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“A mulher transforma-se gradativamente. E 

de objeto da tragédia masculina converte-

se em sujeito de sua própria tragédia”.  

(Alexandra Kolontai, 2009) 
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RESUMO  

 
Esta pesquisa se utiliza da Fotografia como espaço de memória, convidando a 
discutir, interpretar e transcender no universo que cabe num corpo ansioso. O 
processo de criação artística que foi explorado a partir dos relatos de mulheres 
que vivenciaram/vivenciam o transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e/ou 
depressão, resultou na exposição Corpo ansioso – Tantas mulheres e eu, que 
apresentou fotoperformances expressando as sensações e sintomas de tais 
patologias, além de videoinstalação. Por meio da vivência do processo 
contemporâneo do que tem sido “ser mulher”, foi possível a constatação que o 
corpo feminino tem adoecido em grande número por sofrimento psíquico. E, 
portanto, se faz necessário ampliar as discussões acerca dessas desordens 
emocionais, visto que muitas pessoas têm sido acometidas por essas doenças. 
  
 
Palavra chave: Corpo, ansiedade, fotografia, fotoperformance. 
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ABSTRACT 

 

This research uses photography as memory space, inviting to discuss, interpret 
and transcend the universe that fits in a forward body. The process of artistic 
creation that was explored from the reports of women who have experienced / 
experiencing the anxiety disorder , panic disorder and / or depression , resulting 
in the exposure anxious Body - So many women and I , who presented 
fotoperformances expressing the feelings and symptoms of such diseases , and 
video installation . Through the experience of the contemporary process of what 
has been "being a woman", the finding that the female body has fallen ill in large 
numbers for psychological distress was possible. And therefore it is necessary to 
broaden the discussion about these emotional disorders, since many people 
have been affected by these diseases. 

 

 

Keyword: Body, anxiety, photography, fotoperformance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O corpo na contemporaneidade se difere do corpo das épocas passadas. 

Diferentemente daquele corpo limitado, em nosso século, concebemos o corpo 

como representação – da linguagem subjetiva à disciplina do trabalho, do amor 

à moral - e concomitantemente como meio de expressão de uma subjetividade 

enraizada no mundo simbólico. (VALVERDE, 2000) 

Esse corpo, impregnado de subjetividade é também considerado como 

uma comunicação não-verbal, onde sua leitura é possível através de simbologias 

gestuais e expressões. Mas tentar defini-lo não é a questão, apenas a de atribuir 

a ele o sentido enquanto lugar de experiência partilhada, e os muitos significados 

e percepções que se revelam por intermédio dele. (GODI, 2000) 

Cada vez mais a sociedade moderna tem adoecido esse corpo por 

estresse, fobia, ansiedade, dentre outras patologias. Esse sofrimento moderno, 

parte da imposição de uma rápida adaptação em vários âmbitos, como a 

necessidade de “dar conta” de um contexto que privilegia a busca incessante por 

melhoria de vida, preocupação demasiada com o quesito financeiro, a 

necessidade de correlacionar o profissionalismo com as atividades familiares 

dentre outras urgências que emergem, e que sufocam, adoecem e interferem na 

vida do sujeito.  

Esses adoecimentos que são representados, muitas vezes passam 

despercebidos, afetando indivíduos de todas as idades, de profissões variadas 

e que acabam diminuindo consideravelmente a qualidade de vida do mesmo. 

Dentro dessa conjuntura, surgem questões que nos convidam a refletir sobre 

esse corpo adoecido. Quantas pessoas à nossa volta tem passado por forte 

sofrimento psíquico? Até que ponto uma desordem mental é manifestada pela 

expressão corporal? Como podemos utilizar a arte para discutir/refletir saúde 

mental? 

É dentro desse contexto que decido abordar sobre o Transtorno de 

Ansiedade e consequentemente a Síndrome do Pânico e a Depressão, baseada 

numa experiência pessoal. Não tomava proporção de como esse processo 

íntimo poderia ganhar forma na vida acadêmica. No entanto, estimulada pelo 

método utilizado na disciplina Fotografia II (2013.2) ministrada pela Professora 

Valécia Ribeiro no curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Recôncavo 
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da Bahia, em trabalhar a fotografia no âmbito da memória. Portanto, fui instigada 

a trabalhar essas questões, já que tais vivências eram as mais fortes daquele 

período.  

O transtorno de ansiedade ainda me trazia uma cobrança até mesmo pela 

profissão. Sendo uma professora de Educação Física, as pessoas esperam, 

acreditam e cobram que o modelo de saúde e corpo “em ordem” sejam vistos 

em meu exemplo. Mas como falar de saúde dentro de um corpo adoecido? 

A partir do que foi visto, então, foi possível perceber que debruçar sobre 

esse tema poderia para além de proporcionar um nível maior de 

autoconhecimento, como também contribuir com a descoberta e a curiosidade 

dos demais. E nesse percurso, pude aprender mais e sensibilizar o olhar para 

as questões voltadas a esses transtornos. E percebi quantas mulheres passam 

por isso em torno de mim. Algumas mais abertas a discutir, outras mais tímidas 

e com receio de se expor, mas todas carregando algo em comum que é a 

angústia de um dia ter desencadeado uma ansiedade patológica e não saber 

quando e como conseguirá cessar.   

Apesar das muitas discussões sobre o tema supracitado, ainda é 

necessário avançar acerca do conhecimento sobre essas patologias que 

acometem cada vez mais pessoas e de modo silencioso. Portanto, a proposta 

que se pretende é que a partir das imagens, sem mais nada a dizer, seja possível 

expressar as crises e, talvez, promover um melhor entendimento sobre as 

mesmas, trazendo uma reflexão acerca da leitura corporal e elencando as 

inquietudes e todos os sentimentos envolvidos no transtorno, utilizando a 

linguagem fotográfica e performática em fotoperformances. A fotoperformance 

trata-se da fotografia não somente como registro ou reprodução da imagem, mas 

constitui-se a própria ação artística em imagem. 

Logo, o transtorno de ansiedade apresenta-se um ponto de suma 

relevância dentro da pesquisa. É uma discussão que permeia vários problemas, 

e tem um fator primordial que é a saúde, visto que muitos casos desses 

transtornos podem evoluir a graus tão elevados que o indivíduo pode se tornar 

inábil e comprometer diretamente sua qualidade de vida. A partir de um 

conhecimento/experiência partilhado com outras pessoas que vivenciam esse 

adoecimento, pode se reconhecer na história e também buscar tratamento e/ou 

a melhor forma de conviver com ele.  
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Dentro do contexto artístico, existe uma relevância significativa por se 

tratar de sentimentos e sensações demasiadamente expressivos. A apropriação 

do tema e o significado/conceito atribuído à produção artística tornam-se, 

portanto, um elemento narrativo rico de ideias e sensações registrado através da 

fotografia.  Portanto, a partir do que se apresenta, o que se anseia é incitar outras 

discussões e ampliar o objeto do estudo, através das análises das imagens 

apresentadas, gerando, assim, reflexões acerca da temática. De acordo com o 

pesquisador Fernandes Júnior  

 
a produção contemporânea, se confirma e se mostra como uma 
apaixonada experiência pelo fazer, cuja intensidade, provocada pelos 
ruídos e estranhamentos que saltam aos olhos, cria uma fascinante 
surpresa que põe em êxtase os nossos sentidos, pois tem a 
capacidade de nos transportar para um outro mundo de luzes e 
sombras, que se articulam numa atmosfera plural e pelas tensões que 
daí emanam. (2006, p.18)  

 
Se faz importante chamar atenção que na busca em ressignificar minha 

trajetória, me posiciono com o discurso na primeira pessoa, a fim de produzir 

uma narrativa autobiográfica recuperando memórias pessoais. Nas falas trago 

outras experiências, e estas também são colocadas em primeira pessoa, 

trazendo a cena da maneira como foram relatadas. 

No segundo capítulo, são abordadas questões sobre o corpo e suas 

concepções. Dentro dessa conjuntura é trazida a ansiedade patológica 

apontando o perfil da mulher contemporânea como de maior índice da patologia 

e relacionando o contexto à minha experiência pessoal.  Para tanto, são 

apresentadas discussões baseadas nas concepções de autores como Monclar 

Valverde (2000), Alfredo Simonetti (2015), Alexandra Kolontai (2009) e Sigmund 

Freud (2011). 

O terceiro capítulo se dedica a apresentar todo o processo de criação 

artística que foi proposto, que são as fotoperformances concebidas a partir das 

experiências e memórias partilhadas. Foi fundamentado tomando por base 

autores como Cecília Salles (1998), no que diz respeito a metodologia da Crítica 

de Processos, além de Rubens Fernandes (2006), Philippe Dubois (2012) e Ana 

Emília Jung (2009).  

E por fim, o quarto capítulo narra desde as experiências com relação à 

finalização do processo artístico até a Exposição Corpo ansioso – Tantas 
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mulheres e eu, onde se apresentam as fotoperformances. As impressões acerca 

da experiência da exposição também são relatadas ainda no mesmo tópico. 

O que foi possível constatar através da pesquisa é de que as mulheres 

fazem parte do grupo de alta incidência com relação às doenças de desordens 

emocionais. E, portanto, se faz necessário ampliar discussões acerca dessas 

questões de saúde mental, visto que ainda é um assunto que não conseguiu 

ultrapassar os limites do tabu e preconceito, agregando, ainda, mais sofrimento 

àqueles que convivem com o problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CORPO E ANSIEDADE  
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“O corpo deve ser considerado mais do que 
simples função orgânica, mas um corpo vivo, de 
ações múltiplas e variadas, o qual inspira, 
respira, dialoga e propõe assumir a carne como 
espetáculo ou ainda como receptáculo plástico”.  
                                                 (GARCIA, 2005) 

 
 

Da religião à ciência, existem percepções diversas sobre o corpo e sua 

representação. De tal forma, para falar sobre corpo, se faz preciso percebê-lo 

enquanto espaço multidisciplinar, onde suas representações são amplamente 

(re)produzidas e construídas. Logo, para além do condicionamento e 

determinismo biológico, o corpo se apresenta também como linguagem, 

comunicação. 

Independente do ponto de vista da análise sobre o corpo, não se pode 

ignorar seu contexto e a sua construção social, pois não haveria fundamento 

suficiente que representasse a singularidade presente nele. Portanto, a 

depender da construção cultural, onde a sociologia e a psicologia também 

interferem de modo influente na edificação do indivíduo, é que podemos começar 

a entender a rede de significados e símbolos presentes no corpo. Dessa forma,  

 
não podemos dissociar a experiência que cada um tem, através do seu 
próprio corpo, dos padrões nos quais a cultura se reconhece, das 
matrizes de sentido que lhes dão identidade. Não possuímos um corpo 
abstrato; os poderes e os limites do corpo, só se revelam na prática de 
cada cultura e mesmo o reagir/agir jamais será particular ou 
completamente universal. (VALVERDE 2000, p. 41) 

 

A vivência do corpo se torna então resultado do contexto social no qual o 

indivíduo se insere. E dentro das questões nas quais a pesquisa permeia, vale 

ressaltar o modo de produção capitalista, onde o corpo antes de qualquer coisa 

é apreendido como força de trabalho, e garantia da própria sobrevivência.   

A partir dessa lógica de produzir mais e a todo tempo, os níveis 

estabelecidos no processo de seleção dos “mais competentes”, atinge 

patamares cada vez mais altos, e o ser humano vai sentindo a necessidade de 

adaptar-se a esse sistema. Logo, a primeira garantia de se estabelecer em meio 

a esse processo, é ter um corpo sadio. A doença vai entrar como representação 

de um corpo incapacitado, ou seja, precisa ser negado. (ARAÚJO, 2000) 

De acordo com Le Breton (2003), já não devemos comparar a máquina 

ao corpo, mas comparar o corpo à máquina. Dentro dessa mecânica, não se 
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permite baixa produção por adoecimento ou incapacidade. Se não estiver em 

condição de submissão ou conectado a maquina, o corpo nada é.  

Deste modo, o próprio sistema no qual vivemos nos convida aos poucos 

a vivenciar esse corpo adoecido e esse processo acaba acontecendo dentro de 

uma invisibilidade. Vamos adquirindo aos poucos a sobrecarga psíquica, com a 

imposição de produção mais eficaz, com o desgaste físico, com a necessidade 

de superação dentre outros fatores, e nos deparamos com alguma reação que o 

corpo encontra para “explodir”.  

Porém, ainda existe um fator de suma relevância dentro dessas questões 

das desordens emocionais – onde se enquadra a depressão e a ansiedade – 

que se tratam de uma forma de adoecimento ainda menos tolerado que a 

incapacidade física, sendo esta quantificável e visível (ARAÚJO, 2000). Apesar 

de muitos estudos, inúmeros casos, e uma frequência cada vez maior de 

indivíduos que são acometidos com esses transtornos, ainda há muito que se 

discutir sobre essa demanda. 

Trazendo a discussão para o tema em foco, é importante discutir a 

ansiedade na contemporaneidade e sobre sua evolução para um quadro 

patológico. Do ponto de vista cientifico, a ansiedade é um sentimento inerente 

ao ser humano que está em situação de risco ou ameaça. Mas isso não significa 

que a ansiedade traga apenas sensações ruins. Suas reações comportamentais 

podem ser prazerosas e inclusive úteis, como por exemplo, elevar o nosso 

sentido de alerta, esperar o resultado de um jogo do time favorito, não dormir na 

noite que antecede a uma prova importante dentre outras ocasiões. (CORASSA, 

2000) 

Essa ansiedade que é considerada “natural” pode evoluir para o 

Transtorno de Ansiedade que é medida pelo tempo que dura e pela intensidade, 

e que acaba trazendo como consequência outros problemas de desordem 

emocional como a Síndrome de Pânico, Transtorno Obsessivo-Compulsivo, e 

Depressão. Os sentimentos e as sensações que divagam nesse processo, são 

desencadeados por ocasiões que do ponto de vista da realidade são inofensivos 

ou inexistentes. Muito frequentemente essas sensações serão experimentadas, 

porém, pouco ou nunca o individuo estará realmente exposto à situação de risco 

ou medo a qual se coloca. Como exemplo simples e repetitivo da sensação de 

estar prestes a morrer ou enlouquecer a todo e qualquer momento. 
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Logo, o que podemos considerar como ansiedade patológica, é quando 

ela surge com um intenso sofrimento emocional e psíquico, trazendo danos à 

capacidade ocupacional do sujeito de realizar sequer suas atividades do 

cotidiano, o que pode levá-lo a condição de disfuncional. Porém, não há 

ferramentas que possam medir a dor e o sofrimento humano, o que não nos 

permite construir uma escala exata da dor, funcionalidade e sofrimento alheio. 

Sendo assim, o que vai determinar a medida do sofrimento de acordo com 

Simonetti (2011, p. 39), “[...] é a subjetividade do paciente e talvez sua 

capacidade, ou não, de continuar levando a vida, trabalhando, estudando, 

amando”.  

De acordo com Corassa (2000), esses comportamentos são perceptíveis 

tanto do ponto de vista psíquico como físico, apontados a partir da tabela que 

segue:  

 
Figura 01: Tabela de aspectos físicos e psicológicos de ansiedade 

     

Fonte: Corassa (2000) 

 

Através disso, é possível perceber toda uma experiência corporal 

vivenciada através da ordem emocional. Esses fatores evidenciados por meio de 

distúrbios que atingem funções orgânicas e corporais são as chamadas 

patologias psicossomáticas. E essa conexão entre o sofrimento psíquico e a 

somatização dessas ideias se apoderam do corpo e o fazem, naturalmente, 

sofrer. 

O que muitas vezes acontece é que esse processo de sofrimento e crises 

são confundidas com birras ou “frescura” e esse tipo de ideia do receptor dificulta 

o diagnóstico do transtorno e até mesmo seu tratamento. Existe ainda para além 

disso, o despreparo da família de não saber como lidar com o sujeito adoecido, 
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e/ou o preconceito de encarar o fato o que contribui significativamente para um 

avanço negativo. 

É importante chamar atenção inclusive, para o quanto essas questões que 

envolvem a saúde mental ainda são tratadas com descaso. Valendo ressaltar 

que são problemas de saúde tão comuns quanto às doenças biológicas 

(hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares...). E, ao contrário de como 

acontece com a prevenção/cuidado com essas doenças biológicas, a sociedade 

ainda precisa aceitar melhor que a saúde emocional/mental também precisa de 

atenção preventiva. Levando em consideração principalmente, o próprio 

conceito de saúde que segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) a 

define como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 

somente ausência de afecções e enfermidades". 

A mulher dentro desse contexto de doenças de cunho emocional, como 

o transtorno de ansiedade, ainda se torna fator mais preocupante, pois são 

particularmente vulneráveis a desordens psicossomáticas. Na leitura dos corpos 

desse gênero que sofre, é possível perceber marcas profundas de construções 

ideológicas do contexto feminino e sua afirmação na sociedade. Mas antes de 

adentrarmos nessa questão, se faz necessário um questionamento que permeia 

a discussão. Quem é a mulher moderna e como ela atingiu esse estado?  

A mulher com a qual nos deparamos nos dias atuais, é um resultado 

inevitável e natural do modo de produção econômico e social. A mulher recatada 

e submissa, voltada apenas para as atividades do lar, depara-se com a grande 

transformação que a economia e o modo de produção capitalista trouxeram à 

sociedade. Dentro das fábricas e usinas a classe trabalhadora passa por uma 

realidade dura e a mulher se encontra com um grande e conhecido problema 

que é a necessidade de rápida adaptação às condições de sua existência, onde 

é preciso deixar de lado as virtudes “femininas” e absorver o ideal da luta pela 

vida. Daí então a mulher se apropria da ideia da sua independência e a fortalece 

cada vez mais dentro de si. (KOLONTAI, 2009)  

Começa a partir de então o surgimento de um novo tipo de mulher. Não 

que ela tenha extinguido o modelo esposa, de formação moral, mas é onde o 

“modelo antigo” e o “novo modelo” de mulher vão se imbricar e submergir a 

personalidade de uma em detrimento da outra. De acordo com Kolontai,  
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a transformação da mentalidade da mulher, de sua estrutura interior, 
espiritual e sentimental, realizou-se primeiro e principalmente, nas 
camadas mais profundas da sociedade, ou seja, onde se produz 
necessariamente a adaptação ao trabalho, nas condições radicalmente 
transformada de sua existência. (2009, p. 19) 

 

    E então, a formação do novo “modelo” feminino se torna mais agudo, 

mais vivo e com maiores problemas. Inclusive porque toda a transformação pela 

qual a mulher passa, começa a interferir nos aspectos psicológicos, afinal de 

contas a concepção que antigamente formava a jovem mulher, ainda deixa 

resquícios no processo de sua libertação.  

Dentro dos aspectos psicológicos, passou a se encontrar comumente 

expressão de patologias que muitas vezes denunciam a presença de uma 

violência psicológica. Historicamente existe uma variação dessas patologias, 

como exemplo a histeria na segunda metade do século XIX, a agorafobia (medo 

dos ataques de pânico), anorexia nervosa e bulimia na segunda metade do 

século XX. Os sintomas dessas desordens como a perda da voz, perda da 

mobilidade, tremores, desmaios nervosos, sensações anestésicas, 

incapacidade de sair de casa e etc, foram interpretados como significado 

simbólico com traços de estereótipo feminino daquele período. (BORDO, 1997) 

Esse corpo passa a ser então um corpo passível de interpretações, visto 

que suas expressões representam um drama. Dentro desse contexto e de 

acordo com Bordo, todo esse sofrimento marcado no corpo feminino, é percebido 

através de uma 

 
construção ideológica da feminidade típica dos períodos em questão. 
Naturalmente, essa construção está sempre homogeneizando e 
normalizando, tentando suprimir as diferenças de raça, classe e outras, 
insistindo para que todas as mulheres aspirem a um ideal coercitivo, 
padronizado. (1997, p. 23) 

 

    Essa busca incessante do “ser ideal” perpassa ao longo da história, e à 

medida que avançamos em tempo, essas angústias não cessam de serem   

(re)produzidas. Em ritmo cada vez mais frenético, as mulheres são 

bombardeadas com a necessidade de apreender virtudes que são 

tradicionalmente “femininas” – passividade, doçura, submissão - e de ainda se 

enquadrar numa padronização dita “ideal” que permeia do comportamento à 

aparência. Porém, na competitividade de espaço, principalmente profissional, a 

mulher vai precisar incorporar valores que até então eram considerados 
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pertencentes ao perfil “masculino”. O uso das roupas, os cargos profissionais, a 

necessidade de sair de casa para trabalhar, a disciplina emocional, o domínio 

etc., são alguns dos comportamentos que a mulher há pouco tempo 

culturalmente vem assumindo. (KOLONTAI, 2009) 

Portanto, a mulher que era dona do lar, esposa e mãe apenas, já quase 

não representa mais a figura feminina. A mulher que a sociedade moderna 

impõe, precisa trabalhar fora e dentro da casa, ser mãe, ser esposa, ser objeto 

sexual – vendido como imagem de corpo feminino perfeito, arquitetados a partir 

da figura de mulher “ideal” – ser forte, ser capaz, ser qualificada naquilo que se 

propõe e ainda ser feliz.  

Dentro dessa busca concisa sobre o papel da mulher contemporânea, 

percebe-se que o adoecimento psicológico acaba sendo, também, um resultado 

desse “dar conta” de tudo. Não se admite falhas, regressões ou fracassos, pelo 

contrário, a excelência é o mínimo que se espera. De acordo com Freud, 

 
é necessário correr contra o tempo, evoluir, angariar novas conquistas, 
e dentro da sociedade que espetaculariza a vida, é necessário exibir o 
que foi alcançado. O programa de ser feliz, que nos é imposto pelo 
principio do prazer, é irrealizável, mas não nos é permitido – ou melhor, 
não somos capazes de – abandonar os esforços para de alguma forma 
tornar menos distante a sua realização. (2011, p. 28) 

  

 A vida da mulher contemporânea exige portanto, muita energia e 

proporciona muito estresse. A partir de então, e diante de tamanha necessidade 

de sempre conquistar mais, a sobrecarga emocional acaba sendo muitas vezes 

inevitável. Várias pesquisas apontam as mulheres com risco significativo muito 

maior em comparação aos homens, apresentando inclusive maior gravidade dos 

sintomas e maior prejuízo quanto à funcionalidade.  

De acordo com a pesquisa realizada nos Estados Unidos por Kinrys 

(2005), os hormônios sexuais femininos e seus ciclos podem influenciar no 

desenvolvimento, e desfecho de transtornos de ansiedade em mulheres. Ainda 

dentro dessa pesquisa, foi analisado que dentre todos os participantes em 

observação 70% das pessoas que sofriam com transtorno de pânico, eram 

mulheres entre 15 e 24 anos, havendo uma prevalência relevante frente aos 

homens.  

A posição da qual relato essas questões, é justamente a de quem 

preenche a esse novo “perfil” de mulher.  E não apenas isso, mas da posição de 
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quem compõe também o quadro de estatística que apresenta o adoecimento 

psíquico. Absolutamente impregnada das tradições e virtudes “femininas”, não 

consegui dar conta de abandonar o conto que não era realmente de fadas e 

entrei em luta diária a fim de amadurecer. 

A primeira crise de ansiedade que vivenciei foi aos 16 anos, mas se hoje 

em dia ainda é difícil discutir essas questões, naquele período então tudo não 

passava de uma desilusão amorosa de adolescente.  Sintomas primários e já 

muito graves, que me debilitaram, e me trouxeram junto com eles a síndrome do 

pânico e depressão. As ideias de morte eram constantes, o medo absurdo de 

todas as coisas e das perdas, e a frustração de não entender como tudo 

começou e quando eu conseguiria retomar uma rotina sadia de adolescente.  

Aos 24 anos, com nível superior concluído, trabalhando, numa nova 

graduação, sempre muito disposta, alegre, num relacionamento amoroso 

estável, cheia de planos, volto a experimentar tudo aquilo que parece mais um 

pesadelo. Mais uma vez volto àquela posição, porém com sintomas ainda mais 

profundos. Ansiedade em níveis altos, cuja realidade não era suficiente para 

controlar. Muitos ataques cardíacos, infartos, AVCs, acidentes nos quais eu 

nunca sobrevivia, enterros diários das mortes que me acompanhavam, 

simplesmente por medo de não viver todos os planos já elaborados com muita 

antecedência. 

As angústias dolorosas, os sintomas físicos intensos, o corpo modificado 

pela perda excessiva de peso (também por medo, dessa vez de comer), a 

sensibilidade extrema, a desmotivação, a perda da vaidade, o pavor dos locais 

públicos, os choros incontroláveis, fazem parte de um quadro bem peculiar de 

minha experiência. Quadro inclusive que esperava ser apenas clínico, mas em 

terapia pude perceber o quão era difícil a tarefa de reinventar um novo perfil que 

me coubesse e que amenizasse o furacão que me abrigava.  

Eu era então a mulher com a criação voltada para o perfil doméstico, com 

muitos sonhos para carreira profissional, com desejo avassalador de ser mãe, 

cheia de atividades cotidianas frenéticas, sem tempo sequer de viver o presente, 

mas guardando todos os projetos para serem realizados após o casamento, 

porque nada poderia ser mais importante que assumir e ter um lar e uma família. 

É nesse ponto que minha personalidade se perde por muito tempo e é nele 
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também onde tento me apropriar e fortalecer a ideia da independência acima de 

todos os outros planos.  

Porém, é muito difícil abandonar e esquecer toda a construção e contexto 

no qual fui inserida. Precisaria de ainda muito sofrimento para elaborar o luto 

daquela mulher (mãe, esposa, passiva, coluna da casa) e reinventar a história 

da outra mulher mais desprendida das relações afetivas e mais voltada para 

questões profissionais. E pensando nisso, decido bancar o lugar da mulher 

contemporânea que vai assumir todas as posições que lhe forem atribuídas, seja 

ela mãe, esposa, profissional, etc.  Mas, entendendo todas as consequências e 

sobrecargas que isso traz e ciente da posição que me encontro de resultado 

forçado desse novo padrão feminino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROCESSO CRIATIVO  

 
“Estamos exaustos e correndo. Exaustos e 
correndo. Exaustos e correndo. E a má notícia é 
que continuaremos exaustos e correndo, porque 
exaustos-e-correndo virou a condição humana 
dessa época. E já percebemos que essa 
condição humana um corpo humano não 
aguenta. O corpo virou então um atrapalho, um 
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apêndice incômodo, um não-dá-conta que 
adoece, fica ansioso, deprime, entra em pânico. 
E assim dopamos esse corpo falho que se 
contorce ao ser submetido a uma velocidade 
não humana. Viramos exaustos-e-correndo-e-
dopados. Porque só dopados para continuar 
exaustos-e-correndo.”  
                                                     (Eliane Brum) 

 

 Dos primeiros planos para a contribuição da pesquisa foi pensado na 

elaboração de oficinas que buscassem e trabalhassem com grupo de mulheres 

que passassem pelo transtorno de ansiedade e quisessem partilhar essas 

vivências. Por alguns entraves, esse plano precisou ser abortado. Porém, estou 

rodeada de mulheres que convivem com o transtorno de ansiedade, síndrome 

do pânico e/ou depressão, então, decidi recolher os relatos desses laços para 

me aprofundar na proposta. 

 São mulheres de faixa etária variada, estilos de vida e condição financeira 

diferentes e todas tentando suprir uma angústia que em algum momento da vida 

desencadeou o transtorno.  O que chama mais atenção, pelo menos de um ponto 

de vista particular, é que tem sido um problema de saúde tão comum e que ainda 

consegue passar despercebido, inclusive por mim, que só depois de vivenciar 

essa experiência é que pude perceber a quantidade de pessoas em volta 

vivenciando essas crises.   

Essas tantas mulheres e eu passamos diariamente por sofrimentos 

psíquicos que nos marcam profundamente. Se não nos deixarem marcas 

externas – como exemplo o emagrecimento por medo de se alimentar – 

certamente causam marcas na história de onde quase não é possível perceber 

onde exatamente se perdeu o controle das emoções. Valendo a pena ressaltar, 

que esses transtornos são recorrentes, e um pode desencadear o outro, dessa 

forma estão sempre associados. 

Faz-se importante ainda sobre isso, ressaltar que muitos relatos são 

possíveis de se conhecer, outros tantos são recuados. Seja pelo tabu sobre a 

saúde mental, pelo medo de buscar ajuda, pelo receio de necessitar de 

tratamento medicamentoso como possível melhora, ou simplesmente pelo não 

enfrentamento de um problema real e sério.  

Sobre todo esse processo de corpo enfermo e inquieto, o que poderiam 

as imagens expressar? As memórias impregnadas de significados e 
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subjetividade, nos evocam a recordar e nos convidam a refletir sobre tais 

inquietações. Isto porque as imagens fazem parte de um sistema de ideias e 

questionamentos vivos. Sobre isso, Samain afirma que a imagem 

 
é longe de ser uma abstração. Ela é eclosão de significações, num 
fluxo, amplo e contínuo, de pensamentos que sabe carregar. É por 
essa razão que a imagem pode-se tornar um clarão numa noite 
profunda, a aparição de uma espécie fantasmal esquecida, que, de 
repente, se desvela por um curto instante, se revela, nos lembra de 
outros tempos e de outras memórias. (2012, p. 158) 

 
 

À medida que passamos a analisar as imagens, é possível perceber que 

tanto elas dão espaço às lembranças vividas, como são lugares de questões a 

pensar sobre o tempo presente. Para além de um registro fotográfico, expõem-

se confidências, histórias, poesia e memórias. Sobre isso Dubois (2012, p.10) 

afirma que “a fotografia, considerada no que ela possui de mais central, é sem 

dúvida uma das formas modernas que melhor encarna um certo prolongamento 

das artes da memória”.  

E é buscando esse espaço de reflexão e confidências que me aproprio da 

fotografia, sendo esta trabalhada a partir de relatos de mulheres que vivem ou 

vivenciaram essa experiência. De acordo com Jung,  

 
a aproximação ao referente diz respeito a um tipo de memória sim, mas 
uma memória marcada no corpo do sujeito, uma memória que muito 
antes de estar atrás, está na frente e por todos os lados, o que significa 
dizer que não é o desejo que corre intencionalmente atrás de um objeto 
para se satisfazer, mas é justamente determinado por ele. E que as 
fotografias podem ser a pura realidade dessa experiência 
compartilhada de linguagem e desejo. (2009, p.213) 

 

Essa forma de utilizar a arte como instrumento para fomentar essa 

discussão, e nesse caso especificamente a fotografia, é de suma relevância, 

porque se trata de algo em que se pode “brincar” com as possibilidades e 

expressar de modo enriquecedor. É sabido que não necessariamente vamos 

resolver algo através da arte, ou que ela possa solucionar os problemas em foco, 

mas ela vai possibilitar questionamentos e reflexões.  

Como experiência partilhada e referência artística, utilizo o trabalho de 

dois jovens que também passam pelo mesmo adoecimento e também se 

apropriaram da fotografia como forma de expressão, são eles Katie Joy Crawford 

e Kyle Thompson. Seus trabalhos se tornaram muito conhecidos, justamente por 
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trazer imagens que refletem sobre o modo como um ansioso se sente ou se 

percebe em momentos de crise.   

As experiências que foram compartilhadas nortearam o processo criativo 

e a elaboração da série fotográfica. A partir de então se buscou dar um formato 

imagético às sensações que não podem ser vistas, mas a partir das narrativas 

foram interpretadas. De todo o material, foram escolhidas dez imagens, sendo 

estas separadas por dupla a partir dos elementos que as compõem, como 

exemplo tecido, mãos, desenho etc. 

 As sensações foram interpretadas, elaboradas e representadas a partir de 

ações performáticas, visto que o corpo é parte essencial da obra, e todos os 

gestos, posições e expressões compunham as performances que foram 

orientadas para a execução das fotografias e do vídeo. De acordo com Melim,  

 
uma das características presentes tanto nesses vídeos quanto nas 
fotografias é o aspecto performativo que eles engendram, através das 
ações empreendidas pelo artista diante da câmera, instaurando seu 
próprio corpo como matéria artística, eleito, muitas vezes, como lugar 
de desdobramento das categorias escultura e pinturas. (2008, p. 49) 

  

 Outro detalhe importante a ser destacado é a cor monocromática das 

imagens. Trazer as fotos em tons de cinza é mais uma forma de tentar trazer o 

observador para essas angústias representadas, realmente sem cor, sombrias e 

tristes, num tom em que um sujeito em sofrimento psíquico se sente, sem 

nenhum colorido. Sendo assim, a luz e a escuridão, o preto e o branco, agregam 

valor a essas composições que envolvem e destacam as texturas, brilhos, 

contornos, etc.  

As fotografias foram intituladas com as iniciais dos nomes das mulheres 

que contribuíram com o trabalho. Foi pensado nos nomes delas e não nos nomes 

de uma ou outra sensação, a fim de homenageá-las pelo ato e coragem de expor 

sua experiência. Porém, algumas mulheres pediram sigilo dos seus nomes 

completos, e portanto, todas as outras serão também mantidas dessa forma. 

Sendo assim, não torna pública a identidade de cada uma, mas permanece como 

forma de homenagem, a partir do momento em que elas têm acesso e se 

reconhecem naquela imagem e naquele relato.  

 As primeiras fotografias que foram feitas e, também, escolhidas para esse 

trabalho, foram realizadas no processo da disciplina Fotografia II. A proposta da 
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disciplina trazia para a discussão fotografias que estivesse ligada à memórias, 

momento este em que estava no auge das crises de ansiedade.  Reviver todo 

esse processo foi de suma importância não apenas para acessar as experiências 

vividas, mas para representá-las dentro do campo imagético mais próximo das 

sensações. De acordo om Dubois,   

 
é preciso trilhar, uma vez mais, o trajeto que o aparelho psíquico-
fotográfico faz, sem fim, do olho à memória, das aparências ao 
irrepresentável. É preciso atravessar as camadas, os estratos, como o 
arqueólogo. Uma foto nada mais é que uma superfície. Ela não tem 
profundidade, mas possui uma fantástica espessura. Uma foto 
esconde sempre (pelo menos) uma outra, embaixo dela, atrás dela, em 
torno dela. Questão de tela. Aí começa a ficção em que consiste toda 
autobiografia. (2012, p.34) 

 

Na figura 02, estão presentes algumas sensações envolvidas no processo 

das crises. O vazio, causado pela estranheza de situações que fogem do 

controle. A perda da identidade também é representada, visto que a mudança 

de comportamento e/ou a perda de características pessoais, como exemplo a 

vaidade, humor, também se fazem presentes. O medo, angústia, falta de 

vitalidade também permeiam a imagem, numa junção entre ansiedade e 

depressão. “Eu também não tenho vontade de levantar da cama, não quero ver 

ninguém, tenho vontade de chorar e choro, muito” (A.C., 34 anos, Dentista).           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: A. C. - 34 anos, Dentista 
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Fonte: Elaborada pela autora 

 

 A figura 03 sequencia a figura 02, porém com o enfoque na expressão 

facial. Além de todas as sensações supracitadas, entrega um dos pontos chave 

de um sofrimento particular que se trata da “não” exposição das opiniões.  

 

Figura 03: L. S. - 33 anos, Teóloga/ Filósofa/ Professora de Artes 

                 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 Como adulto que não pode expressar suas decisões, ideias e tomar 

atitudes por si, apenas manter-se calado em condição de passividade e 
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prostração. A absorção dessa ideia acaba por contribuir com um sofrimento 

psíquico, e, principalmente, pela falta de maturidade e autodefesa de não saber 

encarar o problema e em seguida resolvê-lo.     

A figura 04 aborda um desequilíbrio emocional até mesmo na respiração. 

Os exercícios de respiração são grandes clássicos para controlar uma crise de 

ansiedade e pânico. Defende-se que no ato do exercício, se feito corretamente, 

é conseguido o controle da respiração que já não se torna ofegante e alivia os 

sintomas. Como experiência particular jamais entendi quais efeitos benignos 

esse controle de respiração traz. Pelo contrário, sentar em postura ereta, com 

os pés juntos e bem apoiados ao chão, inspirar e respirar jamais me acalmou. À 

medida que prestava atenção na respiração, descompassava ainda mais o ritmo 

respiratório e por alguns segundos desaprendia até mesmo o ato mecânico e 

inconsciente de respirar. Ao invés de respiração, entrava em processo de 

“piração” apenas. 

 

Figura 04: A. F. - 35 anos, Contadora  

                     

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 Na figura 05, é representado um dos sintomas clássicos das crises de 

ansiedade ou pânico, que é a sensação de sufocamento. Falta de ar, “nó na 

garganta”, angústia, choro preso, são relatos de quem vivencia as crises. 

Figura 05: J. R. - 38 anos, Psicóloga 
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Fonte: Elaborada pela autora 

 

Essa questão da falta de ar está relacionada com a hiperventilação que é 

o aumento da quantidade de ar inalado a depender dos esforços físicos ou até 

mesmo em circunstância de muita ansiedade. “Eu já fiquei assim quando tive 

alergia a camarão. Aí tudo q comia ficava com bolo na garganta, como se fosse 

tapar. Ficava com medo de sufocar porque associava ao camarão” (M. A., 28 

anos, Psicóloga).  

Acaba ocorrendo assim, pois o corpo fica em vigilância como se estivesse 

em fuga ou luta, e o sujeito acaba precisando respirar mais rápido. Ocorre 

também pelo processo de estar consciente da respiração, o que leva a tentar 

puxar mais ar do que precisa. Esse mecanismo acaba trazendo a sensação da 

falta de fôlego, e como em situações de crise de pânico, por exemplo, que 

sempre há associações recorrentes com a morte, acaba sendo mais um 

momento de sofrimento. “Já vinha passando por um período de muita ansiedade, 

mas quando me vi no fundo daquele carro já em direção à outra cidade, eu tive 

uma crise e pedi pra parar o carro. Não tinha intimidade o suficiente pra explicar 

o que estava acontecendo, mas não tinha condição de seguir viagem daquela 

forma. Parecia que tinham muitas mãos segurando em meu pescoço e me 

sufocando, não conseguia respirar” (J. R., 38 anos, Psicóloga).  

 

                  Figura 06:  A.F. - 33 anos, Professora/ Policial/ Estudante de Psicologia 
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Fonte: Elaborada pela autora 

 

Muitas vezes o corpo não pertence apenas a um ansioso, mas a um 

depressivo também. É um corpo que está em meio a um turbilhão explodindo em 

mente, e com a dificuldade de resolver. A figura 06, marca a posição fetal que 

entrega uma forte necessidade de afeto e amparo. E por sua vez, acaba sendo 

um estado de regressão inconsciente e de desejo de sair do mundo e voltar ao 

útero, lugar de maior proteção. “Eu sinto um desajuste tão grande no meu corpo, 

que a vontade que me dá é de nascer de novo” (A.F., 33 anos, Professora/ 

Policial/ Estudante de Psicologia).  Também podemos considerar a posição fetal 

como uma expressão de busca por aconchego em si mesma, como quem se 

protege do frio, se abraça e retém as energias a fim de não perdê-las ainda mais.  

A figura 07 traz mais enfática a expressão literalmente “morta”. A nuance 

do tecido apresenta um pouco da perda e do esconderijo da imagem/corpo real. 

Remete muito a morte, àquele que é morto e é coberto por um tecido, ou que 

está sendo velado e tem um tecido cobrindo sua face. Uma ideia que está 

sempre presente em momentos de crise, que é o medo da morte ou a própria 

vontade de morrer como fuga ou solução. O suicídio é algo tão presente e as 

pessoas muitas vezes ignoram alguns sinais de alerta como “eu queria morrer”, 

“se eu morresse tudo isso acabaria”, “quando morrer vou deixar de ser um 

problema”, “não aguento mais”, “eu queria sumir”. E quantas pessoas cometem 

o suicídio a partir dessas ideias repetitivas? E essas pessoas muitas vezes tiram 
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a própria vida, mas na tentativa de acabar com o sofrimento e de não conviver 

mais com ele. 

 

Figura 07:  Z. M. - 49 anos, Dona de casa   

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

“Como ansiosa estou constantemente perdendo o foco no presente e na 

oportunidade de viver o momento. Sempre em busca de isolamento, 

autoproteção e uma recusa ambígua de viver essa dor. Vontade de exterminar 

não a vida, mas o amargo fel dela” (L. S., 33 anos, Teóloga/ Filósofa/ Professora 

de Artes). Você tem medo de morrer? Pergunto às mulheres com as quais 

converso sobre o tema, umas dizem que sim, outras dizem que não.  

Mas, para mim, a morte é algo extremamente temido, de tal ponto que se 

tornou uma ideia fixa, onde qualquer coisa pudesse me levar à morte. Isso 

acelera ainda mais o processo de ansiedade, porque se eu parar para pensar 

que posso morrer amanhã pela tarde, vou sofrer profundamente porque não 

realizei todas as coisas que projetei. E não apenas me preocupo, como me 

entrego a esse pensamento e choro tentando elaborar meu próprio luto. E aí o 

medo da morte tira a própria vida e, consequentemente, a sua qualidade. “Quase 

todos os dias acordo triste, com a sensação da presença da morte. E é um medo 

horrível, principalmente porque imagino que vou ser enterrada ainda viva, e isso 

me tira a paz” (Z. M., 49 anos, Dona de casa).  



P á g i n a  | 35 

 

A figura 08 carrega uma expressão oriunda de uma das sensações mais 

complicadas de uma crise que é a falta de ar/sufocamento, como também foi um 

pouco relatado na figura 05.  Porém, a ênfase desta imagem se encontra na 

tortura e desespero que esse sintoma traz. “A pior sensação que eu sinto, é um 

nó na garganta, uma angústia, uma dor no peito, como se tivesse uma corda no 

meu pescoço” (A. A., 23 anos, Estudante de Direito). 

 

Figura 08:  A. A. – 23 anos, Estudante de Direito 

    

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 Inúmeras vezes sonho que estou sufocada, cansando, chorando sem 

conseguir explicar porque não consigo respirar, e inconscientemente percebo 

que não é só sonho e acordo de mãos geladas, suando, coração acelerado e 

sem realmente conseguir respirar direito até entender que é mais uma crise, e 

das que me atingem mesmo não estando acordada. Eu tinha a nítida certeza 

que não teria força para pedir socorro e morreria, como sequência trágica 

sempre. 

A figura 09 é um complemento da figura 08, mas além da sensação de 

sufocamento traz um pouco da evolução de quando já se tem o 

autoconhecimento de perceber uma crise. Depois de um sofrimento e vivências 

contínuas, é possível que haja uma percepção de quando os sintomas não 

passam de mais uma crise.  
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Figura 09: M. A. - 28 anos, Psicóloga 

                  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

No meu caso, não consigo entender o porquê de uma determinada crise 

ou sintoma específico, ou porque ter uma sensação dessas, por exemplo, no 

meio da noite. Mas hoje já consigo sentir e compreender que faz parte do quadro 

de meus sintomas e de como posso lidar com eles, ou pelo menos esperar que 

passe. “Hoje ainda às vezes eu sinto. Vem mais a falta de ar, sensação de 

sufocamento horrível, parece que vou morrer. Mas sei que é psicológico e se 

sempre senti e não morri, porque morreria agora? Sei que vai passar, apesar de 

que incomoda” (M. A., 28 anos, Psicóloga). 

 Quem nunca sentiu um “aperto” no peito ou o coração acelerado por 

alguma angústia ou situação de nervoso? É uma sensação muito comum quando 

acionamos o nosso estado de alerta, fuga ou na própria circunstância de 

ansiedade. “Eu sentia taquicardia, achei que tinha problema cardíaco” (M. A., 28 

anos, Psicóloga).  

Na figura 10, essa sensação é apresentada na mesma proporção de 

exagero com qual é sentida. O coração foi o órgão que primeiro sentiu minha 

sobrecarga emocional. Não somente por ocasionar um sintoma comum, mas 

porque ele passou a ser o alvo de minha maior preocupação. Antes de iniciar o 

quadro patológico de ansiedade, tinha descoberto que sou portadora de 

cardiopatia congênita, algo que não mudaria minha rotina, mas que em algum 

momento pode vir a me submeter a uma cirurgia para correção. Em seguida 
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começou uma nova fase inteira voltada para todas as angústias em relação à 

vida e a morte. Por mais que os médicos explicassem que há possíveis riscos 

de evolução e complicações, mas que são reversíveis, apenas me apegava ao 

medo. 

 Desse período em diante, qualquer preocupação maior, angústia, crise, 

ocasionava dores fortes no peito a serem confundidas até mesmo com sintomas 

de infarto. Parecia que o coração estava sendo realmente esmagado pelas 

costelas. E foi a partir desse sintoma que recebi a primeira avaliação acerca do 

transtorno de ansiedade, pois apesar da descrição da dor e choro intenso, os 

resultados clínicos eram absolutamente normais.  

 

Figura 10: A. F. – 28 anos, Professora/ Estudante de Artes Visuais 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

“De todos os sintomas, o que mais me incomoda é a taquicardia. Eu tento 

me controlar e controlar a respiração, mas eu n consigo e é algo que me deixa 
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muito incomodada” (A. C., 34 anos, Dentista).  Fisiologicamente, essa dor pode 

ocorrer por conta de um mecanismo chamado hiperventilação, onde se perde o 

equilíbrio na respiração, sendo esta mais profunda, rápida e muito superficial 

para o que o corpo necessita. Nesse processo os vasos sanguíneos são 

contraídos, a descarga excessiva de adrenalina é liberada no organismo, o 

coração precisa bombear mais rapidamente, e tudo isso leva a dores e 

desconforto no peito. “Quando fico ansiosa, sinto minha pressão aumentar de tal 

forma que tenho a impressão que vou ficar louca e meu corpo vai explodir e jorrar 

sangue” (A. F., 35 anos, Contadora).  

 A hiperventilação também ocasiona um inchaço e a presença de muitos 

gases, que por sua vez levam às dores abdominais. E nisso, nós adentramos no 

sistema digestório que também passa por grande sobrecarga emocional. Sentir 

diarreia, náuseas, vômitos, dores abdominais, também tem relação direta com a 

ansiedade. No meu caso, que sempre tive um apetite considerado “normal”, me 

senti muito prejudicada também nesse fator. Enjoos constantes, queixas diárias 

e por isso já não conseguia me alimentar e ia atrapalhando todo o funcionamento 

digestório. “Sinto náuseas e chego a vomitar. Não consigo controlar, até mesmo 

quando me chateio com alguém” (M. A., 28 anos, Psicóloga). 

Comumente tive a presença de muitas dores, sem sequer conseguir 

entender o porquê, até que depois de algumas consultas foi chegado ao 

diagnóstico da Síndrome do Intestino Irritável, que se trata de um distúrbio 

crônico que afeta o intestino grosso e causa muitas dores abdominais, gases, 

diarreia ou constipação. Para chegar ao diagnóstico, o especialista ouviu todo o 

contexto para justificar mais esse resquício da ansiedade. E foi quando pude 

observar que qualquer situação de estresse ou crise, consequentemente estava 

sempre sentindo fortes dores que explico como se fossem ”verdadeiros trios 

elétricos” na barriga.  

Foi a partir de então que entrei no processo medicamentoso, sem sequer 

querer saber até que ponto aqueles comprimidos tinham interferência no 

processo, só queria melhorar. E na volta para a segunda receita, com um 

intervalo grande sem o medicamento, já estava em crises altas e com os 

sintomas do aparelho digestório em evidência, só pensava como aquele remédio 

para o intestino era eficaz. Até que o especialista explicou que na verdade se 
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tratava de um antidepressivo, e que era mais uma forma de justificar que “meu 

trio elétrico” só funciona quando minha cabeça não vai bem. 

Nunca me dava a oportunidade de pesquisar sobre qualquer 

medicamento, até mesmo para maiores informações, porque qualquer das 

reações eu passava a sentir, e tudo acabava sendo muito sintomatizado e 

atrapalhava. Mas depois da surpresa e encantada com os processos 

psicológicos, acabei passeando pela bula do medicamento, e a partir daí o 

antidepressivo foi por mim batizado como “pílula da felicidade”, e internalizei que 

não há problemas em tomar um medicamento controlado, não somente por 

alguém me controlar através dele, mas porque ele me controla e isso me mantém 

bem. 

 

Figura 11: B. F. – 20 anos, Estudante de Jornalismo 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Por esse contexto a figura 11 é uma das que mais me representa. Porém 

seu caráter mais poético foi dado quando ouvi um relato que dizia “que quando 

eu fico ansiosa eu fico tão agoniada, minha barriga se revira, parece quem tem 

um monte de borboletas querendo sair e passando por ela” (B. F., 20 anos, 

estudante de Jornalismo). 

 A ideia da imagem acabou tomando proporção maior. E devido a essa 

angústia das borboletas querendo sair, foi pensado em realmente fazer a 

projeção da saída delas, deixando apenas as marcas do seu processo de 

ruptura.  Importante chamar atenção que o processo de criação não pode ser 

nada estático ou mecânico, sem novos caminhos ou outras ideias. De acordo 

com Salles, 

 
no contato com diferentes percursos criativos, percebe-se que a 
produção de uma obra é uma trama complexa de propósitos e buscas: 
problemas, hipóteses, testagens, soluções, encontros e desencontros. 
Portanto, longe de linearidades, o que se percebe é uma rede de 
tendências que se inter-relacionam. (1998, p. 36)  

 

Figura 12: Registros do processo do vídeo Borboletas 

          

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 O vídeo foi criado a partir da técnica de stop motion, que se trata de uma 

técnica de fotografias sequenciadas e diferentes de um objeto inanimado para 

simular um movimento. Mais uma vez a performance se faz presente, utilizando 

o corpo também enquanto objeto que compõe a obra, constituindo a 

videoperformance. Foram feitas setenta e quatro imagens sequenciadas com 

iniciação da pintura e movimentação das borboletas, dentro do espaço de tempo 
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de uma hora e vinte minutos. Sobre a importância do corpo em vídeos como 

esse, Mello afirma que está justamente na forma como o corpo é exposto 

   
de maneira direta e testemunhal, no realismo com que os criadores 
manipulam a linguagem e no agenciamento dos conteúdos simbólicos 
da cena videográfica. Não se trata de percebermos um corpo definido 
por intermédio dos artifícios de edição de imagens e os mecanismos 
propiciados pelas muitas ferramentas criativas do meio digital, mas 
sim, antes de mais nada, de identificarmos um corpo que se torna o 
sujeito do discurso. Um corpo crítico, político, que questiona sua 
própria condição, aberto frontalmente à exposição pública, e que se 
desconstrói à nossa frente, insubordinado às convenções vigentes de 
linguagem e ao que a cultura dominante habitualmente lhe impõe como 
natural e aceitável. (2004, p.21). 

 

Figura 13: Frames do vídeo Boboletas 

           

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 O som utilizado no vídeo, foi colhido também a partir dos relatos que foram 

partilhados. Algumas das mulheres que participaram da pesquisa gravaram 

áudios através do aplicativo de conversação Whatsapp relatando suas 

sensações que mais incomodam, e estes sons foram organizados na sequencia 

do vídeo.  

Importante ressaltar sobre essa forma de recurso para a captação dos 

áudios, pois a partir do momento que é necessária essa fala, não há exposição. 

A tecnologia permite esse processo, pois é possível gravar dentro de um quarto 

fechado, precisando apenas de um aparelho de telefone, podendo haver a 

chance de nunca ser reconhecida aquela voz ou pessoa. Isso se dá muitas vezes 

por mais uma vez ser colocada diante da exposição do problema, o que pode 

trazer desconforto e vergonha.   
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4. RELATOS DA EXPOSIÇÃO 

 

 A Exposição Corpo Ansioso - Tantas mulheres e eu, foi exibida no Foyer 

do Auditório da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, na cidade de 

Cachoeira, Bahia, nos dias 30 de junho e 01 de julho de 2016.  

 

                    Figura 14: Cartaz da Exposição Corpo Ansioso – Tantas mulheres e eu 

                       

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 A princípio tivemos algumas dificuldades com relação ao espaço físico e 

a forma como havia sido pensada a disposição dos quadros com as fotografias. 

Portanto, foi necessário sair do primeiro plano e encontrar uma nova ideia a fim 

de solucionar esse problema. A preocupação com a iluminação também 

permeava nesse processo, pois era peça chave para que as fotografias não 

ficassem apagadas. 

No entanto, foi encontrada uma disposição das fotografias ainda melhor 

do que tinha sido planejado. Os quadros onde foram plotadas as fotografias 

(40cm x 60cm) foram dispostos em círculo com as fotografias em posição 

horizontal e no meio foram colocados mais dois quadros que estavam em 

posição vertical, equilibrando a forma como ocuparam o espaço. Os quadros 

foram colocados na altura dos olhos (tomando como parâmetro uma altura 

mediana) e foram dependurados com nylon, a fim de tornar mais leve e causando 

a sensação de que estavam soltos no espaço. Ressaltando que as fotografias 

foram colocadas em duplas de acordo com o elemento que marcavam as 
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imagens, como mãos, fitas, desenho, plástico e tecido. Da forma como ficaram 

expostas, foi possível que os visitantes pudessem circular livremente entre as 

fotografias, o que gerou mais liberdade de movimento e consequentemente 

maior possibilidade de apreciação.  

O final, nada teve haver com o projeto inicial, mas à medida que 

avançamos na construção podemos encontrar novos caminhos que antes não 

foram pensados, e o artista vai se deparar a todo tempo com essa circunstância 

e é o que Salles (1998) vai chamar de realidade em mobilidade. 

 

                              Figura 15: Espaço montado para a Exposição 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Os nomes das imagens foram colocados no chão, na direção de cada 

imagem. E, junto com eles foram colocadas borboletas feitas de papel iguais as 

que foram utilizadas na fotografia e no vídeo. Além de delimitar o espaço e 

chamar atenção para que os nomes fossem vistos, as borboletas tiveram um 

sentido figurativo de suma importância. A aparência de mortas e caídas ao chão, 

completa o sentido de terem saído das imagens e morrido, consequentemente 

ter aliviado, já que elas causariam um desconforto na fala de quem as cita. 

 

Figura 16: Marcação de nomes e espaço 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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 O vídeo que também compunha a exposição foi projetado numa posição 

que ficou estratégica, de frente para a porta. Desse modo, muitas pessoas 

adentravam e talvez ficassem curiosas por ver a projeção do vídeo já em primeiro 

plano. Tornou-se muito rico o recurso do vídeo, porque mesmo que as pessoas 

não estivessem de frente para ele, o som que fazia parte dele, era bastante 

audível em todo o ambiente e à medida que as pessoas observavam as 

fotografias, as falas do vídeo acompanhavam, permitindo que suas narrativas 

até mesmo justificassem um pouco as próprias imagens. Sobre essa questão 

Fernandes Júnior afirma que 

 

caminhar nesse campo minado de possibilidades é tentar visualizar as 
poéticas do processo para buscar compreender em parte, esta 
fantástica aventura contemporânea. A fotografia é hoje, produto 
cultural de rara complexidade que contribuiu e continua contribuindo 
de forma categórica para a transmissão das mais variadas 
experiências perceptivas. (2006, p. 11). 

 

Figura 17: Espaço de projeção do vídeo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 No que tange a realização da exposição no que diz respeito à visitação e 

participação, considero como uma experiência rica. Não imaginava que pudesse 

tomar a dimensão que foi dada e gerado tantos questionamentos. O assunto em 

questão ainda é algo muito fechado, e à medida que as pessoas observavam as 

fotografias, era instigada a curiosidade em entender sobre o tema, perguntar o 

porquê de cada representação nas imagens, e isso dá ainda mais sentido ao 

trabalho justamente porque é a intenção maior.  

 Algumas pessoas ainda se identificavam com o que estava sendo 

representado e no diálogo era possível perceber que estava conseguindo 

também chamar as angústias daqueles que por motivos outros não conseguem 

se ver dentro de um processo de adoecimento.  
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E o que se torna mais interessante dentro desse contexto, é que ao observar 

todo o enredo no que diz respeito às minhas sensações bem como das outras 

mulheres, podia perceber no(a) outro(a) um riso discreto, sem jeito, mas aliviado, 

porque partem da ideia de que não sofrem de modo isolado, o que talvez diminua 

a angústia.     

 Algumas discussões foram feitas a partir de outros estudantes também do 

curso de Artes Visuais, que se interessavam desde o que motivou a busca até o 

modo como as imagens foram produzidas. E uma das discussões que mais 

chamou atenção, foi de um estudante que trouxe a sua observação a partir dos 

nomes das obras em relação à imagem. Ele observou que todas as imagens 

traziam as iniciais, profissões e todas elas tinham um rigor mais claro, exceto a 

imagem que trazia uma dona de casa, que era uma imagem escura e quase sem 

traços. Nesse contexto justifiquei que era uma imagem que trazia a ideia da 

morte, de um véu que cobre a face, e que era o principal medo daquela mulher, 

e que foi esse o motivo pelo qual todos os nomes foram atribuídos a cada 

imagem. E nesse contato mais próximo foi possível a contextualização do 

trabalho desde o início até a sua concretização.  

 

Figura 18: Exposição - Interação com o público 

                

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Houve, portanto, um grande estímulo e incentivo para que o trabalho não 

se encerrasse nesse processo, mas que tivesse um seguimento a fim de 

continuar alimentando a discussão em torno da temática. Esse contato direto 

com o público que visitava a exposição, foi muito importante, não somente para 

fomentar as discussões, mas porque cada um trazia uma contribuição para uma 

possível continuidade da pesquisa e mais elementos que poderiam ser utilizados 



P á g i n a  | 46 

 

a partir do que já havia sido feito.  E, em acordo com Salles (1998, p.80) o objeto 

que se considera acabado tem uma forma inacabada, e desse modo, “a própria 

obra entregue ao público pode ser trabalhada ou algum de seus aspectos – um 

tema, um personagem, uma forma específica de agir sobre a matéria – pode ser 

retomado”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Dentro da pluralidade de significados que o corpo traz e que é 

constantemente (re)construída, existe um objeto que excita discussões em 

vários campos, que é o corpo feminino. Trata-se de um corpo que traz suas 

concepções marcadas por diferentes culturas, contextos históricos, e que se 

encontra atualmente imerso no sistema de produção capitalista, e, 

consequentemente, sentido as suas implicações. E, através do que foi partilhado 

anteriormente, constatou-se que o corpo feminino tem sido comumente adoecido 

por sofrimentos de desordens emocionais. 

 Tais desordens cujo foco é o Transtorno de Ansiedade, acometem cada 

vez mais mulheres, independentemente da idade e posição social. São 

angústias vivenciadas em grande parte pela cobrança excessiva em “dar conta” 

de tudo aquilo que a mulher moderna se propôs a assumir. A pesquisa, portanto, 

é reflexo da minha percepção enquanto mulher, portadora do Transtorno de 

Ansiedade e estudante de Artes Visuais, onde me proponho juntamente com 

outras mulheres a partilhar as vivências das crises, e expressa-las através de 

fotografias. 

 Sobre estas imagens, foi possível a percepção de quão leve e ao mesmo 

tempo forte elas tornaram a concepção sobre o tema e o quanto estimularam 

inquietações sobre aqueles que as viram.  Cada um a partir do que era visto, 

elaborava o seu próprio conceito, fazia leituras diferenciadas ou se encontrava 

no repertório de sensações, sobretudo aqueles que se identificavam no 

processo.   

 Os autores que embasaram a pesquisa contribuíram significativamente 

para a concepção das imagens, bem como os seus processos de criação. E a 

partir do que foi pesquisado e vivenciado, foi possível atingir um nível maior de 

autoconhecimento, como também e de fundamental relevância, contribuir e 

promover a curiosidade e descoberta de outras pessoas. Acredita-se inclusive, 

que foi possível sensibilizar o olhar daqueles que estavam envolvidos no 

processo, para os assuntos voltados às questões de desordens emocionais. 

Porém, apesar das discussões sobre o tema em foco, ainda temos muito que 

avançar acerca do conhecimento sobre esses sofrimentos psíquicos que 

adoecem cada vez mais indivíduos.  
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 Portanto, acredita-se que o aprofundamento, tanto no espaço de 

discussão sobre o corpo e suas concepções, como da mulher dentro dos 

exercícios da contemporaneidade, nos permitirá um senso crítico maior acerca 

do que nos é diariamente imposto. Logo, a partir do que foi apresentado e 

vivenciado através da Exposição Corpo Ansioso – Tantas mulheres e eu, o que 

se almeja é que os diálogos sobre a temática proposta sejam ampliadas e que o 

objeto de estudo ganhe continuidade a fim de incitar reflexões a respeito da 

saúde mental e sobre a arte enquanto elemento essencial no convite a discutir o 

tema.   

 Para além do contexto acadêmico, se faz interessante também refletir que 

através da pesquisa é possível trazer uma aproximação no que tange aos 

diálogos no nível íntimo e familiar. O tabu, o preconceito e talvez a ignorância 

acerca de questões como essas, fazem com que as pessoas que são 

acometidas com essas desordens emocionais não sejam respeitadas dentro do 

seu ambiente cotidiano e, portanto, dificulta ainda mais a resolução do problema, 

podendo aumentar, assim, os níveis de fragilidade.   
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