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RESUMO 
 

“Retratos de Outro Eu: Um diário sobre ansiedade” é um projeto experimental que 
tem como objetivo construir um diário do artista, baseado na vivência do autor que 
sofre de Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG). Inspirado na fotografia da 
vida íntima, “Retratos de Outro EU” traz um registro imagético e textual, confissões 
de sentimentos e dificuldades cotidianas. Elaborado para acrescentar na comunicação 
de quem sofre e tenta entender as individualidades de um transtorno psicológico. 
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RETRATOS DE OUTRO EU 
 

Este trabalho surgiu de uma dificuldade de compreensão do autor, ao se 

deparar com a necessidade de se reconhecer sob uma nova perspectiva, sofrendo de 

Transtorno de Ansiedade Generalizada. Retratos de outro eu é a elaboração de um 

diário do artista, inspirado pelo registro do cotidiano. Construído a partir de registros 

fotográficos capturados em momentos pessoais, e pequenas notas que tentam 

demonstrar o sentimento do autor. 

A ansiedade é uma resposta defensiva do cérebro humano, um alerta 

natural. Em frente a qualquer situação de perigo, expectativa ou medo, o organismo 
 

1 Trabalho apresentado no GT 5 – Imagem Fotográfica do 5o CAPPA realizado nos dias 21 e 22 de maio de 2018. 
2 Formada pelo curso de Comunicaçaã o Social – Publicidade e Propaganda da UFG, e-mail: 
venturin.nicolle@gmail.com. 
3 Orientadora do trabalho. Docente do Curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da UFG, 
email:maricalaca@gmail.com. 
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responde de forma imediata, a ansiedade surge para nos preparar para enfrentar essa 

situação. O Transtorno de Ansiedade Generalizada, TAG, acontece quando a 

ansiedade deixa de ser uma resposta saudável do psicológico humano e passa a uma 

preocupação excessiva, medo intenso e angústia em momentos cotidianos. Uma 

doença psiquiátrica causada por diversos fatores influenciadores, com sintomas físicos 

como taquicardia, inquietação, náuseas e constantes apertos no peito. 

Para a construção deste projeto, partimos de uma análise da fotografia 

contemporânea, o curso percorrido até que o registro fotográfico pudesse entrar no 

meio artístico. A fotografia contemporânea abandona os padrões da antiga fotografia 

documental para garantir seu lugar como fotografia arte. 

Por séculos usada apenas como instrumento de registro, a partir do século 

XX a fotografia impulsiona avanços para chegar ao mundo da arte. Essa não foi uma 

trajetória simples para a fotografia, que precisou convencer de seu valor para o meio 

artístico. 

No momento em que se estabelece como arte, a fotografia ganha vários 

conteúdos inéditos em sua criação. Diversas categorias de fotografia artística ganham 

reconhecimento em galerias e centros de estudo, a fotografia, a arte pelas lentes de 

uma máquina, garante seu espaço no meio antes ocupado só pelas artes clássicas. 

Entler nos traz a discussão sobre a postura contemporânea e o que ela 

aponta na fotografia. Como as imagens sofreram um processo de transformação 

através dos tempos e agora passam a conversar com a arte contemporânea. 

 
Com contornos escorregadios, resta apreender que, mais do que 

um procedimento, uma técnica, uma tendência estilística, a fotografia 
contemporânea é uma postura. Algo que se desdobra em ações diversificadas, 
mas cujo ponto de partida é a tentativa de se colocar de modo mais 
consciente e crítico diante do próprio meio. ENTLER, 2009. 

 

A fotografia assume o seu espaço na arte contemporânea depois de 

diversas discussões sobre onde realmente se encaixaria. O reconhecimento 

transformou a técnica, que antes era um instrumento de registro, em um novo meio 

para a arte. A fotografia contemporânea vai adquirindo os contornos que admiramos 

hoje a partir da visão de artistas que investem no diálogo artístico das imagens. 

 
“A fotografia como arte contemporânea no século XXI é 

intensamente influenciada pelo impulso do mercado de arte atual e pelo 
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impacto das tecnologias digitais, tanto na produção quanto na disseminação 
de imagens. Ao mesmo tempo, os fotógrafos artísticos contemporâneos 
também são inspirados pela história de seu suporte ao longo dos séculos XIX 
e XX, aproveitando-a frequentemente como deixa imaginativa para seus 
trabalhos. Referem-se, em particular, ao experimentalismo da fotografia 
europeia de vanguarda do começo do século XX e à ”fotografia do cotidiano” 
retomada pelos fotógrafos artísticos norte-americanos em meados da década 
de 1970.” COTTON, p.13 

 

A arte contemporânea então, vai romper os limites da arte clássica e dos 

artistas modernos, é nesse cenário que a fotografia ganha espaço. A fotografia traz a 

arte para todos os lugares, levando o cenário artístico para oprimidos. A fotografia 

apresenta a arte para uma expansão social. Uma mudança social que acontecia nas 

últimas décadas do século XX possibilitou essa ação da fotografia, o passo da arte foi 

acompanhar e usar a muleta social para trazer mudanças para seu próprio cenário. 

A fotografia contemporânea não só chega aos excluídos mas também os 

acolhe como artistas. O número de mulheres artistas na arte contemporânea é 

consideravelmente maior do que na arte moderna, e isso contribui para o 

enriquecimento e diversidade do cenário artístico. A maior parte dos artistas usados 

como referência para este trabalho são mulheres que entraram no cenário da arte com 

a fotografia contemporânea. 

 
Os temas, as formas, os procedimentos, as áreas e os modos de 

circulação da arte, bem como a figura do artista, encontram-se 
profundamente transformados. Questões outrora proibidas ou impensáveis - 
sexo, feminismo, mídias, intimidades, etc. - transitam pelas obras mais 
pertinentes de hoje em dia. Rouillé p.390 

 

Com o surgimento de uma produção fotográfica voltada à arte, se 

possibilitou a construção de diversas categorias de foto-arte. A fotografia da vida 

íntima, ganhou destaque entre as décadas de 60 e 80, explorando o registro de 

situações comuns, de forma rica e carregada de emoções subjetivas, traz um 

significado novo às fotografias cotidianas. 

A fotografia se torna um instrumento a favor do artista, ferramenta para 

expressar algo íntimo, traduzir em imagens um sentimento, transformar algo subjetivo 

em registro. Discussões abordadas e as imagens expostas têm intenção de construir 

uma ideia que possa abraçar o objetivo de expressar parte da personalidade e vida do 

autor. 

São estas fotografias que inspiram a construção do diário "Retratos de 
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Outro Eu". Registrar o cotidiano de forma artística vai além do registro fotográfico 

comum. A fotografia da vida íntima expõe tabus e intimidades que não vão ser 

encontrados nos álbuns de família. 

Charlotte Cotton fala da fotografia íntima como um segmento artístico 

onde a fotografia serve de diário para o artista. A quebra dos limites entre os tabus e o 

que era obscuro permitiu que esses fotógrafos explorassem o mais íntimo de suas 

vidas em suas obras de forma expressiva. 

A fotografia da vida íntima se mostra um tema subjetivo e envolvente, 

uma fotografia doméstica adaptada pelos artistas. Caracterizada por fotografias que se 

distanciam e contrariam outras categorias contemporâneas, mais elaboradas, 

construídas com objetivo de arquitetar uma imagem ideal. A fotografia da vida íntima 

poderia se passar por um trabalho amador aos olhos despercebidos. 

As imagens refletem mais de perto a personalidade de cada artista, são 

quase como o registro banal. Sobre esse olhar, a fotografia íntima traz narrativas da 

vida privada do fotógrafo, e a escolha desse estilo é proposital. Elementos que 

poderiam ser considerados erros técnicos como alta exposição, desfoque de rostos ou 

objetos, uma fotografia fora dos padrões constantemente vistos na foto-arte, são 

usados intencionalmente. 

 
Em retrospecto, podemos pensar que teria sido melhor tomar 

cuidados extras para compor a foto dos nossos amigos e familiares, que os 
erros comuns do dedo que encobre parte da lente ou dos “olhos vermelhos” 
poderiam ter sido evitados. Mas, em última análise, não é em relação a tais 
critérios que essas fotografias são avaliadas. O que importa é a presença das 
pessoas que amamos, num evento ou momento significativo que nos inspirou 
a tirar a foto. (COTTON p.137) 

 
 

“A profissional de influência mais óbvia e direta na fotografia da vida íntima 
é a norte americana Nan Goldin (n. em 1953). Sua investigação iniciada há 
33 anos e ainda ativa, dos momentos de sua ”família”, de seus amigos e 
amantes não só faz a crônica das narrativas de seu círculo pessoal como 
também estabelece de diversas maneiras o padrão por meio do qual a 
fotografia íntima e seus criadores são julgados.” Cotton p.138 

 
 

Refletindo sobre a fotografia da vida íntima, Cotton faz essa importante 

observação sobre a obra de Nan Goldin. Um trabalho expressivo, que influenciou 

muitos outros artistas a seguir o conceito fotográfico de intimidade. Goldin tem 

também fortes influências sobre esse trabalho e, é uma das referências mais presentes, 
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não apenas nas características de suas obras, mas principalmente na intensidade dos 

retratos e autorretratos, carregados de sentimentos e emoção, produzidos pela artista. 

Durante todo o desenvolvimento do seu trabalho, Nan Goldin nos 

apresenta a fotografia da vida íntima de várias formas, desde o registro do cotidiano 

das pessoas mais próximas, cenas banais de si própria e de seu círculo de convivência. 

Retratos, que para Nan eram como uma homenagem às pessoas que ela admirava. 

Talvez a obra mais importante na carreira da fotógrafa seja The Ballad of 

Sexual Dependency. Um trabalho que se desenvolveu ao longo da vida de Nan, 

iniciado em 1976, teve seu primeiro lançamento em 1986, com uma sequência de 

imagens em slides acompanhada de uma trilha sonora escolhida pela artista, obra que 

depois viria a ser publicada em um livro. A obra documenta o relacionamento 

complicado entre homem e mulher e a dependência um do outro. Com várias imagens 

do próprio relacionamento de Nan com Brian Burchelli, quem namorou por mais de 

três anos em um relacionamento intenso e abusivo. 
 
 

Nan after being battered - Nan Goldin, 1984 
 
 

As imagens de Nan com Brian se destacam na obra pois são carregadas de 

intensos sentimentos. Aí talvez é onde nos vemos mais próximos da fotógrafa, onde 

ela abre seus segredos mais íntimos ao público. A tensão entre o casal e o peso do 

relacionamento difícil está presente em várias imagens, e pode-se sentir o sofrimento 

da interdependência e intensidade entre os dois. Nan expõe sua intimidade a dois e se 

retrata em momentos de maior fragilidade. 

A última fotografia anexada, talvez seja, entre as imagens de Nan, a que 

mais influenciou a construção desse trabalho. A coragem de se expor intimamente, 

registrando a dor e as marcas do fim de um relacionamento, como um diário que 
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revela um segredo profundo. 

Um diário é uma extensão da personalidade do autor. E, no caso do 

trabalho executado aqui, os registros, mesmo os mais banais, estão diretamente 

ligados a sentimentos vindos do Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG). A 

construção deste projeto fotográfico evolui então a partir da vivência pessoal do autor 

com a doença. 

Toda a metodologia de produção do diário “Retratos de Outro Eu” foi 

uma execução intensamente pessoal, desde os registros até a construção física do 

diário. Impressão, colagem e costura manuais dão um tom ainda mais íntimo ao 

projeto. Composto por fotografias íntimas, confissões, pensamentos e outras formas 

de expressão, o diário é uma expressão íntima transferida para o papel, a câmera e as 

mãos. 

O diário de artista se mostra então um formato ideal para unir registros da 

intimidade cotidiana, usando as formas e teoria aprendidas durante a graduação em 

comunicação social. 

Partindo então do estudo da fotografia contemporânea, e como essa 

permitiu o construção de obras da fotografia íntima, cria-se referências para suprir a 

construção deste projeto. Resta então elaborar um resultado final que compreenda as 

necessidades do trabalho. 

O registro de momentos de extrema fragilidade e vulnerabilidade exige 

uma coragem do autor, de se expor com seu mais íntimo. No decorrer da construção 

deste projeto foi necessário, então ao autor, se desfazer de algumas inseguranças para 

conseguir fazer alguns registros mais íntimos. 

A fotografia analógica foi a forma de registro escolhida, essa exerce um 

fascínio pessoal, não só pela espera em ver o resultado das imagens, as cores, a 

granulação e a intensidade de uma fotografia capturada de forma analógica fazem 

com que ela mereça uma atenção carinhosa. Essa parece então a escolha ideal este 

projeto. 

Cada imagem reflete uma confissão pessoal, mesmo que subentendido 

para o observador, toda imagem colocada no diário tem um significado primordial 

para estar ali. A interpretação emocional da imagem é livre a cada observador. A este 

se espera compreender a imagem baseado em sua bagagem emocional, acima de tudo. 

Alguns registros fotográficos têm uma carga visceral, de dor e angustia, 

um misto entre a relutância em realizar essas fotografias e o questionamento sobre a 
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importância desse conteúdo para a produção do trabalho. 
 
 
 

Nicolle Venturin, 2016, Goiania GO 
 
 

A finalização do livro, montagem, capa e costura, foi toda realizada 

manualmente, para deixar o projeto mais intimista, mesmo nas partes técnicas de 

montagem. Toda a elaboração, os papéis que foram usados no miolo e capa do diário 

foram escolhidos pessoalmente para formar o trabalho desde o princípio, do marco 

zero. 

O conteúdo do diário reveza entre textos e imagens, todos compõem a 

mesma representação, confissões de sentimentos oriundos da ansiedade. Entre 

pequenas frases e registros absolutos de crises emocionais, se forma um registro da 

vida íntima. 

O objetivo central deste trabalho foi elaborar um diário do artista a partir 

da vivência e aprendizado com imagens no curso de Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda. O tema foi uma escolha pessoal, o registro íntimo de 

alguém que sofre com Transtorno de Ansiedade Generalizada, ou TAG. Todas as 

imagens e textos colocados no trabalho são confissões pessoais do comprometimento 

do autor para a construção do diário “Retratos de Outro Eu”. 
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A fotografia é uma forma expressiva de demonstrar o que não se 

conseguiria pôr em palavras. Uma forma de mostrar ao outro, parte do mundo íntimo, 

da subjetividade que envolve o sentimento discutido no trabalho, mas acima de tudo, 

a realidade por trás de um Transtorno psicológico e o sofrimento que esse pode causar 

à vida de alguém. 

O resultado final nos traz um foto-diário, repleto de imagens 

características da fotografia da vida íntima, relatos textuais e sentimento. Inspirado na 

obra de grandes artistas da fotografia contemporânea, o trabalho tenta nos levar para 

dentro da vivência pessoal do autor. Retratado de forma intensa e sincera, deixado à 

contemplação do observador. 
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