
Mulheres que venceram 
o câncer participam 
de ensaio fotográfico

Exposição “Mulheres no Espelho” informa sobre a importância 
da detecção precoce do câncer de mama e promove 

o aumento da autoestima das pacientes

Aos 37 anos, a dona de casa Ana Maria Fer-
reira do Nascimento descobriu um câncer 
de mama. “Em nenhum momento deixei de 

lutar, porque sempre pensava na minha filha que na 
época tinha apenas 4 anos, foi difícil, mas descobri 
que a doença não é o fim, é um recomeço”, conta 
emocionada. Ana Maria é uma das dez mulheres 
que venceram o câncer de mama e que participam 
da megaexposição “Mulheres no Espelho”.

A exposição, organizada pela ONG Instituto 
Viver Hoje, acontece em seis espaços de São Paulo 
e reúne doze painéis com fotos de mulheres que 
venceram o câncer. A mostra ficará em cartaz até 
o dia 31 de outubro na estação de Metrô Paulista 
e nos shoppings Atrium, Raposo e Grand Plaza 
Shopping. Em novembro estará na estação de 
Metrô Morumbi e em dezembro na estação Luz 
do Metrô.
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Além de alertar sobre a importância do diagnóstico 
precoce do câncer de mama, a mostra promove o 
aumento da autoestima em mulheres que passaram 
pela doença.  O público também poderá conferir 
em vídeos os depoimentos das mulheres sobre os 
desafios no processo de superação.

Ensaio profissional
As dez mulheres que participam da exposição foram 
clicadas por profissionais, como os fotógrafos da Ga-
leria da Studio Trend, Simone Silvério (especialista 
em ensaios de família) e Jaiel Prado (especialista em 
ensaios de beleza). O making of foi realizado pela 
fotógrafa Carla Durante.

As modelos tiveram maquiagem, cabeleireiro e 
vestuário. “Foi um dia muito especial, me senti uma 
atriz de Hollywood”, contou a acompanhante de idosos 
Eunice Tôrres, de 56 anos. Ela passou pelo processo 
de câncer de mama em três etapas, em 2007, 2013 e 
2015 e precisou realizar a mastectomia nos dois seios, 
mas venceu a batalha. “É um processo difícil, mas é 
possível vencer. Quero que outras mulheres que estão 
passando pela doença se inspirem com nossas fotos e 
nossas histórias”, falou ela, que nessa semana recebeu 
outra boa notícia, foi chamada pelo SUS para realizar 
a reconstrução das mamas que esperava há dois anos.

Para a fotógrafa Simone Silvério, a expressão de 
cada uma das mulheres retratadas na exposição é 
uma demonstração de que é possível vencer essa luta. 
“Fotografar essas mulheres é retratar histórias de co-
ragem, fé, beleza e superação. Uma sensação única”, 
salientou Simone, que pela segunda vez empresta seu 
olhar para a Campanha.

De acordo com Cristina Gomes, presidente do 
Instituto Viver Hoje, que existe há cinco anos, a ex-
posição “Mulheres no Espelho” tem como meta dis-
seminar a informação e alertar sobre a prevenção da 
doença. “Pretendemos que não só as mulheres, como 
também os homens que visitarem essas exposições 
fiquem atentos sobre a prevenção e disseminem essa 
informação com suas esposas, filhas, irmãs”, conclui.

Fotos: Simone Silvério e Jaiel Prado/Divulgação
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