
Visão grande angular para enfrentar os fantasmas da rotina corporativa 
Simone Goldberg 

Walter José Teixeira, da Bradesco Seguros: "A fotografia me ajuda a desligar” 

Juros altos, recessão, inflação, instabilidade do cenário internacional, guerra. Com uma 
lista de problemas assim, não é preciso mais nada para deixar executivos à beira de 
um ataque de nervos. Porém, antes de sucumbir sem choro nem vela ao estresse 
devastador, alguns deles têm encontrado válvulas de escape pouco ortodoxas.  

O que dizer, por exemplo, de freqüentar um curso de fotografia em plena tarde de 
quarta-feira? Claro que nem todos conseguem se livrar dos compromissos ou, pior, 
enfrentar a inevitável culpa por estar "matando" trabalho. Para esses, a solução foi 
"clicar" à noite ou em horários que não atrapalhassem o expediente.  

Seja qual for o momento do dia, a fotografia como espécie de terapia para enfrentar e 
reduzir o estresse tem atraído a turma dos engravatados, como o diretor de 
atendimento da Bradesco Segu ros, Walter José Teixeira, os diretores da Rufolo 
Engenharia, Sid e Afonso Villar, e o analista sênior de telecomunicações da Petróleo 
Ipiranga, Francisco Neves de Almeida. Todos eles alunos do Ateliê da Imagem, no 
bairro da Urca, zona sul do Rio. "De cada dez alunos que temos, pelo menos três deles 
são executivos", diz a diretora e professora do Ateliê, Simone Rodrigues. "Antes, eles 
pensavam na pintura como alternativa antiestresse, mas os cursos de fotografia cada 
vez mais aprofundados abriram essa nova possibilidade", justifica.  

Segundo Simone, o Ateliê tem efeito terapêutico não apenas pelas horas dedicadas ao 
hobby da fotografia em si, mas porque a escola funciona como espaço de convivência, 
com biblioteca e laboratórios abertos aos alunos. As aulas teóricas, com exposições de 
fotos e debates, fazem um papel de "terapia de grupo", ao estimularem os aprendizes 
a se expressarem sobre as imagens exibidas.  

Para quem está cansado da rotina do mundo corporativo, é um alívio e tanto. Que o 
diga o diretor de atendimento da Bradesco Seguros, Walter José Teixeira. "Trabalho de 
12 a 13 horas por dia e ainda fico ligado o resto do tempo. É preciso encontrar uma 
válvula de escape. E a fotografia é uma das atividades que encontrei para desligar", 
diz. Ele, que freqüentou as aulas após o expediente, gosta tanto do hobby que agora 
anda sempre com sua máquina fotográfica a tiracolo. "A fotografia me fez ficar mais 
observador, mais de bem com a vida. E isso é fundamental no trabalho porque, para 
conseguir motivar a equipe, você também precisa estar motivado", ensina.  

De fato, ninguém consegue estar de bem com a vida se o estresse consome os 
neurônios 24 horas por dia. É preciso dar uma parada, em algum momento, para 
reequilibrar as energias. Foi o que fizeram os sócios e irmãos Sid e Afonso Villar, donos 
da Rufolo Engenharia. "Resolvemos fazer as aulas de fotografia para aliviar a 
montanha de tensão", conta Sid Villar.  

Ele e Afonso não tiveram dúvidas em freqüentar o curso, durante quatro meses, uma 
vez por semana nas tardes de quarta-feira. "A luz do dia é a melhor para quem está 
começando. É claro que temos a facilidade de sermos os donos do negócio, podemos 
articular nosso tempo da forma mais conveniente e sem culpa", justifica.  



Sid e Afonso gostaram tanto da experiência que descobriram aptidões artísticas. 
"Gosto de natureza, por isso dirigi meu foco às flores. Já o Afonso fez fotos mais 
abstratas". O resultado do trabalho dos dois vai virar um calendário-brinde de 2004 
para seus clientes.  

Sem a possibilidade de "gazetear trabalho" no meio da tarde, o analista sênior de 
telecomunicações da Ipiranga, Francisco Neves de Almeida, freqüentou o curso na 
turma noturna. Reconhece que se tornou uma pessoa mais tranqüila e por isso mais 
produtiva.  

"No mundo corporativo as pessoas são iguais e precisam se comportar de acordo com 
regras predeterminadas. Sonha-se com resultados", diz ele. "Já num curso de 
fotografia, que para mim é uma arte, a gente se humaniza, sonha com imagens, 
manda embora o estresse da vida automatizada. Bush não estaria colocando laquê 
minutos antes de anunciar uma guerra se conhecesse arte", alfineta.  
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