A forma grácil de suas pernas
ele é que as plasma, o seu par
de ar,
de vento,
o seu par fantasma…
Menina de olhos imensos,
tu, agora, paras,
mas a mão ainda erguida
segura ainda no ar
o hástil invisível
deste poema!

Lá bem no alto do décimo segundo andar do Ano
Vive uma louca chamada Esperança
E ela pensa que quando todas as sirenas
Todas as buzinas
Todos os reco-recos tocarem
Atira-se
E — ó delicioso voo!
Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada,
Outra vez criança…
E em torno dela indagará o povo:
— Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes?
E ela lhes dirá
(É preciso dizer-lhes tudo de novo!)
Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam:
— O meu nome é ES-PE-RAN-ÇA…
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Folhagem “Ciúmes da Vó Ana”
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Quando a árvore dos poemas não dá poemas,
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Seus galhos se contorcem todos como mãos de enterrados vivos,

Escrevo diante da janela aberta.

Os galhos desnudos, ressecos, sem o perdão de Deus!

Minha caneta é cor das venezianas:

E, depois, meu Deus, essa lenta procissão de almas retirantes...

Verde!… E que leves, lindas filigranas

De vez em quando uma tomba, exausta à beira do caminho,
Porque ninguém lhe chega ao lábio o frescor de cântaro,
a doçura de fruto que poderia haver num poema
Maldita a geração sem poetas que deixa as almas seguirem

Desenha o sol na página deserta!
Não sei que paisagista doidivanas
Mistura os tons… acerta… desacerta…
Sempre em busca de nova descoberta,
Vai colorindo as horas quotidianas…

seguirem como animais em estúpida migração!

Jogos da luz dançando na folhagem!

Quando a árvore dos poemas não dá poemas,

Do que eu ia escrever até me esqueço…

Qual será o destino das almas?

Pra que pensar?
Também sou da paisagem…
Vago, solúvel no ar, fico sonhando…
E me transmuto… iriso-me… estremeço…
Nos leves dedos que me vão pintando!

Bicicleta Vermelha
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Lá bem no alto do décimo segundo andar do Ano
Vive uma louca chamada Esperança
E ela pensa que quando todas as sirenas
Todas as buzinas
Todos os reco-recos tocarem
Atira-se
E — ó delicioso voo!
Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada,
Outra vez criança…
E em torno dela indagará o povo:
— Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes?
E ela lhes dirá
(É preciso dizer-lhes tudo de novo!)
Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam:
— O meu nome é ES-PE-RAN-ÇA…

Dos pequenos ridículos
nunca faça escândalos ao menos
visto que tanto ousas
não os faça pequenos
o ridículo está é nas pequenas coisas
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Os outros meninos, um queria ser médico,
outro pirata, outro engenheiro, ou advogado,
ou general.
Eu queria ser um pajem medieval...
Mas isso não é nada.
Pois hoje eu queria ser uma coisa mais louca:
eu queria ser eu mesmo!
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A gente sempre deve sair à rua
como quem foge de casa,
Como se estivessem abertos diante de nós
todos os caminhos do mundo.
Não importa que os compromissos,
as obrigações, estejam ali...
Chegamos de muito longe,
de alma aberta e o coração cantando!

Do pranto
não tentes consolar o desgraçado
que chora amargamente a sorte má
se o tirares por fim do seu estado
que outra consolação o restará...
Do prazer
quanto mais leve tanto mais sutil
o prazer que das coisas nos provém
escusado é beber todo um barril
para saber que gosto o vinho tem...
Da contradição
se te contradisseste e acusam-te. Sorri.
pois nada houve em realidade
teu pensamento é que chegou por si só
no outro pólo da verdade
Da falsidade
foi tudo falso o que ela disse ...
fecha os olhos, crê, a mentira é tão linda
nem ela sabe que fingir meiguice
é o mais certo sinal de que te ama ainda
Do eterno mistério
um outro mundo existe...uma outra vida...
mas de que serve ires para lá...
bem como aqui, tu’alma atônita e perdida
nada compreenderá
Do mau estilo todo o bem,
todo mal que eles te dizem,
nadaseria, se soubessem expressá-lo
o ataque de uma borbolete agrada
mais que todos os beijos de um cavalo.
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A Casa da Avó
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Todos os jardins deviam ser fechados,
com altos muros de um cinza muito pálido,
onde uma fonte
pudesse cantar
sozinha
entre o vermelho dos cravos.
O que mata um jardim não é mesmo
alguma ausência
nem o abandono...
O que mata um jardim é esse olhar vazio
de quem por eles passa indiferente.
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Quem nunca quis morrer
Não sabe o que é viver
Não sabe que viver é abrir uma janela
E pássaros pássaros sairão por ela
E hipocampos fosforescentes
Medusas translúcidas
Radiadas
Estrelas-do-mar... Ah,
Viver é sair de repente
Do fundo do mar
E voar...
e voar...
cada vez para mais alto
Como depois de se morrer!
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É preciso que a saudade desenhe tuas linhas perfeitas,
teu perfil exato e que, apenas, levemente, o vento
das horas ponha um frêmito em teus cabelos...
É preciso que a tua ausência trescale
sutilmente, no ar, a trevo machucado,
as folhas de alecrim desde há muito guardadas
não se sabe por quem nalgum móvel antigo...
Mas é preciso, também, que seja como abrir uma janela
e respirar-te, azul e luminosa, no ar.
É preciso a saudade para eu sentir
como sinto - em mim - a presença misteriosa da vida...
Mas quando surges és tão outra e múltipla e imprevista
que nunca te pareces com o teu retrato...
E eu tenho de fechar meus olhos para ver-te.

Colcha de Retalhos
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Parece um sonho que ela tenha morrido!
diziam todos...Sua viva imagem,
tinha carne!... E ouvia-se, na aragem,
passar o frêmito do seu vestido...

No retrato que me faço
- traço a traço às vezes me pinto nuvem,
às vezes me pinto árvore...

E era como se ela houvesse partido
e logo fosse regressar de viagem...
- até que em nosso coração dorido
a Dor cravava o seu punhal selvagem!

às vezes me pinto coisas
de que nem há mais lembrança...
ou coisas que não existem
mas que um dia existirão...

Mas tua imagem, nosso amor, é agora
menos dos olhos, mais do coração.
Nossa saudade te sorri: não chora...

e, desta lida, em que busco
- pouco a pouco minha eterna semelhança,

Mais perto estás de Deus, como um anjo querido.
E ao relembrar-te a gente diz, então:
Parece um sonho que ela tenha vivido!

no final, que restará?
Um desenho de criança...
Terminado por um louco!

