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Resumo 

 

O presente trabalho busca analisar a série Consequências, autorretratos de Kerry  

Mansfield, fotógrafa norte-americana que registra as mudanças do seu próprio corpo, 

durante o tratamento do câncer de mama. A série ocorre na cena artística e midiática 

contemporânea, em que têm sido frequentes imagens-narrativas autobiográficas e da 

vida íntima, bem como de corpos doentes, mastectomizados e de seios com cicatrizes. 

Nossa proposta e estudar essas imagens, a partir da origem do sentido nos seios na 

história da arte e das ideias de visibilidade e intimidade. Além disso, buscaremos 

apresentar uma breve análise da evolução das imagens médicas e do ideal da 

transparência do corpo, buscando dialogar com as artes do corpo e a fotografia 

contemporânea, considerando seus sintomas ou características mais evidentes. 
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Introdução 

 

Nos campos das Artes e da Comunicação contemporânea, têm sido frequentes 

imagens de corpos doentes, mastectomizados e de seios com cicatrizes, sobre o 

sofrimento e a dor que surgem a partir do tratamento do câncer. Um dos primeiros 

autorretratos que nos chamaram a atenção foram os da série Consequências (2005), de 

Kerry Mansfield. O ensaio surgiu quando, aos 31 anos, a fotógrafa recebeu o 

diagnóstico de câncer de mama. A vivência da quimioterapia e da cirurgia alterariam 

toda a sua estrutura física: ela sabia que aquela velha imagem que tinha de si mesma 

seria radicalmente alterada: “Meu corpo pode não ser eu, mas, sem ele, eu sou algo 

completamente diferente”, relata Mansfield.
3
 Foi a partir daí que começou a documentar 

o seu tratamento. Após o despertar para o tema, encontramos referências que 

precederam as de Mansfield: de Jo Spence, 1985, as primeiras de que se tem registro de 

documentação do próprio corpo durante o tratamento do câncer e a de Hannah Wilke 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Fotografia, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda do curso de Comunicacao e Cultura, da Pos-ECO, UFRJ, na Linha de Pesquisa Tecnologias da 

Comunicacao e Esteticas. E-mail: monicalisboatorres@gmail.com. 
3 A artista apresenta um texto sobre o a série de autorretratos em sua página na internet, em que conta mais detalhes e 

explica como surgiu o ensaio. Disponível em: www.kerrymansfield.com.  Acesso em 10 de agosto de 2016.  
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(1992), Intra-Venus, que mostra a transformação física ocasionada pelo tratamento do 

linfoma.  

O presente trabalho surge do interesse no estudo dessas séries fotográficas, que, 

nos últimos anos, ampliaram-se e integra a pesquisa de doutorado em andamento, em 

que serão analisadas outras séries fotográficas. Nosso interesse surge também do 

contato com imagens do câncer, a partir de vivência profissional no Instituto Nacional 

de Câncer (Inca), no Rio de Janeiro. Em nossa pesquisa um problema central nos 

motiva: Como fotografias de mulheres com câncer – de corpos doentes, medicalizados, 

mastectomizados e com cicatrizes – tornam-se arte contemporânea? Esse problema 

central suscita outras questões: Que estratégias artísticas e escolhas estéticas as 

caracterizam como arte contemporânea? Como a artista aborda o corpo feminino? O que 

dizem essas imagens e que tensões evocam? Quem as produz e para quem? Onde 

circulam? Que julgamentos éticos e estéticos “de si” e “do outro” estão presentes? São 

perguntas que buscaremos começar a responder nesse trabalho. 

Particularmente nesse artigo, a proposta é analisar os autorretratos de Mansfield, 

a partir do estudo da origem do sentido nos seios na história da arte e das ideias de 

visibilidade e intimidade, considerando as possibilidades estéticas abertas pela 

fotografia. Além disso, buscaremos apresentar uma breve análise da evolução das 

imagens médicas e do ideal da transparência do corpo, em diálogo com o cenário das 

artes do corpo e da fotografia contemporânea, considerando seus sintomas ou 

características mais evidentes. 

 

A origem do sentido dos seios nas artes 

A partir dos autorretratos de Mansfield, estamos interessados em estudar os 

registros do corpo durante o tratamento do câncer. Observamos que a série protagoniza 

não só a mulher, mas seus seios (ver Anexo I). Reconhecemos que o corpo feminino 

sempre esteve presente na arte e que o nosso olhar para os seios têm uma história. 

Consideramos, assim, o estudo do significado dos seios na sociedade, sobretudo no 

campo das artes e da cultura, um ponto de partida central para nossa pesquisa.  

Vamos propor partirmos da pesquisa de Margaret Miles, em A Complex Deligh 

(“Um Prazer Complexo”). A pesquisadora de cultura visual aborda a história da 

“secularização do seio”. Para isso, traça um panorama que vai de 1350, quando os seios 

eram um símbolo religioso, até 1750, quando passou a erótico e medicalizado. Para 
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Miles, há muitas maneiras de olhar para o corpo feminino, e a nossa obsessão com seios 

deve-se em grande parte à nossa cultura de objetificação e fetichização do corpo.  

Miles inicia seu argumento explicando que, quem viveu no Renascimento, 

olhava para um Botticelli em O Nascimento de Vênus (1486) e via um retrato 

profundamente cristão da beleza. A partir de uma perspectiva humanista, que 

apresentou “Deus” como o “criador de toda a beleza”, esta pintura foi central para 

inspirar os espectadores sobre as habilidades e as delicadezas do Criador. Em A 

intercessão de Cristo e da Virgem (pré-1402), por Monaco, a graça vem ao mundo 

através do leite de Maria. Seus seios cheios e lactantes são símbolo de misericórdia de 

Deus. Miles ressalta o sentido reconfortante dessas imagens em um momento em que a 

Europa ocidental começou a sentir os efeitos da peste, da fome e da guerra. 

As formas de olhar para os seios começaram a mudar no século XVI: os seios 

nus são bastante ambíguos quando aparecem em Maria Madalena de Ticiano (c. 1535),  

nem totalmente sagrado, nem completamente eróticos. Madalena em si seria uma figura 

complexa: é mencionada até doze vezes nos evangelhos, e a leitura dos escritores 

medievais integram todas essas mulheres em uma. Acredita-se que o pintor teve 

problemas para decidir como retratar os seios, mas a ambigüidade na sua pintura refletiu 

uma mudança-geral na percepção do que seria típico em seu século. Então, no fim da 

idade média e no início da idade moderna, o público assistia a pinturas de mulheres em 

corpos santos e perfeitos (Virgem Maria ou as santas) e, ao mesmo tempo, perigosos e 

sensuais (Eva e as bruxas). Madalena uniu ambas as representações e, na sua figura, o 

significato sagrado dos seios passou sutilmente a incorporar o erótico.  

No século XVII, a Igreja Católica passou a proibir “nús” de figuras piedosas. A 

Beata Ludovica Albertoni (1674) é uma escultura de mármore da beata com as mãos nos 

seios completamente cobertos, mas, ainda que buscando representar o êxtase religioso, 

ela toca muito eroticamente. Considera-se que o pintor Bernini foi aparentemente 

incapaz de representar o corpo feminino sem erotizá-lo e que, a partir de então, todas as 

imagens de seios femininos passariam a ser eróticas ou medicalizadas.  

De acordo com os estudos de Miles, devemos considerar também como a 

literatura teológica colocou a mulher como fonte de tentações e pecados. O medo e ódio 

das mulheres estavam estimulados pela epidemia de sifilis na europa. No sentido 

religioso, as imagens também registram as ameaças de flagelação e punição às 
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mulheres. Antes do século 19 e 20, não era possível aliviar e controlar a dor, que era 

usada como um instrumento de passagem e purificação.  

Um exemplo disso é do século XVII,  de Anne da Áustria, mãe de Louis XIV, 

que descreveu em seu diário sua experiência com o câncer de mama. Aclamada pela sua 

beleza, viveu em um tempo em que os seios eram extremamente erotizados. Em 1663, 

encontrou um caroço em seu seio. Como conhecia os estágios finais de câncer, tinha 

horror à doença, até porque tinha visto corpos destruídos. Após algumas tentativas de 

procedimentos, seu cirugião conseguiu retirar o tumor, retirando pedaços dos seus seios 

em cerca de cinco meses. Ela considerou seu sofrimento como penitência pelo prazer 

que tinha anteriormente em exibir seus seios em grandes decotes. Ela morreu em 1666 

acreditando que o seu sofrimento garantiria a sua salvação.  

No século XVIII, também conhecido como Século das Luzes, ascenderia a 

ciência médica como discurso hegemônico na Europa Ocidental, e os desenhos do corpo 

e da anatomia seriam, então, centrais. Na Anatomia, os corpos eram entendidos não 

como símbolos religiosos, mas como objetos de dissecação, estudos e desenho. Então, 

os médicos passaram a fazer do corpo feminino um objeto de estudo, mas também de 

desejo. Assim, tanto a erotização e a medicalização das mamas surge a partir de um 

mundo que era profundamente profano, com justificativa sagrada e religiosa, de um 

lado, e de ciência moderna e da medicina, do outro.  

Por fim, ainda no mesmo período, a invenção das pinturas impressas criou um 

mercado popular para as imagens eróticas e pornográficas. A invenção da “pornografia” 

estava intimamente ligada a origem da modernidade. A emergência do seio com sentido 

pornográfico e de anatomia estavam intimamente relacionado às alterações econômicas, 

sociais e religisoas das instituições, bem como à ascenção da classe burguesa e urbana. 

E, sendo assim, no final do século XVIII, as “novas” associações ao feminino 

prevaleciam sobre as anteriormente religiosas no imaginário cultural ocidental. 

 

Imagens médicas, visibilidade e intimidade 

Após conhecermos brevemente a origem do significado dos seios na arte e na 

sociedade, vamos partir para o estudo mais contemporâneo das imagens médicas, assim 

como dos conceitos de visibilidade e intimidade nas fotografias e imagens do corpo. A 

ideia aqui é pensar como a série de Mansfield surge em cenário atual de abordagens do 

corpo e do feminino.  
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Podemos partir das referências apresentadas em Corpo Transparente: 

dispositivos de visibilidade e mutações do olhar (2008), em que Ieda Tucherman e 

Ericson Saint-Clair buscam discutir o ideal contemporâneo do corpo transparente, 

entendido como construção cultural mediada por instrumentos médicos, tecnologias de 

mídia, convenções artísticas e normas sociais. Nesse sentido, os autores dialogam com o 

conceito foucaultiano de dispositivo
4
 e identificam a busca pela transparência do corpo 

como sintoma cultural de nossa atualidade em que a perfeição, a maleabilidade e o 

controle sobre a fisiologia humana passam a vigorar como finalidades. Há outros 

autores com quem dialogam, a exemplo de Crary (2013), quando propõem pensar as 

transformações do olhar e o conceito de dispositivo como diversos elementos 

(discursivos ou não) e que operam em uma rede heterogênea em dado momento 

histórico. Para eles, é nesse mesmo sentido que toda percepção apresentaria um 

profundo caráter histórico. O argumento que defendem é que o modo pelo qual vemos, 

ouvimos, sentimos ou prestamos atenção em algo depende em grande parte dos 

contextos históricos em que nos localizamos. De acordo com suas análises, filmes e 

fotografias devem ser entendidos como partes de um mesmo território abstrato em que 

unidades de energia circulam de modo indiferenciado. 

A partir desse entendimento, os autores apresentam o conceito de dispositivos de 

visibilidade quando estudam as mutações do olhar, com base no cenário da profusão de 

imagens corporais na contemporaneidade, seja nas ciências, nas mídias ou nas artes. No 

artigo, dialogam com a pesquisa de Jose van Dijck, que aborda o que poderíamos 

chamar de um sintoma contemporâneo: a presença do corpo humano nas obras e das 

temáticas cada vez mais frequentes sobre seu funcionamento ou falibilidade. No livro, 

Corpo Transparente: uma análise cultural das imagens médicas (2005), Dijck apresenta 

como as tecnologias de imagens médicas são a incorporação material de desejos 

coletivos e fantasias: a mais difundida é o ideal da transparência si. A sua ideia sobre o 

corpo transparente apresenta o contexto cultural e o impacto social de tais práticas de 

imagens médica como raios X e endoscopia, ultra-sonografia de fetos, a filmagem e 

transmissão de operações cirúrgicas, a criação de cadáveres plastinados para exibição 

como objetos de arte, e o uso de cadáveres digitalizados em estudo anatômico. 

                                                 
4 Foucault apresenta o dispositivo do Panóptico a partir do pensamento que traça sobre as sociedades disciplinares. 

Para Agamben (2008), embora Foucault nunca tenha elaborado precisamente a definição, a que mais se aproximaria 

disso é a que apresentou em uma entrevista em 1977: “Dispositivo é um conjunto heterogêneo, linguístico e não-

linguístico, que inclui: discursos, instituições, edifícios, leis, medidas de política, proposições filosóficas. E é a rede 

que se estabelece entre esses elementos; b) o dispositivo tem sempre uma função estratégica concreta e se inscreve 

sempre numa relação de poder; c) resulta do cruzamento das relações de poder e de saber” (p.28-29).    
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Em sua pesquisa, Dijck parece concordar com Miles quando mostra como a 

ciência sempre teve relações íntimas com a arte, sobretudo no estudo do corpo, embora 

hoje com tecnologias mais avançadas de observação do seu interior. A pesquisadora 

relembra como a descoberta, em 1895, da radiografia desenvolveu-se rapidamente e 

alterou significantemente a forma como os médicos e o público poderiam ter acesso ao 

corpo humano. A autora argumenta que o cinema foi inventado no mesmo ano, e 

permitiu em primeira instância ver o movimento, encadeando cenas que se tornavam 

cada vez mais semelhantes às da vida real.  E que o cinema desempenhou também outro 

papel nessa tendência da dar visualidade ao corpo humano: a arte de produzir imagens 

que levassem ao público o interior do corpo. A cultura de massa, respondendo  ao seu 

insaciável apetite por visibilidade, absorveu rapidamenre a temática moderna. E, dessa 

forma, o interior do corpo tornou-se uma presença cultural generalizada. 

Após essa breve análise da presença dos corpos e das imagens médicas na cena 

contemporânea, podemos observar que, em paralelo, existe hoje uma tendência de 

expressão dos indivíduos através de fotografias de seus corpos a partir de vivências 

anteriormente considerados privadas e íntimas. Por exemplo, registros de situações de 

vivência da dor e de doenças – como a depressão, a violência em homossexuais, a AIDS 

e o próprio câncer - muitas vezes, em autorretratos. Acreditamos que as séries de 

Mansfield inscrevem-se nesse cenário.  

Sobre esse outra característica contemporânea, podemos mencionar os estudos 

de Schechner, em O que é performance? (2006). O autor analisa o culto à performance 

da sociedade contemporânea, considerando o enfoque atual em personalidades 

alterdirigidas, o que significa estar “orientada para os outros”. Segundo Schechner, na 

atualidade, há permissão moral para isso, ao contrário do que ocorria no século XIX, 

onde a demanda moral era por estabilidade na identidade e na essência. No período 

romano, não existia a ideia de vítima, como há hoje. Já na sociedade contemporânea, na 

cultura da performance, não é bom ter vergonha, até para poder performar. Sendo 

assim, podemos observar uma mudança central para os estudos de nossa série 

fotográfica: a mudança na cultura das narrativas e discursos testemunhais. No século 

XIX, a ênfase na narrativa do indivíduo era a confissão (privado pastoral, existência da 

culpa e do discurso introdirigido). Na atualidade, a narrativa central é a do testemunho, 

público-midiático, do trauma e da vergonha reflexiva, alterdirigidos. Ainda segundo 

Schechner (2006) e Sibilia (2008), hoje, mesmo quando o indivíduo é estigmatizado, 
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pode criar uma narrativa de si, questionando seu direito e afirmando-se como vítima da 

sociedade. E pode, então, dar a ver o que considera que não está visível ou de fato 

representativo do que vivencia: é o que parece motivar a série de Mansfield. 

Sendo assim, se, no século XIX, a intimidade e o sofrimento eram 

experimentados como conflito interior, ou choque, entre aspirações e desejos reprimidos 

e as regras rígidas das convenções sociais, hoje, o quadro é outro: na cultura das 

sensações e do espetáculo, a ideia é performar também a intimidade e sofrimento. Tem-

se, portanto, como pré-requisitos para esse personagem com testemunhos (em 

fotografias nas artes e na mídia, e mesmo nas redes sociais), a conexão e a visibilidade, 

ao contrário da introspecção (do tempo das cartas e diários). Um exemplo é artista 

contemporânea Sophie Calle, com obras e fotografias que surgem a partir de sua vida 

privada, como Cuide-se bem, 2007, quando expôs o e-mail de término de 

relacionamento como peça fundante.  

 

Sintomas da fotografia contemporânea e as artes do corpo 

Em uma pesquisa inicial sobre a série de Mansfield e outras séries de registros 

do corpo durante o tratamento do câncer, observamos alguns sintomas, que poderiam 

ser entendidos como características da fotografia contemporânea, para além dos aqui já 

observados.  Primeiramente, a fotografia sempre esteve muito ligada a registros de 

eventos traumáticos, assim como imagens de dor, sofrimento e doenças. Sobre essa 

característica, Sontag (1978 e 1983) enfatiza a ideia de “tornar visível” e “definir o que 

deveria ser visto” da fotografia. Sua análise não é sobre a doença física em si e, sim, 

sobre os estereótipos construídos sobre ela. E identifica o câncer e a tuberculose como 

“duas doenças tolhidas pelos ornamentos da metáfora”. Na sua visão, no século XIX, a 

tuberculose era considerada intratável, portanto receber esse diagnóstico era quase uma 

sentença de morte. E, agora, o câncer teria ocupado essa “vaga” de enfermidade 

implacável, que entra sem pedir licença e invade secretamente o corpo do doente. 

Um segundo sintoma contemporâneo que podemos destacar é o que alguns 

autores chamam de “retorno ao real”. Para Foster (2104), estaríamos vivendo uma 

“virada para o real”, mais precisamente, o realismo traumático, referindo-se às imagens 

de choque, violência, doenças e sofrimento, no campo das artes e na mídia em geral. 

Sua análise refere-se ainda a outra tendência atual, a arte do etnógrafo ou testemunhal, 

enfatizando que ambas as tendências desejariam romper com o modelo textualista dos 
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anos 1970 e com o cinismo convencionalista dos anos 1980. Essas novas tendências 

marcam a virada para o corporal e o social, o abjeto e o site specific, com influência das 

vanguardas artísticas. Na visão do autor, a partir de um regime convencionalista de que 

nada é real e o sujeito é superficial, grande parte da arte contemporânea apresenta a 

realidade na forma de trauma e, o sujeito, na profundidade social da sua proporia 

identidade.  

Ainda sobre o que seriam os sintomas ou características mais presentes na 

fotografia contemporânea, propomos nos basear na pesquisa realizada por Cotton 

(2013). A autora investiga a fotografia como arte contemporânea e define oito 

categorias ou “motivos condutores”. Cotton estuda e agrupa fotógrafos que têm a 

mesma base de motivação e método de trabalho. Ao considerarmos a série de 

Mansfield, encontramos ressonância particularmente na segunda categoria apresentada: 

fotografia documental, autobiográfica ou de “vida íntima”. Essa categoria concentra 

ensaios sobre as relações psicológicas e pessoais, como “um tipo de diário da intimidade 

humana”. Para a autora, “o que importa é a presença de si ou das pessoas que amamos, 

num evento ou momento significativo que nos inspirou” (p.137). Para Cotton, a 

fotografia de “vida íntima” geralmente trabalhada com uma dimensão emocional: 

tristeza, discórdia e doenças. 

Ainda sobre essa categoria, Cotton menciona uma das mais reconhecidas 

influências na fotografia da vida íntima: Nan Gondin (n. 1953). A fotógrafa norte-

americana registra há mais de 35 anos momentos de sua família, amigos e amantes e 

“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 criados são 

julgados” (p.139) Dentre seus trabalhos mais marcantes, está o registro da vida diária de 

duas drag queens com quem morava (1970), o registro de encontros com o círculo 

boêmio de Manhattan (1978), dentre outros:  

No início dos anos 90, com a publicação do livro I´ll be your Mirror, as fotos de 

Goldin centrada nas pessoas que lhe eram próximas contrabalançavam perdas e 

comemorações. Seus registro intenso do impacto do HIV e de doenças 

relacionadas com a Aids, do vídeo em drogas e da reabilitação de sua vida e da 

de seus amigos propunha às plateias de arte um envolvimento profundo com 

essas questões sociais, articuladas em termos muito pessoais. (p.141)  

 

Ao propor essa categorização, Cotton estuda os conceitos de reprodução, 

imitação e falsificação, analisando a diferença da fotografia para outras obras de arte 

desde o seu surgimento, e considerando conceitos pós-modernistas de produção, 
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disseminação e recepção. E argumenta que, em lugar de indícios (ou de falta) de 

originalidade ou da manifestação de um propósito autoral, as fotografias adquiriram seu 

valor a partir de inserção em um sistema amplo de codificações sociais e culturais: 

Acentuadamente influenciada pelos princípios da linguística estrutural e de seus 

desdobramentos filosóficos, o estruturalismo e o pós-estruturalismo, 

principalmente nas formulações de Barthes (1915-80) e Foucault (1926-84), 

essa teoria postula que o significado de qualquer imagem não está na realização 

do intento do autor, nem necessariamente sob seu controle, mas é determinado 

somente em referência a outras imagens ou sinais. O que fica aparente quando 

vemos as ilustrações é que elas proporcionam experiências atreladas às imagens 

estocadas em nossa memória, e a chave para captar o significado desses 

trabalhos e o que eles vêm colocar ou questionar em termos artísticos vem do 

nosso próprio conhecimento cultural de imagens. 

 

Em diálogo com as análises de Cotton, no livro Corpo e Imagem, Miranda 

(2008) aponta aspectos atuais das artes do corpo e defende que a arte contemporânea 

centra-se mais urgências do tempo do que em critérios formais ou puramente estéticos: 

“Nada lhe é estranho, tudo lhe é servido de matéria. É o caso do corpo, que tem vindo a 

ganhar uma visibilidade que, para muitos, parecerá excessiva”. (p. 150) O autor explica 

que essa visisibilidade não seria assim tão inesperada com os rumos que a arte tomou, 

particularmente a partir dos anos 1960, ao contrário: na sua visão, a interrogação 

excessiva do corpo é sinal de uma profunda mutação da cultura. Para Miranda, sem 

dúvidas, o corpo é a grande marca da contemporaneidade, argumentando que, apesar da 

evidente presença que os corpos sempre tiveram na pintura, literatura e cinema, foi só 

depois de uma longa “repressão” que o corpo se tornou de fato uma questão prioritária 

na arte. E, então, considera que, a partir dos anos 1960, foi abalada a ocultação do 

corpo. É a partir desse momento em que a body art, as perfomances, os happings 

colocam o corpo como uma outra questão e enfatizam realização de presença na arte.  

Miranda parece ainda dialogar com Dijck quando aponta para a onipresença da 

medicina e da genética na arte contemporânea. Como exemplo, cita um dos casos mais 

conhecidos de “arte do corpo” ou “carnal”, que é o da francesa Orlan, que recorreu a 

multiplas operações de cirurgia estética para inscrever sobre a sua carne fragmentos de 

pintura clássica. De acordo com Orlan, a “arte carnal é um autorretrato no sentido 

clássico, mas com meios tecnológicos próprios do seu tempo. Oscila entre desfiguração 

e  prefiguração. O corpo torna-se um ready-made modificado”. Na análise de Miranda, 

o trabalho de Orlan estaria distante da metafísica de Duchamp, que transfigurava os 

objetos ao rebatê-los num espaço estético. No caso de Orlan, tudo se basearia na 

apropriação arbitrária e na vontade de condução da performance. 
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Sobre os autorretratos de Ketty Mansfield 

A série de autorretratos Consequências (2005) surgiu quando Mansfield recebeu 

o diagnóstico do câncer de mama. Segundo a artista, uma das motivações de seus 

registros começou quando procurou imagens de mulheres com câncer e tudo que 

encontrava eram “imagens gloriosas em preto e branco de mulheres carecas parecendo 

magníficas” e, então, pensou: “E eu? Como era? Onde está a parte ruim? Onde está o 

sofrimento, a dor e a agonia que estou sentido?”.
5
 Então, ela decidiu que precisava fazer 

essas imagens, até para preparar-se para o que viria e também porque “amava os seus 

seios” e “seus cabelos longos e encaracolados”. Inicialmente, ela queria apenas 

documentar o que sabia que iria perder e não pensava em exibi-las.  

Ao encontrarmos a série Consequências podemos traçar uma relação com a 

produção anterior da artista. Mansfield sempre pareceu interessada em investigar os 

espaços que habitava, e a sua relação com eles. O seu trabalho já era de certa forma 

intimista e inquisidor desses espaços (como a série Boderline, 2008, em que ela busca 

mesclar espaços interiores e exteriores da casa para criar novas realidades).  

Numa análise mais voltada para a técnica, podemos constatar a sua característica 

de precisão e “hiper-detalhista” também nos autorretratos do seu tratamento de câncer. 

Vale mencionar que uma de suas inspirações é a fotógrafa holandesa Rineke Dijkstra, 

que tirou fotos de si mesma depois de um acidente de bicicleta e costuma a trabalhar 

com retratos e autorretratos de vulnerabilidade feminina em contextos incomuns. Na 

estratégia estética, ao optar por iluminação plana, frontal, com registros no mesmo 

espaço, Mansfield busca ganhar consistência e criar uma sensação da passagem do 

tempo, sem distração. Ela faz os autorretratos em sua banheira, contra a parede de 

azulejo azul, colocando câmera em tripé e usando um cabo disparador para fotografar. 

O resultado estético das imagens é deliberadamente específico à medida que são 

“limpas”, com um “ar acético”, quase clínico, podendo até remeter ao espaço hospitalar, 

de tratamento, de “reclusão social” e, ao mesmo tempo, não são imagens clínicas, já que 

as sutilezas da expressão facial e da dor são reveladas, e que a sua finalidade é a artística 

e não médico-científica (ela afirma ter produzido as imagens para si, para outras 

mulheres e o público em geral).  

                                                 
5 A artista apresenta um texto sobre o a série de autorretratos em sua página na internet, em que conta como surgiu 

(www.kerrymansfield.com). Acesso em 10 de agosto de 2016. 

http://www.kerrymansfield.com/


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

Com a frequência dos registros, Mansfield marca a temporalidade das imagens e 

transformações do corpo durante o tratamento. A artista optou por fotografar 

aproximadamente a cada duas semanas, depois de cada rodada de quimioterapia (pois 

não aguentou uma frequência menor, como imaginava inicialmente). Os primeiros 

registros foram tirados dois dias antes da cirurgia (1), em que ela aparece com olhar 

vibrante e com a cabeça de frente para a câmera e o seu corpo ainda não está alterado. 

Nesse retrato, aparecem os seios de Mansfield, naturais e desnudos, na primeira 

imagem, sem qualquer marca, e, em uma segunda, já com marcas de caneta cirúrgica, 

colocando em evidência a preparação. O seus cabelos estão soltos e longos, como 

seriam originalmente. E seu semblante, apesar de sério, sem sorriso, aparenta estar firme 

e confiante. Essas primeiras imagens registram a disposição para enfrentar o tratamento 

e que, de acordo com Mansfield, manteve até a quimioterapia, que a deixou “doente” e 

“muito esgotada”.
 
 

Esse registro é imediatamente seguido por outro tomado dois dias após a 

cirurgia, no qual ela usa óculos, o cabelo preso para trás, segurando um dreno (2). O 

próximo é uma imagem de costas, com os cabelo no final da sua cintura, porque, 

algumas fotos mais tarde, após o início da quimioterapia, ela antecipou-se a perda de 

cabelo, cortando-o curto (3). Nas fotos, o rosto parece torna-se cada vez mais 

angustiado, o corpo contorcido, como ela move-se de desconforto pós-mastectomia para 

quimioterapia. Em várias fotos, sem forças, ela está sentada no parapeito da banheira, 

com apenas a sua cabeça visível (4). 

Em uma das imagens ela começou a usar maquiagem (5) e explica que estava 

sentindo-se assustadora e pouco feminina. São autorretratos da fase em que perdeu seus 

cílios e sobrancelhas e seus olhos parecem tristes. Depois de um sexto ciclo de 

quimioterapia, ela fotografou apenas o seu braço, com punho erguido (6). "Eu 

costumava ter boa força do corpo, mas onde estão os meus bíceps?", expondo a 

fraqueza que sentia.  

Ao longo dos autorretratos, é evidenciado o relevo que ela quer dar a 

documentação dos próprios seios. Até pela doença ter atingido as mamas 

profundamente, tendo que passar por cirurgia de mastectomia radical de uma delas – e a 

posterior de sua reconstrução- é profunda a transformação que sofre no corpo, com seios 

ficando bastante diferentes uns dos outros. Ou seja, a transformação ocasionada pela 

doença e pelo tratamento mais visível e ressaltada é de fato nas mamas. Em todas as 
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imagens aparecem os seios e como eles modificam-se e tornam-se complemente 

diferentes dos originais. Acreditamos que a artista busca evidenciar essa transformação 

e a “perda de referência de si” em seu trabalho, até pelo título da série Consequências.  

Mansfield também busca dar visibilidade às outras transformações que sofre em 

seu corpo, de forma dolorosa, na subjetividade feminina e na noção que tem de si, 

provocando sentimentos de ausência e sofrimento: a perda dos cabelos e das 

sobrancelhas, a fraqueza, a magreza e até mesmo a sombra de “sentença de morte” que 

parece permanecer ao longo do tratamento. A análise das imagens nos dá muitas pistas 

de como ela se sente, no entanto, os textos complementares em seu site – e que aqui 

estamos expondo, em parte – completam o significado de seus autorretratos e do que 

estava pretendendo expressar, a exemplo da solidão que sente durante o tratamento e da 

sensação de sobrevivente (“por enquanto”). Nas imagens, é reforçada a ideia de que ela 

altera radicalmente o que sentia e entendia sobre si mesma, seu corpo e seu feminino.  

No total, são trinta e seis fotos que compõem a série completa. Sempre que 

exibidas, obedecem a ordem cronológica organizada por Mansfield. O trabalho teve 

grande repercussão, a partir de quando ela resolveu enviar para revistas de fotografia 

contemporânea, imaginando que apenas os fotógrafos se interessariam. Quando foi 

aceita para o Photo District e, em seguida, apareceu no Reddit, ela começou a receber e-

mails de agradecimento do público de todo o país (EUA). Posteriormente, quando a 

série começou ser premiada em 2009 e 2010, passou a receber convites para exposições. 

Na verdade, ela nunca tinha exibido em espaços tão grandes quanto passou a ocupar. 

Mansfield conta que parece estranho receber mensagens como: “Você é tão corajosa!" e 

argumenta: "Isso parece estranho para mim. Há uma linha fina entre bravura e 

estupidez. Eu não era valente nem eu era uma vítima. Eu era teimosa". 

 

Conclusões 

Acreditamos que o estudo da fotografia contemporânea e das imagens do corpo 

é um caminho desafiador para compreendermos os processos de comunicação e de arte 

através dos tempos, particularmente relacionando-os às mudanças tecnológicas, sociais 

e culturais. Nesse breve estudo, estivemos particularmente interessados nos 

autorretratos de Mansfield e na sua relação com a arte contemporânea, buscando 

observar seus sintomas e características mais frequentes.  
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Cabe-nos aqui apontar que, ao longo da presente pesquisa, pudemos identificar 

que alguns sintomas parecem mais determinantes para que a cena artística autorize e 

eleja essas séries. Observamos que a receptividade de Consequências por parte de 

museus e espaços expositivos deve-se em grande parte à sua estratégia estética, precisão 

técnica e à temática. O fato da série de Mansfield ser autobiográfica, documental e 

realística, colocando a própria artista e a sua vida íntima em evidência, potencializa o 

“artístico”, como vimos nas referências desses estudo para a fotografia contemporânea. 

Além disso, as possibilidades estéticas abertas pela fotografia enfatizam o aspecto do 

real (o isso-foi e o efeito de real de Barthes) e da técnica como precisa para 

autorretratos, o que não ocorria antes da invenção da fotografia no século XIX. 

O que parece destacar ainda o trabalho de Mansfield pode ter origem na sua 

própria motivação: a artista queria fazer algo diferente do que estava encontrando ao 

procurar imagens de mulheres com câncer. Neste caso, a autenticidade e originalidade 

parecem ser centrais. Essas séries podem ser consideradas respostas a outras imagens 

padronizadas e glamourizadas a que se refere Mansfield, e, ao mesmo tempo, tornam 

visíveis questões da artista e de quem passa pelo tratamento, encontrando ressonância 

em outras mulheres, ao colocar em tensão temas como estigma, feminino e solidão.  

Consideramos aqui também que conhecer as mudanças nos significados dos 

seios ao longo dos séculos enfraquece a impressão de que os corpos são experienciados 

sempre da mesma forma. E, ao mesmo tempo, reforça a ideia de que certos sentidos e 

imagens repetem-se e reaparecem, e que fotógrafos contemporâneos dialogam com 

sentidos que já estavam presentes na arte clásssica. Sem dúvidas, o atributo de 

vitalidade e beleza dos seios da Virgem permanece na série de Mansfield, especialmente 

nos primeiros retratos. Da mesma forma, o sentido medicalizado encontra-se fortemente 

presente. No entanto, podemos entender que a um dos sentidos que ela “reage” é ao de 

“erótico” e “pornográfico” para os seios desnudos, que não aparecem na sua narrativa. 

Nossa impressão é a de que, apesar da recusa a uma excessiva estetização, as 

imagens do corpo de Mansfield - mesmo quando flexiona o braço revelando sua suposta 

fraqueza - revelam um corpo “em forma”, belo, tonificado, magro, musculoso, 

relacionando-se aos padrões atuais de beleza, inclusive os presentes na mídia e nas artes 

com tais atributos. Esse contraste entre a “boa forma” da artista e seu seio “decepado” 

nos chama a atenção. Em todo o ensaio e particularmente, na representação do “antes” e 

“depois” do câncer, já existe uma tensão narrativa. Afinal, a valorização do corpo é 
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também um fenômeno contemporâneo e o corpo é um entre tantos fatores que deliberam 

a história das mentalidades, das culturas, dos costumes, dos eventos. Assim, as imagens 

de Mansfield nos evocam duplos e tensões como: estigma x beleza; imagens repulsivas 

x politicamente corretas ou de glamour; sofrimento, vulnerabilidade x força, coragem, 

bravura; dor, solidão x amor, conexão. Seus autorretratos não são glamourizadas e nem 

apresentam uma atmosfera intimista com as imagens de Nan Goldin, por exemplo, 

frequentes em narrativas autobiográficas e íntimas. São frontais, pousadas e, ao mesmo 

tempo, ambíguas, porque não se inserem num diálogo direto com outras imagens de 

corpos doentes. Sendo assim, acreditamos que a artista – tanto nas imagens quando nos 

textos– quer dialogar com o público, dar visibilidade e provocar tais tensões.  

Como propõe Miles (2018), é importante considerarmos a possibilidade de 

rever esses seios simbolicamente como apropriados pela mulher, capaz de funcionar 

como um símbolo de subjetividade feminina. Se, na contemporaneidade, os seios 

feminos aparecem de forma extremamente objetificada e normatizada (enfrentando, 

como argumenta Sibillia (2015), uma pornificação do olhar e a normatização dos 

corpos como jovens, esteticamente padronizados e infalíveis), talvez seja mais fácil 

dizer o que um seio subjetivo não é: não é apenas um provedor de leite materno, nem 

unicamente um estímulo erótico, assim como não é somente um objeto de exames 

médicos, medicamentos e cirurgias. Seguindo as proposições de Miles, um seio que 

expressa subjetividade é erótico porque expressa sua sensibilidade, vida, beleza única, 

mesmo quando está relacionado ao medo ou consequências de uma doença. Mansfield 

expressa o potencial do seu feminino e de seus seios subjetivos artisticamente. 

Por fim, longe de concluir nossas análises, acreditamos que esse trabalho oferece 

algumas pistas importantes para nossa atual pesquisa de doutorado. Vale ressaltar que 

um de nossos objetivos centrais é avaliar como esse tipo de série artística poderia 

representar a reinvenção da própria imagem corporal e da imagem social da doença. 

Nesse sentido, consideraremos a série aqui analisada e seguiremos investigando como a 

fotografia poderia possibilitar uma atuação crítica e de “sujeitos ativos”, que usariam o 

próprio corpo como um enfrentamento do discurso médico e midiático, criando novas 

subjetividades e significados para o corpo doente. 
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Apêndice: Autorretratos de Kerry Mansfield – Consequências (Imagens) 

Imagens 1, 2 e 3 

  
 

Imagem 4, 5 e 6 

  
 

 


