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RESUMO 

Esta dissertação desenvolve uma análise genealógica dessa peculiar categoria artística, o nu 

masculino, enfocando suas manifestações fotográficas nos séculos XIX e XX. A pesquisa 

parte da curiosidade suscitada por mudanças que vêm ocorrendo nessas representações, bem 

como nas críticas em torno das próprias variações. Ao desenhar essa cartografia recorrendo ao 

método genealógico, destacam-se alguns dos recursos técnicos e estéticos utilizados – tanto 

na atuação dos fotógrafos como nas performances dos modelos – em sua condição de 

sintomas que marcaram os corpos caracterizados como masculinos em diversos momentos da 

história ocidental, para contrastar com o período contemplado e, de maneira concomitante, 

com o presente. Desse modo, identificam-se certas alterações nos referenciais de 

masculinidade, bem como no papel da fotografia na construção dessas definições de gênero. 

Um dos principais resultados dessa pesquisa consistiu em detectar o despontar de uma certa 

objetificação do corpo masculino nas fotografias dos séculos XIX e XX, comparável (embora 

com importantes diferenças) à que aconteceu com a nudez feminina no período de auge da 

pintura ao óleo, do século XVI ao XIX.   

Palavras-chave: 

fotografia, gênero, masculinidade, nu, nude, sexualidade  
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ABSTRACT 

This thesis develops a genealogical analysis of a particular artistic category, the male nude, 

with a focus on its photographic manifestations along the 19th and 20th centuries. The 

research is in great part motivated by the curiosity over some changes that have being made 

on these representations and the critical reception around their modifications. By creating a 

cartography employing the genealogical method, this research highlights some technical and 

aesthetic practices used – both in the photographers' actions and in the models' performances 

– in their condition of symptoms that inscribe bodies represented as male figures in different 

moments of Western history, to contrast with the covered period, and, in implicit manner, with 

the present. Therefore, this thesis aims to identify some changes in the references of 

masculinity, as well as on photography’s role in the construction of these gender definitions. 

In this thesis, it is unfolded an itinerary in an effort to understand the emergence of a certain 

objectification of the male body in the photography of the 19th and 20th centuries, 

comparable (albeit with significant differences) to what happened to female nudity during the 

height of oil painting from the 16th to the 19th century. 

Keywords: 

photography, gender, masculinity, nude, naked, sexuality 
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PREFÁCIO 

 A dissertação cujas letras seus olhos percorrem agora provém de imagens que os 

meus não puderam admirar em 2013. Uma parte delas estava apenas inacessível naquele 

momento; a outra, ainda não existia. Naquele ano, eu procurava referências para realizar 

um ensaio de nus fotográficos masculinos como projeto final de um curso. Por razões 

conjunturais (modo elegante de me referir à falta de dinheiro), serviriam de modelos 

alguns amigos e colegas recém conhecidos. Mas como encarar esse universo? O mar de 

pornografia gay disponível na internet não servia para guiar o meu projeto. Eram corpos 

excessivamente definidos, trabalhados demais, como também o tipo da sexualidade nelas 

manifesta ia muito além do erotismo inconscientemente buscado por mim naquela ocasião.  

 Em virtude da dificuldade de encontrar alternativas à pornografia gay no ambiente 

online, e sem qualquer outra referência inicial no horizonte, fui atrás de acervos físicos 

almejando encontrar fotografias de outros corpos. A pouca familiaridade com o Rio de 

Janeiro, suas bibliotecas e centros de arte onde poderia ter acesso a material especializado, 

reduziram bastante o corpus do levantamento. Consequentemente, o resultado daquela 

investida inicial ficou restrito e eu ainda achava tudo muito parecido, limitado, preso a um 

ideal de “boa forma” e distante tanto da (minha) realidade como daquilo que desejava 

explorar.  

 Entretanto, a inquietação persistiu e foi se desenvolvendo. O marcado desequilíbrio 

entre a quantidade de nus femininos e masculinos disponíveis na esfera pública, bem como 

a escassa diversidade dentre os corpos da segunda categoria, causou-me um incômodo. 

Parecia que os homens até podiam aparecer pelados diante das lentes fotográficas, desde 

que não se despissem de certos códigos bastante rígidos – e, de algum modo, 

“naturalizados” – de uma masculinidade aparentemente ainda em vigência, mas que pouco 

atualizavam a persistente estética corporal do estatuário grego [Figuras 1,2,3]. Isso 

englobava as criações pouco ortodoxas de Robbert Mapplethorpe [Figura 4], por exemplo, 

cujos modelos se conformavam ao tipo de corpo para o qual eu buscava alternativas. Em 

raras exceções, vestiam uma invisível fantasia não humana, como é o caso da obra do 

artista finlandês Arno Rafael Minkkinen [Figura5], cujas criações trazem partes do seu 

próprio corpo camuflado entre os elementos da paisagem, da sorte de um tronco, uma 
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pedra, ou enfatizando suas formas, como ao dobrar o braço mimetizando o aclive e declive 

de uma montanha. 

 

  

Fonte: LEDDICK, 2012

Figura 1: Der Act (1895) – Max Koch/ Otto Rieth

Fonte: LEDDICK, 2012

Figura 2: O arqueiro (1914)  
Frank Eugene Smith

Fonte: Solomon R. Guggenheim Museum

Figura 3: Thomas (1987)  
Robert Mapplethorpe

Fonte: Robert Mapplethorpe Foundation

Figura 4: sem título (Peter Berlin) [1976]  
 Robert Mapplethorpe



!14

  

 Aqueles corpos não foram capazes de me saciar, pois eu não conseguia enxergar 

neles as poses que buscava para explorar com meus amigos-modelos. Os homens (cis e 

trans ) com quem gosto de conviver, homens pelos quais sinto carinho ou atração, não se 1

encaixavam naquelas posturas. Eles extrapolam aquelas masculinidades inspiradas na 

tradição greco-latina, ao fazerem parte de um movimento histórico mais recente que vem 

reinventando essas codificações. Por outro lado, experimentações como as de Minkkinen 

também não me serviam, pois suas poses não exploram o potencial erótico dos corpos 

retratados.  

Apesar da dificuldade em encontrar homens panssexuais, bissexuais ou 

heterossexuais dispostos a se deixarem retratar nus – e, por isso, ter fotografado 

principalmente amigos gays naquela primeira ocasião –, o ensaio que desenvolvo desde 

então é movido por um desejo visual pelo corpo masculino. Ignorar a sua sensualidade 

sempre esteve fora de questão. Também está fora de questão ignorar a falta de 

disponibilidade de tais corpos para serem retratados nus diante da lente fotográfica, pois 

desde o início desconfiei que nessa resistência poderia se esconder uma boa chave para 

resolver o mistério abordado nesta dissertação. 

O frustrante encontro de padrões tão engessados, bem como a proporção ínfima de 

nus masculinos – se comparados aos femininos – na imagética ocidental dos últimos 

séculos, acabou tornando o meu ensaio fotográfico um projeto também político; e, de 

 Define-se por “cis” os homens designados, desde o nascimento, como pertencentes ao gênero masculino pelas 1

normas binárias de gênero da cultura cis-hetero-normativa e cuja auto-percepção corrobora a atribuição externa 
original. Já os homens “trans”, abreviação para transgêneros, são aqueles cuja anatomia os levou a serem 
designados primeiro como mulheres, retificando posteriormente sua identidade de gênero masculina.

Fonte: Artsy.Net

Figura 5: Maroon Bells Sunrise (2012) – Arno Rafael Minkkinen
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algum modo, alinhado com o feminismo interseccional . É muito habitual ver imagens de 2

mulheres que foram criadas para suscitar desejo, com frequência por um viés machista 

objetificante ou submetido aos interesses do mercado. Eu busco fotografar homens belos 

para mostrar que mulheres também podem desejar homens a partir do olhar; para 

manifestar a possibilidade de desejá-los, na enorme variedade formal dessa beleza, sem 

negar a singularidade de cada corpo. Por isso, considero que se trata de um processo 

contrário à objetificação; afinal, a intenção consiste em ver nas particularidades de cada 

sujeito – expressadas corporalmente nos trejeitos e nos olhares – a fonte de sua beleza. É 

também, portanto, uma recusa à tradicional divisão entre corpo e mente, sujeito e objeto, 

masculino e feminino, procurando reiventar tais (in)definições.  

O gesto de criar fotografias correspondentes ao que desperta minha libido como 

meio para preencher uma lacuna de representação na nossa cultura, dando-lhe 

materialidade ao compartilhar uma fantasia, foi uma atitude inspirada no desenhista Tom 

of Finland. Diferente de mim, o jovem Touko Laaksonen sentia-se atraído por homens 

musculosos, com atitudes tipicamente lidas como masculinas em nossa sociedade. Para sua 

insatisfação, porém, durante os anos 1940, o estereótipo de gay afeminado dominava a 

simbologia visual homoerótica masculina. Para dar vazão artística ao seu desejo, Touko 

passou a desenhar homens encarnando profissões tradicionalmente masculinas, a exemplo 

de policiais ou marinheiros – sempre portando pênis avantajados. Já em meados dos anos 

1950, instigado por um amigo, o artista enviou seus desenhos para a revista homoerótica 

estadunidense Physique Pictorial [Figuras 6, 51]. Os trabalhos foram aceitos; porém, 

devido ao conservadorismo de seu país naquela época e à paranóia vigente em tempos de 

Guerra Fria, o autor preferiu publicá-los sob o pseudônimo que o tornara mundialmente 

famoso . 3

 Diferente do desenho, suporte gráfico utilizado pelo renomado artista finlandês – 

cujas obras já foram até motivo de uma linha especial de selos postais em seu país em 

2014 –, modelos vivos são indispensáveis às minhas criações. Depender dos outros em um 

 Vertente do feminismo para a qual as opressões entre gênero, raça e classe são indissociáveis. Compreende, 2

portanto, uma pluralidade de existências femininas vinculadas a esses outros aspectos das vidas das mulheres. É, 
ainda, um movimentonotadamente conhecido pelo combate à transfobia de outros segmentos feministas que 
negam o gênero auto-designado pelas pessoas transsexuais. 

 Tom of Finland Foundation. Disponível em: <https://www.tomoffinlandfoundation.org/foundation/touko.html>. 3

Acesso em 27 mar. 2019. 

https://www.tomoffinlandfoundation.org/foundation/touko.html
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projeto sem verbas pode implicar dificuldades e problemas, não apenas pela falta de 

dinheiro. O empecilho mais frequente encontrado em minha trajetória é a vergonha dos 

amigos heterossexuais em se deixarem retratar sem roupas. Alguns se negavam direto, 

outros criavam pequenos impedimentos em diversas ocasiões até desistirem em definitivo. 

Difícil definir o motivo dessa resistência; contudo, isso passou a me intrigar cada vez mais. 

Seria vergonha de ver o próprio corpo sem roupas na foto? De me encarar através da 

câmera? Ou de encarar um desejo feminino de contemplá-los, mas não tocá-los?  

 O contraste entre a indisponibilidade dos amigos heterossexuais em serem meus 

modelos, por um lado, e o gosto dos gays (inclusive quando estes tinham algum 

desconforto com sua aparência), por outro lado, atiçou ainda mais a minha curiosidade. 

Questionava se tal atitude teria alguma relação com os motivos da baixa incidência de nus 

masculinos que incorporassem performatividades de gênero mais nuançadas, algo 

intermédio entre os estereótipos do machão viril e do “afeminado”, ambas destinadas a um 

publico gay, que quase esgotavam a totalidade das imagens inicialmente encontradas na 

minha pesquisa. Essa dúvida cresceu nos anos seguintes, concomitantemente à 

intensificação da circulação de nus nas redes sociais da internet, bem como à maior 

facilidade em localizá-los graças aos primeiros conhecimentos adquiridos e aos algoritmos 

dos navegadores de internet. Assim, aos poucos, fui descobrindo retratos de outras 

Fonte: Artsy.Net

Figura 6: sem título (da série Buddy) [1969] – Tom of Finland
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masculinidades, quase todas originadas no século XXI, que foram abrindo os horizontes 

para além daquelas observadas à primeira vista.   

Dentre os primeiros ensaios que me fizeram crer no despertar de meus 

contemporâneos para o registro de masculinidades menos engessadas, estão as fotografias 

do modelo transgênero Theo Barreto, clicado por João Maciel e Rafael Medina [Figura 7], 

e o delicado registro da androginia de modele  interssexual  Patrick Rigon por Gabriela 4 5

Mo [Figura 8]. Também por volta daquela mesma época, em 2015, tive contato com a 

revista alemã The Opera e a brasileira Naked for no Reason (NIN), ambas dedicadas 

exclusivamente à publicação de nus fotográficos, independente do gênero das pessoas 

retratadas. Suas edições inaugurais datam de 2012 e 2015, respectivamente. Entre os 

achados dessa fase, destaco o ensaio do sino-estadunidense Shen Wei no terceiro volume 

da The Opera, cujos autorretratos nos convidam a adentrar na sua delicada intimidade, em 

sua casa ou em ambientes externos, e passaram a me servir de inspiração [Figuras 9,10].  

Foi quando percebi a sincronia entre três eventos: o início do meu interesse por nus 

fotográficos masculinos, o surgimento de publicações periódicas de arte abrangendo 

 Opto aqui por usar o pronome neutros “de” e a mesma terminação no adjetivo, criando o neologismo “modele” 4

a fim de respeitar a identidade de gênero de Partick Rigon, que não se enquadra nem como masculina, tampouco 
como feminina. 

 Intersexualidade é o nome dado à condição de indivíduos com órgãos sexuais ambíguos. Estudada desde o 5

século XIX, era chamada até o final do século XX de “hermafroditismo”.

Fonte: FLSH Magazine

Figura 7: s/t Theo Barreto #1 (2011) – João Maciel e Rafael Medina
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masculinidades menos evidentes em obras impressas, e o fenômeno da troca de nudes  6

através do Snapchat . Essa confluência acabou incitando a minha curiosidade sobre as 7

transformações do nu enquanto forma artística, concomitantes às mutações na definição de 

masculinidade em nossa cultura. Desse interesse surgiu o objeto de pesquisa desta 

dissertação, que por sua vez teve outros desdobramentos até chegar nesta forma final.   

Adotando uma perspectiva genealógica com base nos trabalhos de Friedrich 

Nietzsche e Michel Foucault, busquei seguir pelo caminho contrário à naturalização de 

crenças e “verdades”, segundo as quais certos fenômenos são vistos como consequências 

diretas de alguma causa com teor universal e ahistórico. Aqui, neste processo conjunto 

entre mestranda e orientadora, do qual esta dissertação é fruto, nos deliciamos (e também 

sofremos!) com o paradoxal, colocando o foco exatamente no âmago desse nó que 

enxergamos como problemático e prenhe de sentidos.  

 A troca de nudes é nada mais do que o compartilhamento de retratos próprios sem vestes. Porém, como outros 6

termos criados no ambiente das redes digitais, mesmo no Brasil utiliza-se o termo original em inglês. É o caso, 
por exemplo do emprego da gíria selfie para designar autorretrato.

 Snapchat é um aplicativo de rede social para smartphones, no qual as fotografias e vídeos curtos postados pelos 7

usuários são apagados após um período de 24 horas. Também é possível enviar esse tipo de conteúdo de modo 
privado para os contatos adicionados, e limitar seu tempo de visualização e existência a poucos segundos, ao 
cabo dos quais a fotografia ou vídeo são apagados automaticamente. Devido à impossibilidade inicial de se 
capturar o que era exibido nessas telas, o aplicativo foi utilizado para a troca de autorretratos nus por pessoas 
com vontade de mostrarem-se para alguém em particular, sem gerar a possibilidade de armazenamento ou 
divulgação pelo destinatário. No Brasil a prática acabou gerando as expressões “manda nudes” e “troco nudes”. 
Muito utilizado entre 2013 e meados de 2016 (não apenas para o envio de nus), Snapchat perdeu seu vigor ao 
recusar a compra pela empresa dona de Facebook em 2016, que acabou incorporando o recurso dos vídeos e 
fotografias efêmeros primeiro em seu aplicativo Instagram e, posteriormente, no próprio Facebook.  

Fonte: FLSH Magazine

Figura 8: Patrick (2015) – Gabriela Mo
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Através de um passeio por vários exemplos de masculinidades plasmados em suas 

representações, especialmente no campo da fotografia – observando a inevitável 

incongruência entre as representações que ao longo da história tentaram agrupá-las em 

categorias, apesar da fluidez de seu sentido e suas formas – fomos encontrando algumas 

chaves capazes de questionar tais critérios de ordenamento. Esta dissertação é, portanto, 

um convite a quem tiver interesse de nos acompanhar na revelação e na indagação desses 

critérios, na tentativa de localizá-los como “efeitos e instrumentos” na teia do poder que os 

foi (e nos foi) configurando (FOUCALT, 2014; 2015). E, sendo o processo da formação de 

códigos de gênero também um modo de conformação executado (dentre outros meios) 

através da criação de imagens, o que também almejamos é incitar uma invenção consciente 

e interseccional de novas formas de fazer gêneros ou de reinventá-los, dentro e fora dos 

quadros pré-definidos de nudez e masculinidade.  

Fonte: Shenwei.studio

Figura 10: Accident (2011) – Shen Wei

Fonte: Shenwei.studio

Figura 9: Tea (2010) – Shen Wei
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INTRODUÇÃO 

A ubiquidade das fotografias de corpos despidos que, nos últimos anos, tem inundado 

as redes informáticas, fez proliferar uma série de textos (acadêmicos, jornalísticos ou de 

opinião) a respeito da sua singular pregnância em nossa sociedade. A disposição das pessoas 

para compartilharem suas próprias fotos, a facilidade do envio e a dificuldade de manter o 

controle da sua circulação, vem gerando também a elaboração de toda uma legislação 

destinada a resguardar a “honra” daqueles cujas fotografias tenham sido replicadas sem 

consentimento.  

Ao mesmo tempo, assistimos à emergência de novos discursos nas próprias 

fotografias. Por um lado, entre as muitas manifestações das imagens de nudez que todos os 

dias são irradiadas na internet, consolidam-se alguns sub-gêneros dignos de interesse. Em 

2016, por exemplo, ganhou especial notoriedade uma nova sub-categoria dessa forma de 

retratar o corpo humano: a dick pic, de acordo com sua denominação na gíria em língua 

inglesa, que se popularizou por toda parte. Embora existam registros desse tipo já desde os 

primórdios da internet, nos anos 1990, foi em meados desta década que surgiu a expressão 

para denominar aquelas fotos que tem no pênis o seu principal (e muitas vezes exclusivo) 

objeto . 8

Isso não significa que o pênis já não tivesse ganho destaque na pornografia, por 

exemplo, e inclusive na fotografia artística, como é o caso e algumas obras famosas de 

Robbert Mapplethorpe [Figura 4] e Alair Gomes [ Figuras 53, 54, 55]. A novidade dessa 

prática ligada às redes sociais da internet é, justamente, o seu objetivo: a exibição voluntária, 

nem artística e nem comercial, de uma parte muito específica do próprio corpo cuja imagem 

era considerada obscena até recentemente – seja para um destinatário ou destinatária privada, 

seja em plataformas online abertas à visualização pública. 

É provável que, para muitos sujeitos contemporâneos, o paradoxo aqui enunciado 

pareça inexistente. Habituados como estamos a associar o tamanho do pênis à virilidade ou 

“macheza”, sua exibição nas redes pode parecer uma mera consequência “natural” da 

ubiquidade das câmeras fotográficas atuais, atreladas aos telefones pessoais tão amplamente 

disseminados. É como admitir que agora tantos fotografam o próprio “pau” porque há meios 

 Dictionary.com. Disponível em: < https://www.dictionary.com/e/slang/dick-pic/ > Acesso em set. 2018. 8

https://www.dictionary.com/e/slang/dick-pic/
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técnicos para fazê-lo, sem o constrangimento da revelação fotográfica por outrem. Seguindo 

essa lógica, a concomitante escalada de seu contraponto, a produção de masculinidades 

delicadas e/ou não cisgêneras, seria apenas consequência da crescente difusão daqueles que, 

antes escondidos no armário, passaram a se expor publicamente.   

Porém, esse tipo de análise, demasiadamente atenta aos avanços tecnológicos, dá a 

impressão de que só se está enxergando uma simples evolução dos artefatos técnicos, 

borrando do quadro analítico alguns aspectos culturais muito importantes da atual conjuntura, 

da qual as próprias tecnologias são também um efeito e não apenas uma causa ou um 

instrumento. Em outras palavras, essa visão implica conferir à técnica um poder criador de 

interesses obliterando toda uma variada gama de estímulos sociais e históricos de enorme 

relevância, que tanto a precedem quanto a reforçam e ultrapassam.  

Em que pese a maior discrição de sua circulação em outras épocas, o corpo humano 

sem vestes é um dos objetos preferenciais da fotografia desde os seus primórdios. Passado 

apenas um ano da patente do Daguerreótipo por Louis Daguerre, fez-se em 1840 o primeiro 

nu fotográfico, apesar de todas as dificuldades de produção envolvendo preço e tempo de 

exposição da placa de vidro naqueles tempos (BORZELLO, 2012). Nos vinte anos seguintes, 

impulsionados também pela ilusão 3D da estereoscopia, que dava a sensação de ver um corpo 

humano “nu de verdade” (MONDENNARD; PULTZ, 2009) e da criação do formato da carte-

de-visite , portátil e facilmente ocultável em bolsos de paletós, foram criados pelo menos 9

cinco mil daguerreótipos eróticos (KOETZLE, 2012). 

 Apesar de iniciais, os panoramas apresentados nos parágrafos anteriores já esboçam 

um contraste nas relações usualmente estabelecidas com as imagens de corpos despidos em 

cada uma das épocas aqui em foco: a era moderna e a contemporânea. Em plena sociedade 

industrial, por exemplo, era preciso dissimular a posse dos nus eróticos, razão pela qual o fato 

de parecer com uma carte-de-visite era tão conveniente. Já na atualidade, sobretudo na 

internet, proliferam as páginas abertas de conteúdos antes considerados obscenos e as trocas 

voluntárias de retratos da própria nudez, desde que seu alcance possa ser mais ou menos 

controlado por seus protagonistas.  
 Complementando com mais precisão os componentes do quadro moderno, havia, lá, 

 A carte-de-visite era um padrão de apresentação fotográfica na qual a ampliação media 9,5 x 6cm e o papel de 9

alta gramatura sobre o qual era impressa 10 x 6,5 cm. Sua patente foi registrada pelo fotógrafo francês André 
Adolphe-Eugène Disdéri em 1854 (CARTÃO DE VISITA, 2019). 
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um limite bastante rígido entre cada um dos usos da fotografia como meio de registro do nu. 

Divididos basicamente entre artísticos, científicos (especialmente nas áreas biomédicas e 

antropológicas) e pornográficos, as referidas categorias também demarcavam quais corpos 

interessavam a cada fim. Às ciências importava estabelecer através do registro os corpos 

padrão ou “normais” (do homem cisgênero branco ocidental) e seus desvios 

“anormais” (traços comuns entre criminosos, populações não brancas, “deformidades” ou 

“malformações”). Paralelamente, para dar vazão aos prazeres estéticos ou escopofílicos, nas 

áreas artísticas ou mesmo as eróticas, os nus femininos eram muito mais fartos e detinham 

seus próprios códigos.  

 Esse desequilíbrio tanto na quantia como na finalidade dos nus masculinos e dos 

femininos, por sua vez, foi herdado de outras formas e suportes de representação do corpo 

humano anteriores à fotografia, e também tem sido fortemente criticado nas teorias feministas 

desde meados do século XX . Agora, parece estar perdendo intensidade ou sendo foco de 10

lutas e reinvenções. A partir da virada da décadas de 1980 para a de 1990, essa produção se 

intensificou, crescendo também em diversidade de suportes e fins, bem como nas relações 

entre fotógrafo, modelo e câmera. A partir desse período, anterior à popularização da internet, 

das redes sociais e dos telefones celulares com câmera (inclusive os predecessores dos 

smartphones), tanto a arte quanto a publicidade já traziam a público cenas consideradas, até 

então, partes da vida privada e, portanto, intimidades vedadas ao olhar público. 

 Se a retomada de um interesse explícito em nus masculinos para o deleite do olhar já 

difere, por si só, do que acontecia na modernidade, e seria um campo fértil para investigações 

acerca dessa categoria artística e das masculinidades em geral, as novas formas de explorar a 

prática trazem ainda mais camadas de riqueza para o nosso objeto. Uma das mudanças mais 

interessantes neste campo é o entretenimento dos fotógrafos com o próprio corpo, assumindo 

também a posição de modelos, processo que ganha vulto a partir dos anos 1980. De sua parte, 

a atitude dos modelos também mudou: delimitar o enquadre do próprio corpo parece mais 

atrativo e importante que outrora. Seja com propósitos artísticos ou eróticos – focados no 

pênis, como ocorre nas dick pics, ou enquadrando áreas maiores ou diversas do corpo –, essa 

transformação na posição relativa às lentes das câmeras fotográficas é uma das grandes 

 Ao final dos 1960, com a “revolução sexual” e o fortalecimento de movimentos de reivindicação dos direitos 10

LGBT+, os nus fotográficos masculinos começam a ganhar mais volume nas artes, e iniciam seu caminho para 
sair da marginalidade quando produzidos com fins explicitamente eróticos.
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marcas do nu contemporâneo. 

 Cabe explicitar que essa nova dança entre o corpo e as câmeras não se dá apenas entre 

os homens. A troca de nudes é um fenômeno da comunicação no qual participam pessoas de 

diferentes identidades de gênero, idades e procedências geográficas. A atração pelo respectivo 

corpo despido e sua representação voluntária (e frequentemente gratuita) sem vestes também 

é, como já dito, uma manifestação contemporânea que teria sido impensável sob a moral 

burguesa que foi hegemônica na era moderna. Há, todavia, uma particularidade no caso dos 

homens, levando em consideração a história do nu, que é de extrema importância para o 

assunto tratado nesta dissertação.  

Essa forma artística da tradição ocidental surgiu na Grécia Antiga, precisamente com a 

elaboração representativa de corpos masculinos, da qual a feminina derivou posteriormente. 

Mais tarde, no resgate antropocêntrico renascentista, são também eles, os corpos masculinos, 

o foco principal tanto nas artes como nos estudos de anatomia na medicina (CLARK, 1990). 

Esse interesse esmaeceu justo quando a principal função da representação do corpo sem 

vestes passa a ser assumidamente o estímulo do prazer escopofílico na pintura a óleo 

moderna, por volta do século XVII. Foi precisamente esse o período de consolidação 

numérica da hegemonia dos nus femininos (BERGER, 2008) e de um aumento gradual do 

pudor com relação a certos nus ou semi-nus que eram considerados, até então, sagrados e, 

portanto, vistos sem conotações sexuais (SIBILIA, 2014; STEINBERG, 1983). 

 Esse novo nude compatível com a época do auge da pintura a óleo, bem como com o 

desenvolvimento e a consolidação do capitalismo, era o feminino. Em seu famoso programa 

de televisão Modos de ver, posteriormente transformado em livro homônimo, o historiador da 

arte John Berger (2008) brinca ao descrever locais de reunião entre homens poderosos como 

um dos espaços que costumavam ser ornados com pinturas desse tipo. Segundo o autor, elas 

serviriam para lembrar a cada um de sua masculinidade, caso se sentissem diminuídos em 

algum momento do embate intelectual ou da luta entre seus poderes. Se, conforme o autor, o 

que estava em jogo na pintura a óleo durante seu apogeu era a comunicação pictórica do 

poder sobre bens, trajes refinados tornavam-se mais adequados à manifestação de riquezas. 

Portanto, grandes braguilhas em vestes sofisticadas configuravam-se como recurso simbólico 

mais adequado do que a nudez para a expressão da virilidade moderna, tanto a nobre como a 

burguesa (LANEYRIE-DAGEN, 2013). 



!24

 Porém, com as transformações dos modos de vida, em função tanto das metamorfoses 

do sistema capitalista como das formas de investimento sobre os corpos e dos valores morais, 

que incentivam determinadas práticas paralelamente à condenação de outras, também as 

masculinidades e os símbolos de força e autoridade a ela relacionados foram mudando. O 

investimento na musculação e na força física como expressões de saúde e auto-controle, 

iniciado no final do século XIX, foi reforçado nos treinamentos militares preparatórios para os 

conflitos internacionais, ocorridos nas primeiras décadas do século XX, até ser incorporado 

pela cultura popular através das revistas de cultura física (BENZIE, 2000; DYER, 1982; 

KEMP, 2014; VERTINSKY, 1999). Na contemporaneidade, inundada por valores 

individualistas de competência e meritocracia, o sucesso demanda um corpo ideal, cultivado 

através de dietas alimentares balanceadas e rotinas de exercícios, criando, assim, uma imagem 

corporal destinada a ser mostrada, admirada e consumida.  

 Esta dissertação de mestrado em Comunicação visa a abrir caminho para a 

compreensão das masculinidades contemporâneas, analisando as representações que as 

precederam. Em todos os casos, a intenção é indagar o que há por trás do retrato, com o 

objetivo de despir a nudez do homem ocidental e sua masculinidade. Desnudar a nudez não 

configura o pleonasmo aparente – pelo menos na cultura ocidental calcada nas religiões 

judaico-cristãs. O filósofo italiano Giorgio Agamben (2014) elucida a questão a partir da 

influência cristã que ainda permeia nossa sociedade, destacando o momento da percepção da 

própria nudez por Adão e Eva após morderem o fruto do conhecimento no mito do pecado 

original. Antes desse episódio, o autor explica que embora o casal estivesse nu, encontrava-se 

coberto por um manto de pureza denominado glorianda. Esse véu invisível se desmanchou 

junto com a inocência de ambos e, em seguida, foi substituído pela pudenda ou a vergonha, 

ao adquirirem consciência sobre o próprio corpo e as limitações da “natureza” humana.  

O cotejo com a nudez de animais não humanos, operado pelo filósofo francês Jacques 

Derrida, apresenta-se como um belo exemplo das distintas sensações possíveis ante a mesma 

situação: 
O animal, então, não está nu porque é nu. Ele não tem o 
sentimento de sua nudez. Ele não tem nudez “na natureza”. Ele 
não tem senão o sentimento, o afeto, a experiência (consciente ou 
inconsciente) de existir na nudez. Por ele ser nu, sem existir na 
nudez, o animal nem se sente nem se vê nu. E então ele não está 
nu. Ao menos é o que se pensa. Para o homem seria o contrário, e 
a vestimenta responde a uma técnica. (2012, p.17) 
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Além de esconder as suas respectivas “vergonhas” – no caso, a que emana dos olhares 

constrangidos pela noção de pecado –, a roupa é ainda uma ferramenta usada para a distinção 

entre gêneros femininos e masculinos. Essa é, aliás, uma das razões pelas quais optamos neste 

trabalho por analisar fotografias de homens nus. Porque acreditamos que, mesmo retiradas as 

roupas, ainda permanecem nos corpos outros códigos de idealização e divisão binária dos 

seres humanos, em homens ou mulheres, que são bastante visíveis nas fotografias e que 

almejamos dar a ver nesta pesquisa.  

O aperfeiçoamento do corpo humano é a característica fundamental do nude na 

tradição ocidental, segundo o especialista Kenneth Clark (1990). Para o autor, é justamente 

essa qualidade que eleva essa forma de arte, distinguindo-a da mera representação do corpo 

humano despido, que ele denomina naked. De acordo com esse conceito moderno e 

claramente eurocêntrico, tradições como a japonesa shunga [Figura 11] ou as esculturas que 

decoram templos indianos como o de Khajuraho [Figura 22], ou mesmo a dos huacos pré-

colombianos, por exemplo, entre muitas outras, fariam parte do segundo grupo, sendo 

relegada ao primeiro somente a produção herdeira da linhagem greco-latina.  

 A defesa que Clark faz dos princípios de ordenação das artes criados no século XIX – 

que o levam a distinguir com veemência entre nude e naked – foi alvo de críticas nas revisões 

de seus pares posteriores, como a já citada Francis Borzello. Para essa historiadora da arte, 

“com grande elegância e simplicidade brilhante, Clark habilidosamente subtraiu o 

constrangimento do nude” (2012, p.6 – tradução nossa). Esses embates entre o nude ocidental 

e as demais formas de arte, criados e sustentados ao longo de várias décadas por historiadores 

e críticos, bem como várias outras disputas que se dão entre os conceitos contemporâneos e os 

modernos, são belos indícios da existência de distintos modos de ver (para usar a expressão de 

Berger [2008]) o corpo humano e suas representações. Invisíveis como a glorianda que 

outrora purificava a nudez de Adão e Eva, porém com enunciados diferentes. Os símbolos 

responsáveis por codificar os corpos despidos e lhes conceder certas identidade de gênero, 

devido a sua longevidade e reificação, impregnam nossos olhares como filtros quase 

transparentes que se burlam de nossa percepção supostamente objetiva.  

 A comparação entre os nus masculinos criados em diferentes épocas ou culturas, 

porém, torna visível a heterogeneidade da masculinidade e de suas representações, 

evidenciando a presença de artifícios em seus respectivos desenvolvimentos. Ao se 



!26

“naturalizarem” durante a sua vigência, tais codificações assumem tons universais e se 

posicionam como “verdades” indiscutíveis. Esta dissertação pretende colocar em evidência 

tais procedimentos, numa análise também amparada por um paralelo entre as particularidades 

das críticas e teorias que refletiram sobre o nu masculino na arte ocidental. Este plano de 

trabalho ancora-se no “método genealógico”, cujo objetivo consiste em observar os 

fenômenos para objetar a suposta fatalidade de sua ocorrência e procurar os discursos através 

dos quais essa percepção da realidade foi construída. Esta estratégia de abordagem, proposta 

por Friedrich Nietzsche em Genalogia da moral e desenvolvida também por Michel Foucault 

em boa parte de sua obra, nos permite visualizar os contornos dos valores vigentes em cada 

época, como um dos principais fatores responsáveis pelas prescrições das práticas e sua 

pretensão universal apoiada em invisíveis critérios morais.  

 Com esse horizonte norteador, apresentaremos um mapeamento dos nus masculinos e 

os valores vinculados à virilidade que simbolizam. Entretanto, por não almejarmos uma vasta 

reconstrução da história do nu masculino na fotografia, pinçaremos dela alguns momentos 

importantes para a elucidação das transformações ocorridas em ambos territórios aqui em 

foco: forma artística e masculinidades. Iniciaremos nosso percurso aprofundando algumas 

questões apresentadas de forma resumida nesta introdução. A primeira parte, intitulada “Nude, 

um gênero moderno”, contém dois capítulos. No primeiro deles, “O nu como gênero artístico 

antes da fotografia”, tratamos da emergência dessa estética entre os gregos, indagando os 

motivos pelos quais o seu legado foi construído como a origem do nude pelos historiadores da 

arte do século XIX. Também aprofundaremos a apresentação do método genealógico e nossa 

justificativa para sua escolha, quando trataremos da demarcada proveniência do nu enquanto 

ideal que, tendo sido inicialmente filosófico, acabou tornando-se quase exclusivamente 

estético.  

Ainda nessa primeira sessão do capítulo inicial, serão abordadas as razões múltiplas do 

desaparecimento do gênero com a ascensão do Cristianismo até o Renascimento, examinando 

a conjuntura da sua reinvenção e os impactos que provocou na sua nova forma. Também serão 

aprofundadas as razões pelas quais, em relação ao feminino, o nu masculino acabou se 

tornando menos presente na pintura a óleo, sondando para isso os códigos de gênero que 

foram cristalizando nesta forma de arte tão característica dos séculos XVI a XIX. Finalmente, 

levantaremos algumas polêmicas envolvendo os limites entre o que era considerado belo (e 
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moralmente aceitável), em contraposição ao obsceno passível de censuras no nu masculino da 

pintura moderna. 

A proposta do segundo capítulo, “Os homens despidos para as câmeras do século 

XIX”, é pensar a peculiar configuração do sujeito moderno, enfocando a sua relação com a 

ciência e a constituição das identidades, para compreender a manutenção (e o 

aprofundamento) da divisão binária entre os gêneros feminino e masculino nesse momento da 

cultura ocidental. Com essa intenção, será examinado o "dispositivo de sexualidade", 

conforme formulado por Foucault, procurando destrinchar o que passou a ser entendido como 

"masculino" na sociedade industrial. A ciência do século XIX, dedicada a escrutinar os corpos 

(humanos e não humanos) em todos os seus detalhes, utilizou-se da câmera para registrar as 

medidas, os padrões, as normas e os desvios, de um modo que se considerava "objetivo". 

Dentre esses padrões pretensamente isentos de crenças e valores, estão alguns ligados à 

sexualidade. De modo complementar, supostos desvios como a interssexualidade (então 

denominada hermafroditismo) e a histeria, foram largamente documentados através de textos 

e imagens. Por ter sido, ainda, o momento de desenvolvimento da frenologia, da bertillonage 

e de outros sistemas de registros criminais ou de identificação baseados na imagem 

fotográfica, essa técnica se tornou um meio privilegiado para gravar o que se entendia como 

verdade sobre cada pessoa enquanto indivíduo, sujeito social e jurídico.  

Paralelamente aos usos científicos e criminológicos, ainda no século XIX, a fotografia 

foi muito utilizada para substituir modelos vivos nas artes visuais, em função da sua 

praticidade e para baratear os custos. Além disso, a técnica teve uma profícua finalidade 

erótica. Naquela época, porém, a fotografia – considerada uma apreensão direta do real – era 

vista maiormente como um dispositivo meramente mecânico e, por isso, enfrentou alguns 

entraves para ser considerada uma arte. Aos poucos, contudo, essa vertente também começou 

a se desenvolver, graças ao trabalho de alguns retratistas de personalidades e, também, de uma 

dupla bastante dedicada ao tema central desta dissertação. Embora a maioria dos postais 

eróticos produzidos no século XIX fossem de mulheres, dois nobres alemães radicados na 

Sicília entre o final do século XIX e início do século XX, Wilhelm von Plüschow e seu primo 

Wilhelm von Gloeden, não apenas iniciaram o gênero, como encontraram uma astuta forma 

de vendê-lo apesar dos tabus da época: faziam seus jovens modelos adotarem poses da 

tradição grega para fazerem as fotos passarem por lembranças de viagem.  
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A partir desses exemplos, a proposta consiste em sondar as relações moventes entre as 

imagens que circulavam abertamente, as que circulavam sob algumas condições, e as que 

permaneceram totalmente veladas ou banidas em determinados momentos históricos. Com 

isso, procuramos deduzir quais foram as masculinidades reveladas, fixadas e ampliadas pelas 

câmeras do século XIX, de modo a compreender como se enredaram na teia dos poderes 

então vigentes.  

A segunda parte da dissertação, intitulado “Do nude ao naked”, é dedicado às diversas 

e profundas mutações sofridas pelo nu masculino na fotografia ao longo do século XX e, por 

tal motivo, subdivide-se em torno de dois eixos principais. No primeiro deles, “O nu na 

consolidação da fotografia artística”, trataremos da consolidação da fotografia como meio 

artístico e, na mesma esteira, do início de um respaldo da crítica de arte ao nude como 

possibilidade de expressão artística dentro da fotografia. Essa transição será investigada 

através da transformação entre os registros feitos pelas lentes dos fotógrafos pictorialistas e o 

precisionismo de Imogen Cunningham e Edward Weston. Embora o nu desse período ganhe 

status artístico justamente por se livrar das tentativas de aproximar esteticamente as fotos das 

pinturas, explorando mais os recursos próprios da câmera e da sua objetiva, cabe notar que os 

motivos gregos persistiram longamente em criações menos inovadoras através de cenários, 

acessórios, reproduções de cenas de lutas e outros traços específicos.  

O quarto capítulo desta dissertação, segundo eixo da segunda parte, denomina-se “Um 

armário de portas entreabertas” pois explora as vias através das quais a fotografia se apropriou 

gradualmente dos corpos masculinos à medida em que abandonava os pudores do nude e 

enfrentava os tabus envolvendo a homossexualidade masculina. Trataremos desse novo 

momento apontando também as novas finalidades concebidas para o nu e as transformações 

estéticas desenvolvidas para dar forma a esse novo conteúdo.  

Se, nas primeiras décadas do século XX, a arte ainda evitava certas abordagens mais 

diretas do corpo masculino, a cultura física – um conjunto de práticas voltadas para o 

desenvolvimento muscular e “melhoramento” do corpo – já o colocava em quadro. 

Fotografias de práticas de exercícios ao ar livre, promovidas pelo governo alemão no entre-

guerras, por exemplo, foram um dos recursos utilizados posteriormente pelas revistas 

homoeróticas masculinas para burlar a censura. 
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O crescente “culto ao corpo” também intensificou a disseminação dessas imagens, 

ocasionando, nos anos 1950, o surgimento das primeiras revistas de fisiculturismo cujos 

intuitos variavam por publicação. É nessa onda que surgiram publicações de nus masculinos 

homoeróticas de vertentes distintas, mas com modelos cujos corpos eram sempre bastante 

trabalhados: os beefcakes. Apesar das simulações de lutas para disfarçar o real propósito de 

algumas publicações, elas sofreram perseguição por obscenidade em países como os Estados 

Unidos até a década de 1980, época em que os corpos hiper-musculosos passaram a ser 

símbolo de masculinidades comum a variadas orientações sexuais.  

 A partir da "revolução sexual" e com os avanços da contracultura hippie, a nudez 

artística deixou de encontrar o seu público apenas naquelas imagens fixas, ocupando espaço 

em peças teatrais ao vivo, galerias de arte e até mesmo musicais mainstream da Broadway, 

como Hair e Marat/Sade. Em decorrência dessa dissidência sociocultural e política 

fortemente relacionada à experiência encorpada, o espaço de circulação dos nus fotográficos 

também se expandiu nesse período, ganhando até as páginas de jornais populares quando 

faziam parte de alguma notícia de interesse geral, por exemplo.  

 As metamorfoses na moralidade que delimitava a obscenidade da nudez, as liberações 

decorrentes dessas transformações históricas e o relevo conquistado pelas revistas de beefcake 

dentro da comunidade de homens que se relacionam sexualmente com outros homens, 

afetaram também o nu fotográfico de corpos masculinos criados com finalidades artísticas. 

Neste âmbito passaram a ser validadas não apenas imagens mais diretas da anatomia 

masculina, expondo o pênis sem os pudores e nem os subterfúgios do passado; além disso, 

incorporaram inclusive o conteúdo erótico ou pornô das revistas. Uma das culminações desta 

transformação foi explorada pelo fotógrafo brasileiro Alair Gomes, criador de uma obra na 

qual vemos do peito ao início da virilha de um homem cujos pelos encontram-se melados de 

esperma [figura 53] . Outra decorrência impactante dessa apropriação foi expressa pelo 11

estadunidense Robert Mapplethorpe. Adiantando-se uma década à criação do termo dick pic, 

uma de suas fotografias de sadomasoquismo sem título, registrada apenas com o nome do 

modelo, Peter Berlin [Figura 4] mostra um homem despido na virilha com o pênis enrolado a 

 As fotografias de Alair Gomes não costumam ter títulos individuais, pois ele as organizava dentro de séries. 11

Estas sim constituíam cada uma de suas obras. A fotografia em questão faz parte da série Symphony of Erotic 
Icons, produzida entre 1966 e 1978. Não localizamos informações sobre a data da primeira exibição dessa obra 
ao público em geral, porém, considerando a data do fechamento da série e a biografia do artista (ver sub-capítulo 
2.2.2.2) é provável que tenha se dado a partir da década de 1980. 
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uma corda de sisal. A aposta repetiu-se também em uma de suas mais célebres criações, Man 

in polyester suit (1980) [Figura 57], enquadra o modelo da cintura aos joelhos vestindo um 

sofisticado traje de cuja fenda da calça pende um grande membro.  

 Apesar da grande importância das revistas de beefcake e da cultura física acabaram no 

nu masculino artístico, no desenvolvimento da sub-cultura gay, também elas se 

metamorfosearam ao longo do século XX. Inicialmente repletas de textos politizados, 

voltados às lutas pelos direitos civis dos homossexuais, e também humor camp (COOPER, 

2007), elas se esvaziaram gradualmente destes conteúdos. Embora os conteúdos politizados 

não tenham sido abandonados por completo, as conquistas de alguns direitos pelos quais já 

não se fazia mais necessário lutar, a aproximação da masculinidade lida como heterossexual 

(dentro da qual o estilo camp não convinha) e o viés  mais comercial, acabaram contribuindo 

para uma fase em que tais revistas passaram a promover a prática da musculação apenas como 

formas de beleza física e auto-aprimoramento (BENZIE, 2000).  

 Os anos 1980 marcaram o momento de validação nas artes de mais um tipo de nu 

masculino: aquele captado em cenas da vida íntima. Indício de fortes mudanças na 

delimitação entre os espaços públicos e privados, essa corrente fotográfica não tinha o nu 

como objeto em especial, porém, por trabalhar sobre a quebra dos tabus das aparências 

mantidas pela vida em família e do que era considerado obsceno, a nudez doméstica e o sexo 

acabavam fazendo parte fundamental deste universo. Indo na contramão da idealização dos 

corpos, a vertente se tornou uma das grandes difusões do naked na fotografia; razão para 

discorrermos sobre os motivos pelas quais tal gênero configurou uma das grandes influências 

dos atuais compartilhamentos de autorretratos nus nas redes da internet.  

 Embora esta dissertação tenha sido motivada por uma questão bem contemporânea, 

conforme relatado no Prefácio, ao mergulhar na complexidade do assunto foi necessário 

recuar na história para observar as diversas camadas que constituem a genealogia desse 

instigante fenômeno atual. Em função das restrições que definem uma pesquisa de mestrado, 

optamos por concentrar este estudo na configuração do solo que possibilitou as ricas 

transformações do presente, apostando na continuidade da análise em futuras explorações. 
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PRIMEIRA PARTE:  

NUDE, UM GÊNERO MODERNO 

1. O nu como gênero artístico antes da fotografia 

Embora o ponto de emergência da estética do nu costume ser localizado na 

antiguidade grega, mais precisamente no século V a.C., a sua conceitualização como categoria 

artística – e não como mero objeto de representação – é um fato moderno. O historiador da 

arte inglês, Kenneth Clark (1990), situa as primeiras ocorrências do termo nude no século 

XVIII, mas assinala que essa palavra ganhou força no léxico corrente dos principais centros 

de estudos artísticos apenas no século posterior. A abrangente historiografia do nude escrita  

por Clark em 1956, de fato, tornou-se uma obra de referência na área, inclusive até hoje, 

embora incorporando a necessidade de revisar alguns de seus aspectos, o que se constata em 

trabalhos recentes como os de Frances Borzello (2012) ou Alison Smith (2002).  

Nesse famoso livro, intitulado The Nude: a Study in Ideal Form, o autor aponta a 

intenção correlata ao cunho do termo em língua inglesa: diferenciar a representação do corpo 

humano sem vestes na tradição ocidental, daquela realizada por outras culturas. O alegado 

motivo dessa separação seria estético, pois, diferentemente do que ocorre com outros temas, o 

nude não visaria a uma reprodução fiel do real, mas ao seu aperfeiçoamento pela arte, 

configurando uma representação idealizada do corpo humano. Para ser considerado um nude, 

portanto, o corpo criado na obra deve expressar certos valores, como harmonia, energia, 

humildade, êxtase e pathos, não se limitando à representação fidedigna de um mero corpo nu. 

Logo, conforme essa codificação, algumas formas de arte erótica – como a shunga japonesa 

[Figura 11] por exemplo – não são consideradas nudes, mas naked, por se tratar de 

representações de corpos despidos da graça e dos princípios que deveriam estar presentes no 

nude.  

A distância temporal entre a emergência do nude como forma de arte e a criação do 

termo ainda empregado para designá-lo, nos séculos V a.C e XVIII de nossa era, 

respectivamente é esclarecedora no sentido de indicar uma uma moralização da categoria 

artística, visando conceber tanto legitimidade como estigmatização em retrospectiva. Essa 

necessidade de delimitar o nude a fim de diferenciá-lo de outras formas de arte – sobretudo, 

daquelas procedentes de outras culturas – é indício de uma idealização não ingênua, mas, ao 
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contrário, de uma tática de poder bastante nítida em seus objetivos e condizente com outras 

estratégias desdobradas pela cultura ocidental em seu apogeu colonialista. Independentemente 

de que tais metas tenham sido atingidas ou não, sua própria enunciação foi provocadora de 

mudanças ao guiar os olhares para as obras e para os corpos representados.  

Em sua crítica ao trabalho do historiador da arte britânico, cinquenta e seis anos mais 

tarde, sua colega e compatriota Francis Borzello aponta que “com grande elegância e 

simplicidade brilhante, Clark habilidosamente subtraiu o constrangimento do nude” (2012, p.

6). Apesar de sua forte marca laica, a cultura moderna foi insuflada pela “ética protestante” 

que moldou a “moral burguesa”, para a qual a nudez é algo constrangedor, a ser ocultada entre 

as paredes do espaço privado. Os corpos retratados pelos artistas ocidentais, portanto, deviam 

ganhar outro estatuto para serem reverenciados nos salões e museus. Por isso, se há algo no 

nude que deve diferenciá-lo da nudez crua para legitimá-lo enquanto uma arte “superior”, 

cabe argumentar que a sua estética carrega também códigos morais capazes de elevá-la nessa 

direção.  

Os cerca de dois mil e quinhentos anos de distância entre  críticos e estudiosos da 

história da arte do século XIX e Fídias, escultor grego do século V a.C., não impediram aos 

últimos a apreciação da obra do mestre, responsável por materializar nudes mapeados por 

Clark como seus primeiros exemplares ideais. Ao contrário, como já discorrido, guiavam-se e 

avaliavam as criações de sua época  à forma esculpida na Antiguidade. Porém, a separação 

Figura 11: Os Amantes

Fonte: artsy.net

http://artsy.net
http://artsy.net
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cronológica torna improvável uma leitura igual sobre a beleza dos Apolos e seu significados 

entre os observadores de cada um desses momentos históricos.  Por que, então, os modernos 

resolveram situar naquele período o ponto de partida para a tradição do nu ocidental, se há 

ocorrências anteriores e bastante diversas? Quais eram os excessos e os "constrangimentos" 

do corpo a serem limados com essa conceitualização? Quais as faltas a serem preenchidas, de 

modo a conformá-lo à estética do nude? Em suma, qual era o problema da nudez, para os 

críticos e historiadores da arte responsáveis pela criação e popularização do termo?  

Retornaremos mais adiante esses assuntos, tanto os referidos à estatuaria grega do 

período helênico, quanto aos olhos modernos que a enalteceram, à luz das perguntas recém 

lançadas, pois são fundamentais para a abordagem proposta nesta dissertação. Entretanto, se 

tomamos o gesto de interromper aqui a sondagem da emergência do termo nude, juntamente à 

estética e à moral por ele designadas, para questionar as intenções desse discurso, é porque 

consideramos ser o momento justo para apresentar certas proposições deste texto antes de 

retomarmos a análise, levantarmos hipóteses ou arriscarmos respostas às indagações. Nesse 

sentido, cabe sublinhar que orientamos a presente dissertação segundo o "método 

genealógico", que procura desenvolver um olhar de estranhamento tendente a "desnaturalizar" 

os fenômenos característicos do presente, que tem se tornado “verdades” cristalizadas por sua 

eficaz inserção em nosso cotidiano.  

Friedrich Nietzsche apresenta uma boa razão para adotar essa atitude intelectual no 

parágrafo 12º da segunda dissertação de seu livro Genealogia da moral, ao destacar a 

diferença radical entre um dado objeto e a utilidade que lhe atribuímos a posteriori. Isso se dá, 

conforme o filósofo alemão, devido a toda uma sorte de transformações sofridas por qualquer 

objeto criado (concreto ou abstrato), tanto entre sua concepção e sua consumação, quanto por 

suas aplicações subsequentes que – previstas ou não – são capazes de modificar – 

concomitantemente ou não – o objeto e as possíveis interpretações acerca deste. Nas palavras 

do autor: 
...que algo existente, que de algum modo chegou a se realizar, é sempre 
reinterpretado para novos fins, requisitado de maneira nova, transformado e 
redirecionado para uma nova utilidade, por um poder que lhe é superior; de que todo 
acontecimento do mundo orgânico é um subjugar  e assenhorar-se, e todo subjugar 
e assenhorar-se é uma nova interpretação, no qual o ‘sentido’ e a ‘finalidade’ 
anteriores são necessariamente obscurecidos ou obliterados. (2009, p.60) 
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Em seu livro História da sexualidade, ao apropriar-se do método genealógico usado 

por Nietzsche para analisar e reconstruir a formação das “verdades” ligadas ao sexo na era 

moderna, Michel Foucault argumenta que “as ‘distribuições de poder’ não representam mais 

do que cortes instantâneos em processos, seja de reforço acumulado do elemento mais forte, 

seja de inversão da relação, seja de aumento simultâneo dos dois termos” (2017a, p.108). 

Portanto, se os fins e as utilidades das coisas são interpretações baseadas no estado atual de 

sua relação com o poder, e as "distribuições do poder" são cambiantes, podemos deduzir que 

as finalidades do nude mudaram não apenas dos gregos para os seus estudiosos modernos, 

como também ao longo de sua elaboração no período helênico. Do mesmo modo, cabe intuir 

a ocorrência de transformações em suas finalidades desde a conceitualização teórica até a 

contemporaneidade. Ou, retomando as palavras do filósofo alemão em outro ponto do 

parágrafo supracitado: “se a forma é fluida, o ‘sentido’ é mais ainda” (NIETZSCHE, 2009, p.

61).  

Em outro texto de autoria de Foucault (2015a), um artigo especificamente dedicado ao 

tema "Nietzsche e a genealogia", o filósofo francês apresenta uma dissolução ainda mais 

profunda da base de conhecimento acerca de um determinado objeto qualquer. De acordo com 

a perspectiva genealógica, não apenas o propósito das coisas é instável devido ao jogo de 

forças do poder que as afetam em cada momento histórico, como também é questionada a 

possibilidade de toda "essência", de qualidades intrínsecas e a-históricas que as constituam. 

As características conferidas ao que se tome por objeto de análise estão ligadas a seus usos e 

aos fins destes usos que lhe são momentaneamente destinados: se estes são transitórios, o 

mesmo se dá com o objeto que os incorpora.  

 Após esta breve apresentação das premissas do método genealógico, talvez o leitor 

esteja se perguntando qual é a razão de buscar o sentido do nude no momento de sua 

nomeação na história da arte agora. Dois séculos após essa formulação, isso poderia não ter 

sentido, já que acabamos de postular a transformação das finalidades como a única constante 

histórica. Para atender a essa pertinente indagação, faz-se necessário seguir com o 

desvelamento do método segundo as prescrições foucaultianas, ao ponto de dar a conhecer 

sua relação com o poder e desnudar sua vontade de saber.   

 Há, na Historia da sexualidade, um conceito bastante útil para sustentar a importância 

da busca pela proveniência daquilo que se procura analisar: "efeito-instrumento". Para 
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Foucault (2017), não há uma relação simples de causa e consequência entre os fenômenos, 

essa causalidade linear é incompatível com a sua concepção da estrutura do poder.  Assim, em 

vez de localizar a consequência em um ponto futuro e, portanto, sem implicações na matriz 

que a engendra enquanto é engendrada, opta-se por uma estrutura multifocal de poder na qual 

todos os pontos de tensão e disputa, atuando de maneira distinta, produzem fenômenos e são, 

concomitantemente, transformados pela sua emergência.  

 Portanto, ao situar o surgimento histórico da delimitação estética do nude, o que 

almejamos é mapear a rede de poder na qual isso foi pensável e, ao mesmo tempo, resultou 

útil a um determinado discurso de poder. Esta estratégia permite-nos também encontrar as 

pistas dos discursos de poder – incluindo as suas resistências – que foram reconfigurando o nu 

e a representação de masculinidade, no percurso traçado das artes visuais tradicionais para a 

fotografia e do início da fotografia analógica do século XIX até a contemporaneidade digital, 

conectada às redes sociais.  

 No artigo em que revisa o pensamento de Nietzsche, citado anteriormente, Foucault 

assinala a dificuldade de desembaraçar a rede de poder relacionada a um objeto de pesquisa, 

com o intuito de “descobrir todas as marcas sutis, singulares, subindividuais que podem se 

entrecruzar nele” (FOUCAULT, 2015 a, p.62). Já em A vontade de saber, primeiro volume de 

sua História da sexualidade, estabelece quatro “prescrições de prudência” para a realização 

de um exame genealógico, que aqui serão apresentadas de modo resumido para, 

posteriormente, tentar aplicá-las à análise do nu masculino aqui empreendida.  

 Primeiro, trata-se de encontrar os focos locais de poder-saber, ou seja, as relações que 

moldam o conhecimento acerca de algo e, portanto, a “natureza” desse objeto numa 

determinada época. Um desses focos mais visíveis, no caso do nu, seriam as relações entre o 

historiador ou crítico de arte e as obras em observação. Em segundo lugar, Foucault menciona 

o esquema de transformações, e aconselha não procurar o detentor do poder e seu oprimido, 

mas as variações nas forças implicadas. Terceiro, a regra do duplo condicionamento, já que 

tanto o “foco local” como o “esquema de transformações” estão inseridos numa estratégia 

global. Nas palavras do autor: 

E, inversamente, nenhuma estratégia poderia proporcionar efeitos globais a não ser 
apoiada em relações precisas e tênues que lhe servissem, não de aplicação e 
consequência, mas de suporte e ponto de fixação. Entre elas, nenhuma 
descontinuidade, como seria o caso de dois níveis diferentes (um microscópico e 
outro macroscópico); mas também nenhuma homogeneidade (como se uma nada 
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mais fosse que a projeção ampliada ou a miniaturização do outro). (FOUCAULT, 
2017, pp.108-109).  

 Finalmente, a quarta prescrição metodológica apontada por Foucault, refere-se à regra 

da polivalência tática dos discursos. Estes últimos não são uma projeção, mas o próprio 

campo através do qual as relações de poder-saber se articulam. Tampouco podem ser 

distinguidos em binômios da sorte discurso admitido/excluído, dominador/dominado, pois um 

mesmo elemento discursivo pode ser empregado em táticas diferentes e as táticas podem ser 

contraditórias. Assim, para o autor, seria mais eficiente “interrogá-los nos dois níveis, o de sua 

produtividade tática (que efeitos recíprocos de poder e saber proporcionam) e o de sua 

integração estratégica (que conjuntura e que correlação de forças torna necessária sua 

utilização em tal ou qual episódio dos diversos confrontos produzidos)” (Idem, p.112).  

 Uma vez explicitado o nosso interesse na problemática do nu masculino, por um lado, 

e o método segundo o qual pretendemos a analisar as suas transformações históricas, por 

outro lado, podemos agora retornar ao século XIX e à forja do termo nude. Ao apresentar o 

período helênico como o momento de criação do nu artístico que viria a ser o referencial para 

a arte ocidental, Clark (1990) associa a estética desse gênero a valores morais e filosóficos. 

Para esse autor, a tradição da estatuaria grega se desenvolveu em função da valorização do ser 

humano pela filosofia da época, na qual o corpo – além de não ser dissociado da mente – era 

algo da ordem do divino compartilhar da morfologia dos deuses que habitavam o seu panteão. 

Entretanto, os corpos de forma humana considerados pela historiografia da arte como os 

primeiros exemplares do nu na tradição ocidental, não são de personagens humanos, mas 

estátuas do deus-sol, Apolo.  

O historiador da arte afirma que, segundo as crenças dos gregos do período helênico, 

Apolo era um homem “perfeitamente belo” devido às proporções matemáticas sobre as quais 

sustentava-se sua fisionomia – para esta população, aliás, a disciplina da matemática também 

era considerada, tal como o corpo humano, divina e bela. As primeiras peças dessa história do 

nu que sobreviveram até a era moderna, porém, ainda não atingiam tais qualidades, sempre de 

acordo com Clark (Idem), que as qualifica como “rígidas”, com problemas de criação do 

conjunto, como se as partes não tivessem uma boa transição e com uma aparência 

“curiosamente plana”; contudo, elas já apresentavam dois traços fundamentais ao gênero: 

eram nítidas e idealizadas.  
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O conjunto de características corporais representadas naquelas obras expressaria a 

perfeição da matemática e da justa proporção como meios para a obtenção de um corpo 

sublime. Por isso, o autor caracteriza a arte daquela época como fundamentalmente ideal. “Ela 

começa com o conceito de uma forma perfeita e apenas gradualmente sente aptidão para 

transformar essa forma em benefício da imitação” (Idem, p.31 – tradução nossa) . Essa 12

recriação idealizada do corpo humano se manteve como uma das marcas diferenciais do nude 

para os historiadores da arte do século XVIII entre os quais o termo começou a se propagar.  

Contudo, cabe questionar algo primordial: quais eram os ideais de masculinidade e 

divindade que orientavam os artistas daquelas épocas? Por basear seus estudos nas obras em 

si, bem como nos conceitos de seus precursores oitocentistas nos estudos críticos dos nus, é 

possível haver uma divergência entre as assunções de Clark e o sentido original de sua 

criação. Apresentada a ressalva, retomamos nossa atenção a elas, no intuito de compreender 

quais valores se buscou extrair-lhes para orientar as obras contemporâneas à sua inserção na 

esfera crítica da era moderna. Nesse sentido, há uma passagem bastante interessante na 

formulação do autor de The Nude, ao tentar dar conta da metamorfose do nu do período 

helênico entre seu surgimento e sua estética consagrada vários séculos mais tarde:  

O ideal é um mito no qual uma forma finalizada pode ser compreendida apenas 
como o final de um longo processo de acreção. A princípio, sem dúvidas, há a 
coincidência de desejos largamente difusos e de gostos pessoais de alguns poucos 
indivíduos dotados com o dom de simplificar suas experiências visuais em formas 
facilmente compreensíveis. Uma vez completa a fusão, a imagem resultante, 
enquanto ainda em estado plástico, pode ser enriquecida ou refinada pelas gerações 
subsequentes. Ou, para mudar a metáfora, ele é como um receptáculo no qual mais e 
mais experiência pode ser servida. Então, em um dado ponto, está cheio. Ele se 
estabelece. Em parte por parecer completamente satisfatório, em parte por um 
declínio da faculdade mitopoética, ele é aceito como verdade. O que ambos 
Reynolds e Blake pretendiam por ideal de beleza era realmente a memória difusa de 
um tipo físico peculiar desenvolvido na Grécia entre os anos de 480 e 440 a.C., o 
qual, variando em níveis de intensidade e consciência aparelhou a mente do homem 
ocidental com um padrão de perfeição do Renascimento até o presente século 
(CLARK, 1990, p. 14 – tradução nossa).   

 É interessante notar a reportada incapacidade de se desenvolver esse ideal, e de 

exprimir a qualidade divina desses corpos unicamente através de uma representação dotada de 

"proporção racional" (Idem, p. 25). Tampouco se trata do resultado de uma observação da 

 É essa visão idealizada do corpo, segundo a qual ele pode ser um objeto de apreciação estética desvinculado 12

de qualquer outro fim, que diferencia, para Clark, o nude da shunga japonesa ou da arte erótica indiana, por 
exemplo. 
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média entre os corpos considerados belos, ou da junção de partes sublimes em um único 

corpo: é a expressão de um ideal imaginado. Por isso era necessário, finalmente, dar a seus 

rostos uma expressão de serenidade confiante, gerando uma beleza transcendente ao prazer 

estético. Denominados indistintamente Apolo pelos escultores do século V a.C., para Clark, 

porém, a forma desses corpos – em conjunto com a expressão facial – é determinante na 

diferenciação entre a estátua de um atleta e aquela de um deus.  

 Na linhagem dos mestres reconhecidos por terem aprimorado o nu masculino na 

Antiguidade, Crítio é o primeiro cujas estátuas ainda podem ser consideradas belas e 

remanescem até hoje. A ele se atribuiu Efebo [Figura 12], criada por volta de 480 a.C., uma 

das primeiras obras a atingir "graça e naturalidade". Ela apresenta, todavia, uma leve rigidez, 

devido ao posicionamento da parte dianteira do seu corpo estar quase toda fixada em seu eixo 

central, à exceção do joelho direito, que aparece levemente dobrado.  

 Por isso, ao mover um pouco o eixo horizontal do quadril de suas estátuas, e tirar o 

tórax de um plano único, obtendo uma posição em repouso, mas com sugestão de movimento, 

Policleto teria realizado, entre 450 a.C. e 430 a.C., os primeiros exemplares atingir a simetria 

tão cara à arte clássica, através de uma conjugação de balanço e equilíbrio. Contudo, tanto 

Clark como os autores aos quais se filia, são extremamente meticulosos em sua análise 

estética das esculturas. Para eles, os homens esculpidos por Policleto são belos atletas, não 

deuses [Figura 13]. Uma das razões para essa dedução é a perda da "graça" e da “juventude 

Figura 12: Efebo de Crítio

Fonte: reed.edu

http://reed.edu
http://reed.edu
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encantadora” atingida anteriormente por Crítio. Apesar da falta dessas qualidades, no entanto, 

suas obras serviram de inspiração para o design de armaduras e de figurinos para heróis no 

teatro, bem como modelos para os artistas do Renascimento. 

 Há, todavia, uma outra característica fundamental na construção dos  nus  entre 480 e 

440 a.C: uma devoção a um ideal não apenas estético, mas ético. Essas esculturas encarnaram 

o discurso visual da transmissão de valores muito prezados na cultura em que estavam 

imersos, tais como “controle, equilíbrio, modéstia, proporção, que seriam aplicados 

igualmente às esferas ética e estética” (CLARK, 1990, p. 41). Mas então, quais seriam as 

características de um “autêntico” deus grego? Segundo registros da época, Fídias teria 

atingido tal maestria ao incorporar em seu Apolo “calma, impetuosidade e uma confiança 

suprema no poder da beleza física” [Figura 14]. Por isso, Clark acrescenta: "sem qualquer 

vestígio de dúvida ou culpa poderia suavizar o arco da bochecha ou da sobrancelha” (Idem, p.

42).  

 Um importante índice estético dos valores morais imbuídos no nude pelos gregos, era 

o tamanho do pênis. Em um capítulo de seu livro sobre masculinidades contemporâneas 

destinado a analisar se “O tamanho importa?”, a pesquisadora de estudos culturais Susan 

Bordo (2000), recorre à historiadora da arte Eva Keuls (1985), para criar o contraste entre 

deuses e heróis, em relação a sátiros e bárbaros a partir do tamanho do pênis. Os primeiros, 

Figura 13: Reprodução de estátua de Policleto

Fonte: Wikimedia Commons
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devido aos valores apresentados por Clark, deveriam ter genitália de tamanho modesto, 

representando, assim, seu auto-controle sobre os impulsos sexuais. O segundo grupo, 

desprovidos não apenas de divindade, mas também em um grau de civilidade inferior, tinham 

seus membros representados em tamanho “frequentemente grotesco”, projetando os excessos 

aos quais os gregos deveriam evitar.   

 A importância conferida à harmonia de deuses e heróis, e seu grau de idealização 

pelos historiadores da arte é tamanho que, ao longo da descrição do Apolo do Tiber, obra de 

Fídias, o historiador britânico avalia  seu corpo como  "menos bem esculpido" que os jovens 

de Policleto, seu predecessor em vinte anos. O grande diferencial seria a expressão facial do 

deus criado por Fídias, o que reforça a hipótese da importância do equilíbrio entre as partes 

não apenas esteticamente, mas também na sua capacidade de veicular valores morais. Não 

obstante, tal busca teria se dissolvido por volta de 440 a.C., quando a finalidade das estátuas 

teria passado a ser, cada vez mais, apenas a representação da beleza física. Por volta dessa 

época, portanto, e até cessar completamente a sua produção durante a ascensão do 

cristianismo, o nude tornou-se uma demonstração de maestria na produção de corpos ainda 

idealizados, porém, não mais divinos.  

Poderíamos nos prolongar na análise desses nus que ainda são localizados nas origens 

da tradição artística ocidental. Entretanto, esse trabalho já foi realizado em diversas ocasiões 

Figura 14: Estátua ao estilo de Fídias

Fonte: WikimediaCommons
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pelos historiadores da arte; além disso, também nos desviaria do cerne de nosso interesse. 

Todavia, para demarcar algumas transformações pelas quais tem passado o sentido 

relacionado ao nude, é necessário levantar aqui um ponto bastante preciso. Trata-se da aguda 

discrepância existente entre a relação com o corpo estabelecida pelos gregos antigos, e aquela 

vigente não apenas entre aos criadores da estética e os críticos modernos que se encarregaram 

de codificá-la, mas também em toda a cultura que se afiançou com a ascensão do 

cristianismo.  

Conforme já foi salientado, para os gregos, o corpo era divino, devendo ser cultivado 

através da prática de esportes que o aprimorassem. Por isso, a falta de vestes dos 

competidores dos jogos olímpicos, bem como a intensa produção de imagens sobre o tema em 

estátuas ou pintadas em vasos, pode ser compreendida como efeito dessa prática de cuidado e 

veneração do corpo naquela sociedade. Nesse contexto, portanto, a representação da nudez 

era considerada tanto um instrumento para a difusão de um ideal, como um meio de atingi-lo.  

As razões para seu desaparecimento ainda na era helenística não são consensuais. De 

toda forma, o esmaecimento do nude como meio para comunicar um ideal transcendental,  

dentre os séculos IV a.C e V da era cristã, fez com que, neste período, restasse apenas o seu 

valor como prova da maestria dos artistas. A partir desse período, a produção de nus será 

praticamente interrompida até o Renascimento. Alguns especialistas, como David Leddick 

(2012), apontam para o ideal iconoclasta e o pudor cristão que se desenvolveram na época, 

como importantes vetores dessa transformação. Jean-Paul Thuillier (2013), por sua vez, 

refere-se ao terror pela falta de vestes como pré-existente ao Cristianismo. Esse autor afirma 

que, pelo menos desde a República, a cultura romana seria pudibunda, condenando o hábito 

grego da prática de esportes sem roupas, por exemplo, inclusive a natação. Tanto o nado 

quanto as lutas e as tarefas domésticas que requeriam maior esforço, eram comumente 

realizadas pelos romanos com a proteção de uma tanga para esconder a genitália. Até a sua 

incorporação junto à realização de jogos gregos no século III a.D., a nudez em ambientes 

públicos era comum apenas nas termas. Nos demais espaços públicos, as togas tinham por fim 

não apenas esconder o corpo por motivos de pudor, o traje era também uma forma de 

estabelecer distinção entre os cidadãos.  
 Como Thuillier, Clark (1990) relativiza o impacto do Cristianismo na transformação 

moral que culminaria no desaparecimento dos nudes. Aborda, entretanto, a questão por outro 
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viés, destacando a mudança estética. Para ele, as proporções utilizadas para representações 

corporais na arte gótica eram incompatíveis com a realização de um nude atraente, já que as 

proposições daquela corrente artística seriam outras. Porém, tomando em conta a 

multiplicidade de ângulos a partir dos quais o poder opera suas transformações na história, 

segundo a perspectiva foucaultiana expressa anteriormente, a validação de uma das hipóteses 

não implica, obrigatoriamente, a negação da outra. Ambas podem ter operado em pontos 

distintos da complexa teia constitutiva do poder, configurando-se como diferentes 

instrumentos cuja intersecção se dá no efeito do quase desaparecimento da produção de 

nudes. Sem embargo – embora a resolução deste problema não corresponda à esta pesquisa – 

é pertinente ainda questionar se a “perda de graça” dos corpos nas representações góticas não 

correspondem justamente a uma transformação do olhar sobre esse objeto na ascensão do 

modo de ver cristão ou, finalmente, por nosso olhar herdeiro de uma longa tradição cujo 

padrão de belo baseia-se na perspectiva renascentista.  

Com o despontar dos ideais antropocêntricos e as mudanças estéticas que separam o 

Renascimento e a arte gótica, o nude volta a ser um gênero caro à arte ocidental. E, não por 

acaso, alguns dos artistas mais reconhecidos da época criaram obras primas do gênero ou 

investigaram suas técnicas. Entretanto, com as modificações que tinham afetado a cultura, 

primeiro em mãos dos romanos “pagãos” e posteriormente com o Cristianismo, os nus 

passaram a materializar outros ideais. Findam, assim, representações enaltecedoras da 

humanidade e sua transcendência, expressas na harmonia dos corpos de membros do panteão, 

heróis e atletas, ou do resultado da falta do equilíbrio entre corpo e mente nos corpos de 

sátiros e faunos.   Sob o olhar da nova crença religiosa, o corpo nu distancia-se radicalmente 

do divino: é duplamente fruto e progenitor do pecado, desprovido de sua “veste de luz” após o 

pecado original cometido por Eva. Nesse sentido, Agamben cita o teólogo e arqueólogo 

cristão Erik Peterson para tornar a proposição mais direta em suas implicações morais: “Antes 

do pecado havia a ausência de vestes [Unbekleidheit], mas esta ainda não era a nudez 

[Nackheit]” (PETERSON, 1995 apud AGAMBEN, 2014, p.93). Na teologia cristã, portanto, a 

nudez do corpo é índice do pecado original e do fim da vida eterna da carne.  

Há, contudo, uma figura cuja nudez complica os fatores para o esmaecimento da 

importância e condições de ressurgência do nude e a implicação do cristianismo em ambos os 

momentos: Jesus Cristo. Em  The Sexuality of Christ in Renaissance and in Modern Oblivion  
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[A sexualidade de Cristo na Renascença e seu recalque moderno – tradução nossa, sem edição 

em português], outro historiador da arte, desta vez Leo Steinberg (1983), aponta para uma 

transformação na imagem que a Igreja pretendia construir da segunda pessoa da santíssima 

trindade. Enquanto etapas anteriores da consolidação do cristianismo firmaram lastro na 

confirmação e difusão da crença em Jesus Cristo como um ser divino, no Renascimento, 

interessa à já solidificada religião católica confirmar a realidade da encarnação. Dentro deste 

projeto, o realismo renascentista é mais eficaz ao propósito de aferir materialidade a Cristo, 

razão pela qual a Igreja terá interesse em subsidiar a retomada da forma realista, porém 

aperfeiçoada, do corpo humano para retratar o filho de seu deus. Steinberg conclui o  

pensamento da seguinte forma: “portanto, o realismo das pinturas do Renascimento é 

justificado pela Fé. A versão do Cristo encarnado é, cada vez mais, indubitavelmente carne e 

sangue e é uma empreendida religiosa porque ele atesta a maior realização de Deus.” (Idem, 

p.10 – tradução nossa).  

Em que pese o decoro em sua representação despido – restrita em quase todos os casos 

à sua infância, circuncisão e ressureição – o pênis de Jesus é ícone indispensável ao processo 

de reafirmação de sua condição humana após o estabelecimento de seu caráter divino. O 

órgão genital, apontado pela criança em algumas imagens, descoberto por sua mãe, a virgem 

Maria, em outros, e, ainda de sua Avó, Santa Ana, aponta sua condição humana: 

O eterno, por definição, não experiencia nem a morte, nem a geração. Se a divindade 
encarna a si própria para sofrer um destino humano, assume a condição de ser tanto 
mortal, quanto sexuada. A mortalidade que ela assume é correlativa a sua 
sexualidade, pois é através da procriação que a raça humana, apesar de fadada à 
morte individualmente, resiste coletivamente para cumprir o plano redentor. 
Portanto, professar que Deus um dia incorporou a si próprio na natureza humana é 
confessar que o eterno, lá e então, tornou-se mortal e sexuado. Isso compreendido, a 
evidência do órgão sexual de Cristo serve como uma garantia da humanização de 
Deus (STEINBERG, 1983 p.13 – tradução nossa). 

A circuncisão, por sua vez, corresponderia duplamente à uma mutilação que simboliza 

a virgindade eterna de Cristo e antecipa sua chaga na cruz.  Na mesma linha, as imagens 

representando Cristo já crucificado tendo uma ereção, sugerida pelo modo de amarra do 

tecido em sua cintura, corresponderiam ao milagre da ressureição, sua carne não morre por 

completo justamente pela ausência de pecados, conferindo a seu órgão genital um caráter de 

virtude excepcional aos demais seres humanos. 
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Steinberg, pontua continuamente a impossibilidade de comparação entre as 

representações de Cristo e qualquer outro ser humano em obras cristãs do renascimento. A 

encarnação de Deus, precisamente sua natureza sobre-humana específica, possuía um corpo 

descolado de qualquer índice sexual – salvo quando para marcar sua castidade. Devido ao 

pecado original, os demais corpos eram vistos com pudor, e Clark (1990) aponta as alterações 

Figura 17: Queda expulsão do Paraíso - 
Limbourg

Fonte: WikimediaCommons Fonte: WikimediaCommons

Figura 18: Adão e Eva - Jan Gossaert

Figura16: O nascimento de Venus – Boticcelli

Fonte: WikimediaCommons

Figura 15: Venus esquilina

Fonte: WikimediaCommons
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estéticas realizadas nas Vênus quando elas voltam a surgir, afim de torná-las palatáveis aos 

valores cristãos que continuaram vigentes em plena Renascença. Primeiro, ainda no período 

gótico, para simbolizar Eva, e depois, durante a Renascença, quando algumas obras retomam 

sua antiga denominação, como no quadro de Boticcelli  O nascimento de Vênus [Figura 16]. 

O autor remete às convenções criadas por Giovani para “cristianiza-la”, argumentando que 

“ao invés de olhar na mesma direção de seu corpo, confirmando, portanto, sua existência no 

presente, ela olha por sobre seu ombro, em direção ao mundo prometido do futuro” (Idem, p. 

95, tradução nossa).  

O tema da nudez cristã de Adão e Eva  também é abordado por outro historiador da 

arte inglês, John Berger. Em Ways of Seeing  (2008), título que se refere a um livro e a um 13

programa de televisão homônimo  transmitido pela British Broadcasting Corporation Two 14

(BBC 2) em 1972, Berger aponta uma interessante mudança ocorrida na representação do 

casal bíblico. Na tradição medieval, sua representação pictórica era comumente inserida em 

sequencia, criando uma narrativa visual, na qual eles aparentavam vergonha com a descoberta 

do corpo um do outro [Figura 17]. No Renascimento, em contraste, aquela narrativa perde 

força para representações que se concentram no congelamento de um instante, e a vergonha 

dos personagens deixa de acontecer em relação ao outro personagem retratado, passando a 

dirigir-se ao espectador [Figura 18].  

Por outro lado, de acordo com Clark, é também no Renascimento que Michelangelo 

Buonarotti teria sido o responsável por expressar, pela primeira vez desde os gregos, a certeza 

do caráter divino do corpo masculino. E ele o fez de maneira igualmente apaixonada (um 

adjetivo bastante eficaz para qualificar também as descrições do legado do artista pelo 

historiador). Em outros casos, como o de Leonardo da Vinci, a paixão se vincula à relação 

entre anatomia e fisiologia, bem como ao desvendamento da técnica empregada pelos gregos 

para construir seus belos modelos, como demonstram seus esboços do Homem vitruviano, por 

exemplo. Contudo, à parte do fascínio que une o criador de Davi [Figura 19] e do deus viril 

que presenteia a vida a Adão no teto da Capela Sistina [Figura 20], a Fídias e Policleto, suas 

obras se distanciam estética e filosoficamente, pois desde o período helenístico, o corpo 

 O livro foi lançado em 1999 no Brasil sob o título "Modos de ver" pela editora Rocco. Sua única edição 13

encontra-se esgotada. 

 Vídeo disponível apenas com legendas em  inglês ou espanhol em <https://goo.gl/H781Zw>. Acesso em 15 de 14

Out. 2018. 

https://goo.gl/H781Zw
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humano já havia perdido todo resquício de transcendentalidade por si próprio. E a divindade 

dos corpos criados por Michelangelo residia apenas no ideal de beleza e nas passagens 

bíblicas que eles representavam.  

Nesse sentido, é oportuno retomar o apontamento de Clark (1990)  a respeito da queda 

em importância e volume da produção de nudes entre os próprios gregos após 440 a.C. Um 

dos motores dessa descontinuidade teria sido o fim de sua recepção como ícone 

transcendental levando-as a tornarem-se pouco mais que um exercício de maestria técnica e 

objetos de apreciação estética. Após o período iconoclasta da Alta Idade Média e o 

distanciamento entre a arte gótica e a expressão idealizada do corpo no nude, essa forma 

artística recupera vigor no Renascimento. Entretanto, o antropocentrismo cristão que conferia 

um novo interesse pelo corpo humano o considerava terreno, suscetível ao pecado, 

evidenciando seu caráter mortal e perecível.  

Com novas regras morais em vigência, o propósito da arte renascentista em criar tais 

representações transforma-se, buscando descolar-se da mera apreciação estética para  

“satisfazer os olhares pela beleza e realçar a alma pelo espetáculo das virtudes” (LANEYRIE-

DAGEN, 2013, p. 417). Com isso, as razões da paixão pelo corpo masculino também se 

modificaram. Enquanto para os helênicos, Apolo compartilhava da anatomia humana, para os 

cristãos dos século XV e XVI, os homens eram belos por terem sido criados, segundo o 

Gênesis, à imagem e semelhança de Deus. Advém do processo da concepção divina, portanto, 

Fonte: WikimediaCommons

Figura 19: Davi – Michelangelo

Fonte: WikimediaCommons

Figura 20: A criação de Adão– Michelangelo



!47

o argumento em que se baseava a hierarquização do corpo masculino acima do feminino: o 

primeiro provinha do barro, mas correspondia diretamente à imagem de Deus; já a mulher, 

gerada a partir da costela do homem, não era capaz de refletir a magnitude do criador. Outro 

instrumento da doutrina cristã para reforçar a diferenciação binária entre os sexos e a 

superioridade masculina ante a mulher foi a ênfase dada na figura de Cristo. Steinberg (1983) 

enfatiza repetidas vezes ao longo do seu ensaio o quanto mostra-se o sexo do Menino Jesus 

para assinalar não apenas a humanidade da incarnação divina, mas reafirmar constantemente 

sua masculinidade.  

Como efeito (e instrumento) da busca pela perfeição e do pressuposto do sexo 

masculino como o mais próximo à sua consumação, nos estudos de anatomia realizados por 

André Vesale e Leonardo da Vinci, e de cinética corporal efetuados por Carlos Urbino, as 

representações do masculino tiveram primazia nesse período histórico. Os olhares da ciência 

se voltavam aos corpos femininos apenas naquilo em que o masculino não bastava, isto é, a 

sua capacidade de concepção e gestação. É necessário observarmos, porém, especialmente no 

primeiro desses dois fatores, a incidência de uma outra questão moral: o pudor de dissecar um 

corpo feminino em uma aula pública de anatomia, onde grupos discente e docente eram 

integralmente masculinos. Há, ainda, um aspecto circunstancial a ser levado em conta na 

disparidade sexual dos corpos analisados: a maior parte dos cadáveres dissecados provinham 

de condenados à pena de morte. Esse dado nos permite intuir também outro aspecto: o quanto 

o desenho desses corpos deve ter sido idealizado, considerando as duras condições da vida 

durante o confinamento da população carcerária da época.  

Embora esse também tenha sido o período de ressurgência do nude feminino na arte 

ocidental após a consolidação do Cristianismo, Nadeije Laneyrie-Dagen sinaliza: “mesmo 

neste contexto, porém, as observações dos artistas vão num sentido idêntico: o corpo 

masculino é perfeito, o corpo feminino imperfeito” (2013, p.421). A historiadora da arte 

francesa demonstra, ainda, como o pintor barroco belga Peter Paul Rubens – cuja obra 

mereceu atenção exclusiva da pesquisadora em outro volume – se apropriava de maneira 

equivocada de conceitos pitagóricos para defender a diferença na qualidade estética dos 

corpos em função do sexo, visando reforçar assim o imaginário já consolidado, no século XV, 

em livros sobre métrica corporal. Assim, o eixo do corpo viril é decomposto pelo pintor em 

figuras consideradas perfeitas:  
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O ‘triângulo equilateral’ (projeção do número 3, altamente estimado pelos 
pitagóricos, símbolo da Trinidade, e perfeito pela proporcionalidade de seus lados), 
o quadrado ou o cubo, feitos como o triângulo equilateral, de lados iguais. (Idem, p.
422)  

Acreditava-se que a solidez, a firmeza e a força dessas figuras se sustentam sem 

auxílio. Para Rubens, porém, essas formas teriam se degenerado na mulher: o cubo em 

retângulo ou paralelogramo, e o triângulo equilateral em isósceles, o que poderia remeter ao 

círculo; tornando-o, por conseguinte, “mais perfeito”, seria uma forma oval. Como resultado 

dessa operação, o corpo feminino não seria capaz de atingir o mesmo equilíbrio do masculino.  

A preferência renascentista pelo cubo, e o design do corpo masculino resultante dessa 

percepção, constituem para Clark (1990) uma das principais distinções entre o trabalho de 

Michelangelo – para mencionar o exemplo preferido pelo autor inglês – e os realizados por 

Fídias ou Policleto. Em sua compreensiva análise do trabalho do artista italiano, onde inclui a 

reprodução de várias ilustrações e fotografias de suas esculturas, o autor mostra o quanto ele 

se empenhava no estudo da forma do corpo masculino. Em que pese a paixão de 

Michelangelo pelo corpo masculino e pela tradição grega, e do próprio Clark por sua obra, 

este classifica as esculturas do mestre italiano com o termo “un-Greek”. Enfatiza, assim, o 

quanto suas esculturas distanciam-se das que lhe serviram de inspiração, ao transformar a 

longitudinalidade do torso dos deuses gregos numa figura praticamente quadrada, devido à 

quantia e à proporção dos músculos, borrando consequentemente as linhas da arquitetura do 

corpo estruturadas pelos gregos. Junto a elas, teriam desaparecido também a proporção e o 

movimento, restando, em todo caso, a adoração à beleza física.  

Recapitulamos neste ponto a comparação de Clark para sublinhar o quanto as 

referências de Rubens se mostram, se não contraditórias, ao menos confusas. Ele fundamenta 

sua ode à perfeição do físico masculino em termos pitagóricos, usando figuras equiláteras 

para construir o molde básico do corpo viril, desdenhando o feminino em função de sua 

degeneração em figuras “menores”, conquanto a cultura na qual Pitágoras  estava inserido 15

representava deuses, heróis e atletas com torso retangular. A referida discrepância deixa 

margem a uma indagação: seria essa diferença na representação uma busca por se atingir a 

perfeição formal, ou o próprio olhar teria adaptado o perceptível para encontrar no masculino 

tais formas? Se foi possível transformar o torso de um retângulo para um quadrado, no caso 

 Pitágoras, filósofo da harmonia matemática, escolhe este nome para apresentar-se em homenagem a Pythian 15

Apolo (CLARK, 1990).
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masculino, qual teria sido o impeditivo para representar o corpo feminino através de figuras 

"perfeitas"? Esse impedimento residia na sua fisionomia, ou no olhar lançado sobre ela pelo 

Gênesis? A resposta para estas perguntas não se encontram dentre os problemas que esta 

dissertação visa a solucionar; contudo, a sua formulação é fundamental  para questionar os 

vínculos existentes entre a religião e as relações de poder que se estabelecem com os 

indivíduos e seus modos de ver.  

 Em nosso caminho de volta para o século XVIII, momento do estabelecimento 

conceitual do nude em diferenciação às demais formas de arte que tomavam o corpo humano 

sem vestes como seu principal objeto, é imprescindível nos determos em suas criações na 

pintura a óleo. Essa técnica já existente, que emergiu como categoria artística no século XVI, 

e se tornou fundamental tanto nas transformações do nude como no desenvolvimento da 

fotografia em seus primórdios. Por isso, concedemos-lhe aqui a importância que merece, 

apoiada pelos pontos que em seguida explicaremos.  

 Primeiro, cabe destacar que a pintura a óleo era duplamente a principal técnica 

utilizada e estilo de representação artístico na época da conceitualização do nude; portanto, 

múltiplos debates em torno dele se darão a partir de obras criadas nessa peculiar junção entre 

uma técnica, que é ao mesmo tempo estilo, com um objeto artístico tão potente que torna-se 

uma categoria. Em segundo, vale lembrar que foi ao longo da vigência de sua predominância 

sobre as outras formas de artes visuais – mais especificamente no neoclassicismo – quando, 

segundo Clark, o nu finalmente abandona os últimos vestígios de transcendentalidade que 

ainda lhe restavam. O terceiro aspecto a ser sublinhado se refere à proximidade traçada entre a 

pintura a óleo e a fotografia, em função da bidimensionalidade de ambas as técnicas, na 

ocasião do invento da segunda antes que essa pudesse ser trabalhada e analisada pelas suas 

próprias qualidades. Por último, o quarto motivo é a inversão do sexo dos corpos 

predominantemente representados em nudes justamente ao longo da primazia da pintura à 

óleo como estilo artístico, mais precisamente, no século XVII.  

 O que implica a consolidação da pintura a óleo como categoria artística predominante? 

Há registros do método consistente em misturar pigmentos coloridos com óleo desde a 

Antiguidade. Mas a pintura a óleo como forma de arte aprimora esse procedimento “a fim de 

expressar uma visão particular da vida para as quais as técnicas da têmpera e do afresco eram 

inadequadas” (BERGER, 2008, p. 84, tradução nossa). De maneira simplificada, seria 
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possível relacionar sua primazia no século XVI à necessidade das classes dominantes daquela 

época: a burguesia em ascensão, que precisava expressar sua visão de mundo e seu poder. 

Tratava-se, pois, de um tipo de poder intrinsicamente ligado às propriedades que a pintura a 

óleo permitia reproduzir, com o seu característico efeito de tangibilidade a partir do 

desenvolvimento da perspectiva. Entretanto, o mesmo John Berger aponta essa afirmação 

para, em seguida, complementá-la, pois a julga incapaz de contemplar várias mudanças 

profundas que afetaram a sociedade ocidental em geral – e as classes dominantes em 

particular – até o início do século XX. Nessa data, a soberania da pintura à óleo entra em 

declínio. Assim, para tornar mais precisa essa análise, Berger propõe o seguinte: 
A pintura a óleo fez com as aparências o que o capital fez com as relações sociais. 
Ela reduz tudo à qualidade de objetos. Tudo se torna intercambiável porque tudo 
virou commodity. Toda realidade era mensurável mecanicamente por sua 
materialidade […] A pintura a óleo expressa uma visão de total exterioridade (Idem, 
p. 87 – tradução nossa). 

 Essa “visão de total exterioridade” das obras produzidas dentro deste estilo, em 

conjunto com o estabelecimento de um mercado da arte ocorrido na mesma época, exprime-se 

também no deslocamento do objetivo das criações dos artistas. Esse movimento foi se 

acentuando a partir do século XVII, rumo à criação de grandes obras para a satisfação da 

demanda dos compradores de arte. E se o maior desejo das classes dominantes ao encomendar 

quadros era ostentar suas posses, já não havia razão para a manutenção do idealismo nos 

moldes do período helênico ou renascentista. Isso, ainda que alusões à Grécia ou à Roma 

antigas, bem como passagens bíblicas, seguissem constando entre os temas representados nos 

nudes, fossem estes retratados a óleo ou não. Essa perspectiva de análise endossa também a 

assertiva de Clark, no sentido de que os nudes neoclássicos profanaram de vez o ideal 

transcendental das épocas precedentes, relegando à beleza das obras criadas a partir de então 

um caráter meramente estético e utilitarista.  

 Talvez o corpo humano pudesse ter sido salvo dessa relegação à pura materialidade da 

visualidade, se ainda tivesse conservado alguma capacidade de representar o sagrado. 

Entretanto, o período aqui enfocado constituiu também a culminação do processo de 

secularização dos corpos nas artes. Nesse sentido, o historiador e crítico literário Jean -Claude 

Bologne (1986 apud SIBILIA 2014) relaciona o início da idade moderna com um tipo 

peculiar de erotização dos corpos humanos. Conforme aponta Paula Sibilia (2014), algumas 

representações do seio feminino ligadas a narrações bíblicas permaneceram sacralizadas até 
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meados do século XVIII. Por volta dessa data, quadros até então habituais que representavam 

a Virgem Maria amamentando o Menino Jesus, por exemplo, ou os martírios de santas como 

Bárbara ou Ágata ao terem os seios extirpados, passaram a ser perturbadores para os olhares 

em vias de modernização. Profanados, tornaram-se obscenos e, devido a tanto, foram 

retirados de exposição pública, destruídos ou alterados para que os seios não ficassem 

descobertos: 
Assim, com os avanços da modernização do mundo e seus impulsos laicos, foi 
impossível deixar de enxergar nessas imagens algo da ordem da sexualidade, seja 
pelo viés da instrumentalização médica referida à reprodução ou à doença, seja pela 
via do erotismo e do desejo. Inclusive da obscenidade, ao identificar nelas algo que 
não deveria ser exposto por sua capacidade de ofender as premissas básicas da moral 
vigente, que devinha cada vez menos cristã e mais burguesa (SIBILIA, 2014, p. 40). 

As pinturas, gravuras e esculturas de Jesus Cristo passaram por um processo semelhante. 

Algumas foram modificadas em suas cópias já no final do Renascimento, outras foram 

cobertas como as virgens. Steinberg (1983) questiona, ainda, como algumas peças 

permaneceram intactas e aposta na sua guarida pelos poucos olhares que ainda encontravam 

nelas toda serie de símbolos sacros tão bem elaborados pelos renascentistas.  

 No próximo capítulo nos deteremos de modo mais aprofundado na crescente 

medicalização do corpo e a sua relação com essa moral “cada vez mais burguesa” que se 

configurou na modernidade. É importante compreender a sua apropriação do corpo como pura 

matéria física; sem, contanto, livrá-lo da culpa cristã referidas ao desejo e à luxúria. Por 

enquanto, adiantamos aqui somente a relevância das transformações que englobaram o 

estatuto do corpo na época prévia à invenção da fotografia. Todavia, é oportuno neste 

momento percebermos o quanto o corpo humano foi se tornando pornificado ante o olhar 

ocidental, um processo concomitante à criação do termo nude, cujo propósito foi 

precisamente efetuar uma clara distinção entre essa forma “purificada” de representar a nudez 

corporal e todas as outras modalidades. Estas últimas não pareciam ter vergonha de mostrar, 

inclusive, atos sexuais explícitos.  

 Nesse sentido, o próprio Clark é bastante claro. O autor se refere às tentativas 

moralizantes de dissociar completamente o nude dos afetos eróticos, ao estabelecer que as 

obras que despertassem esse tipo de emoções seriam consideradas “arte falsa e 

imorais” (1990, p.8 – tradução nossa). Apesar de se contrapor a tal asserção, propondo a 

impossibilidade de nos eximirmos de toda projeção mnemônica-afetiva diante de imagens de 

outros seres humanos – admitindo em seguida que inferior seria o nude incapaz de evocar 
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algum desejo primordial de nos unirmos a outro corpo –, o autor também defende que as 

associações feitas ao termo nude não carregariam qualquer incômodo por parte de pessoas 

instruídas.  

 Em seu livro The Naked Nude, publicado em 2012, a historiadora da arte Frances 

Borzello (2012) critica tal assunção. Ela aponta justamente para a tentativa de “purificação” 

do corpo em sua representação, bem como a necessidade de se estabelecer um distanciamento 

entre o nude e as obras mais propensas a provocarem um afeto sexual. Essa cisão visaria  

categorizar o nude como obra erótica, um gênero considerado num patamar superior à 

pornografia , devido à eliminação ou à amenização por sutileza de aspectos diretamente 16

associáveis à sexualidade. A autora afirma ainda tanto a manutenção do incômodo da 

sexualidade no nude, quanto o esforço de autores como Clark em dissimulá-lo.  

 Na apresentação do catálogo da mostra denominada  Exposed: The Victorian Nude, 

apresentada no museu britânico Tate Gallery em 2002, sua organizadora, Alison Smith (2002), 

combate teorias como as de Kenneth Clark e de sua colega estadunidense Linda Nochlin. De 

acordo com Smith, tais perspectivas insistem em categorizar, respectivamente, o nude inglês 

como algo cheio de pudor ou "bobo". A curadora considera ambas as visões limitadas, ao não 

perceberem a variedade de uma trajetória tão atravessada por controvérsias como é a cultura 

ocidental: 
Enquanto o nude embasou o prestígio da arte clássica e de um sistema acadêmico de 
treinamento, ele também deu suporte a numerosas perspectivas divergentes na forma 
em que a figura humana era representada na arte e na sociedade, atitudes informadas 
por uma moralidade religiosa e social, tanto quanto por valores estéticos libertários 
(SMITH, 2002, p.11 – tradução nossa).  

 Smith relaciona as críticas realizadas em meados do século XVIII à produção inglesa 

do nude, com a disputa com críticos franceses, e sublinha o quanto tal rotulação tinha também 

o intuito de reforçar uma crença de que essa forma de arte não estaria à vontade no contexto 

norte-europeu de tradição protestante. Isso, em contraste com as linhagens gregas e latinas, 

bem como a dos países posteriormente católicos. Cabe lembrar que esse cotejo entre esses 

povos e os nudes por eles criados é endossado por Clark, entre outros historiadores da arte 

ocidental.  

 A palavra “porn” surge nos anos 1800, tornando-se popular na Inglaterra por volta de 1857. “Erotica” passa a 16

ser usado por escritores para distanciar o conteúdo moralmente “elevado” daquele considerado imoral e de mau 
gosto (SMITH, 2002). 
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 O desconforto moral ocasionado pelo nude, cuja exposição encontrava-se circunspecta 

a locais onde poderia ser observado sob supervisão, para que pudesse promover a difusão de 

valores sociais através da educação e dos museus transparece no texto de Clark. No centro 

desse debate, moralistas acreditavam que as pessoas “sem cultura” ou sem uma “visão 

artística”, olhariam para as obras como se fossem pornográficas, enquanto os críticos que se 

posicionaram a favor do nude diziam que a malícia estava nos olhos de quem a visse. Por 

isso, muitos dos debates em torno dessa forma de arte tinham um marcado caráter de 

preconceito social. Contudo, se de fato havia algum pudor particular aos ingleses no que se 

refere à exibição das representações artísticas de corpos humanos despidos, a passagem de 

Sibilia (2014) citada anteriormente aponta para a existência da mesma preocupação entre os 

católicos. Neste último caso, inclusive, talvez ela seria até maior, se considerarmos que muitas 

das santas ou das virgens representadas em pinturas renascentistas adulteradas ou escondidas 

durante a modernidade apresentavam descobertos apenas os seios, e quase sempre no intuito 

único de retratar o sagrado ato da amamentação ou dos martírios sofridos na manutenção da 

fé. 

 O irônico, em ambos os contextos, é o quanto se fez necessário (re)pedagogizar o 

espectador para encarar sem volúpia as peças de arte consagradas, mas confinadas nos museus 

e afastadas de seus contextos originais. Ou, para usar os termos de Theodor W. Adorno, 

“objetos com os quais os observadores já não mantém uma relação vital e que se encontram 

no seu processo de morte; devem sua preservação mais ao respeito histórico que às 

necessidades do presente” (1967 apud CRIMP, 2005; p.41). O caso é emblemático das 

contradições culturais das quais o pensador alemão acusa o museu de ser prisioneiro: nega a 

vida anterior das peças lá acolhidas, para que gerem a sua própria, dentro de novos termos. O 

historiador Douglas Crimp (2005) estende essa crítica à própria história da arte e clama o 

quanto as duas instituições merecem uma análise no lugar de entidades de poder e 

confinamento organização do conhecimento acerca das obras às quais conferem valor, com 

base na Arqueologia foucaultiana. Desligado de seus contextos originais de adoração do 

divino (do próprio corpo ou da entidade ali iconizada) e numa época de expansão da medicina 

social, fez-se necessário fingir uma apreciação do nude como superfície estética ascética, 

apartada dos afetos físicos.  
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 A polêmica em torno do que é obsceno – ou moralmente permitido – nas imagens 

nudez está permeado pelas questões de gênero desde a antiguidade grega, com as suas 

especificidades em cada momento histórico, sendo expressa através das diferentes maneiras 

de se representar corpos com genitálias distintas. Embora se considere que as Vênus 

esculpidas pelos gregos derivam das representações de Apolos, diferentemente do que 

acontece com eles, cabe notar que elas não aparecem nuas nas estátuas produzidas no VI ou V 

séculos a.C. Em representações anteriores a essas datas, porém, a sua genitália é coberta por 

panos, pois – salvo em Esparta – a nudez feminina era vista como indecorosa tanto na vida em 

sociedade como nas obras de arte (CLARK, 1990).  

 Ademais desse embaraço ante a completa nudez feminina, ao passo que os Apolos 

eram retratados sempre de modo a encarnar ideais como força, graça e equilíbrio, as Vênus 

foram retratadas com uma aparência mais caricatural até a metade do século V a.C.. Só então, 

desenhos mais favoráveis à aparência de mulheres gregas – neste caso, ricas – começam a 

aflorar, coincidindo com o período de uma escalada na importância social das mulheres. 

Conforme o autor, não obstante a persistência do uso da drapperie para acobertar a genitália 

feminina por mais um século, o nude feminino concebido naquela época elabora uma base de 

representação que somente seria modificada no século XIX.  

 Durante a Alta Idade Média, os ideais de virilidade foram associados ao militarismo e 

aos duelos de espadas; já na Renascença, em virtude da centralização progressiva da política 

nos Estados modernos, bem como da recuperação dos ideais clássicos, aquela masculinidade 

mais diretamente belicosa e explosiva perdeu valor (VIGARELLO, 2013). Assim, uma certa 

masculinidade cortesã, do homem cuja força deve ser equilibrada com a leveza, tanto da 

dança quanto da capacidade de controlar seus impulsos agressivos em benefício da 

manutenção da paz, foi suplantando – não sem resistência – seu contraponto mais 

tempestuoso. A temperança imposta pela tutela do Estado sobre os cidadãos se refletiu no 

gradativo aumento da auto-vigilância e na gestação de certa "moderação interna".  

 No que tange às relações entre os gêneros, as prescrições também foram 

gradativamente direcionadas à importância do masculino. Assim, um dos principais deveres 

para um homem daquela época consistia na transmissão da herança recebida de seu pai, tanto 

na reprodução sexual como no ensinamento de seus valores aos filhos que semearia no ventre 

das mulheres, responsáveis pela gestação e pela cria desses sucessores. Alguns textos 



!55

renascentistas estudados por Georges Vigarello (2013) e Lawrence D. Kritzman (2013), por 

exemplo, tratam essas mulheres como súditas; outros, referem-se a elas como objetos de 

conquista. Neste último caso, elas, não deveriam ser nem fáceis demais – o que colocaria a 

reputação da mulher sob suspeita – nem difíceis demais, visto que a submissão repentina ao 

desejo masculino implicada na aceitação de um homem por seu esposo, também poderia pôr a 

masculinidade deste em perigo.  

 Tais códigos morais, que inculcavam nos homens o dever da transferência do legado 

herdado de seus pais através da procriação e do ensino dos valores da geração que lhe 

antecedia à que lhe era sucessora, teve como um de seus efeitos situar as pessoas de gênero 

masculino como sujeitos desejantes. Em contrapartida, as de gênero feminino eram definidas 

como objetos de desejo, por serem apenas um meio indispensável ao cumprimento da tarefa 

masculina. Por isso, para garantir o cumprimento do dever de manter a linhagem paterna, 

prescrevia-se aos homens o matrimônio com uma mulher que não fosse muito “fácil” nem 

muito “difícil”. O problema, no primeiro caso, seria a possibilidade de traição, pondo-a em 

risco de engravidar de outro homem e prejudicando, logo, a linhagem do esposo. Já no 

segundo caso, o que se poria em risco eram os deveres viris do homem. Finalmente, 

problemas de ereção ou dificuldade para gerar filhos, por exemplo, consideravam-se 

igualmente ameaçadores à tarefa de dar continuidade ao legado sanguíneo e ideológico do pai.  

 Em tal contexto, o poder dos homens das classes dominantes expressava-se 

pictorialmente através da reprodução de sua própria figura, representada com uma grande 

braguilha simbolizando sua virilidade. Esse propósito era reforçado pela inserção do 

personagem em um cenário e ornado com adereços meticulosamente escolhidos para  bem 

ostentar suas riquezas [Figura 21]. Localizados, portanto, numa conjuntura sócio-política na 

qual o olhar sobre os  corpos nus já havia sido pornificado, o principal dever de um homem 

das classes dominantes era transmitir o legado genético, cultural e material de seu pai. Com 

isso, estimulavam-se as relações (hoje denominadas) heterossexuais em detrimento das 

homossexuais – palavra e "quadro clínico" cunhados no século XIX . E, também, a função 17

simbólica da pintura a óleo, no sentido de reafirmar o poder econômico da burguesia. Por 

 Em  A vontade de saber, Foucault (2017) indica que antes do século XIX a sodomia era tratada apenas como 17

uma prática interdita. Entretanto, a partir daquele momento, a medicina passa a catalogá-la como uma nova 
categoria psicológica, a homossexualidade, que seria uma qualidade consubstancial do sujeito, doravante 
denominado homossexual.
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todos esses motivos, é bastante compreensível que os nudes femininos tenham se sobreposto 

numericamente aos masculinos no momento histórico aqui referenciado.  

 Segundo Berger (2009), a partir do século XVI, a masculinidade passou a se afirmar – 

dentre outras estratégias – pela encomenda de quadros de corpos femininos, aos quais 

somente os homens das elites financeiras tinham acesso. Mesmo quando acompanhados de 

outros corpos, de genitália designada masculina, os de genitália designada feminina dirigiam 

seu olhar e sua postura ao espectador, servindo de reforço ao fator sexual da virilidade. A 

função dessas obras era, portanto, servir ao desejo do espectador, desconsiderando aquele das 

mulheres ali enquadradas, aponta o autor ao contrastar essa finalidade com a da ars erótica 

em tradições artísticas não ocidentais, como da Índia [Figura 22], as de algumas culturas 

africanas, a persa, as pré-colombianas e a shunga japonesa por exemplo. Todas essas 

expressões foram catalogadas como um tipo de arte na qual o corpo está naked, de acordo 

com os críticos responsáveis pela cunhagem e pela circulação do termo nude na linha de 

Kenneth  Clark. 

 Temporal e espacialmente desconectadas do Ocidente moderno, em algumas dessas 

representações os corpos demonstram engajamento no jogo erótico-sexual independente de 

seu genital (como a imagem tântrica abaixo reproduzida). É flagrante o contraste de ações de 

seus personagens com aqueles da pintura a óleo da era moderna ocidental, que estabeleceu 

uma dualidade nas representações, dividindo os corpos por gêneros sexuais, segundo a qual 

Fonte: ABC News

Figura 21: Henrique VIII – Hans Holbein
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“homens agem, mulheres aparentam", de acordo com as palavras de John Berger. "Homens 

olham para mulheres", acrescenta ainda o historiador britânico, "mulheres assistem a si 

mesmas sendo observadas” (BERGER, 2009, p.47,  tradução nossa). E é justamente a 

manifesta discrepância no modo de ver o corpo e de utilizá-lo que as instituições balizadoras 

da distinção entre o nude e o naked, buscavam moralizar ao cindi-las, ao criar distinções entre 

o erótico e o pornô.  

 Os limites impostos à arte pelas classificações criadas no século XIX tornam ainda 

mais instigante questionar a imagem de extremo pudor comumente difundida sobre a vida na 

Inglaterra vitoriana , segundo a qual teria sido engendrada certa representação de uma 18

“identidade masculina”. Até pelo menos 1870, a convivência entre homens desprovidos de 

vestes para a prática da natação, por exemplo – uma das paixões inglesas naquele período –, 

era considerada parte de sua sociabilização e benéfica à saúde, sem qualquer prejuízo moral 

para seus praticantes de gênero masculino. Algo inimaginável no caso das mulheres, o hábito 

era tão bem quisto entre os seus adeptos a ponto de uma restrição a locais e horários 

destinados ao skinny-dipping, em meados dessa década, ter causado revolta em seus 

praticantes. No artigo que abre o catálogo da exposição de Victorian Nudes, Alison Smith 

 “Vitoriano” segundo o dicionário Oxford é um termo utilizado desde 1839. Suas conotações pejorativas no 18

sentido de “pudico, severo, antiquado, superado” (Apud SMITH, 2002, p.25) foram estabelecidas a partir do 
emprego do termo por artistas e escritores das primeiras três décadas do século XX, justamente para se 
distanciarem dos valores vitorianos e se auto-proclamarem “modernos” e “liberais”. 

Fonte: Art America

Figura 22: Templo Khajuraho
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(2002) apresenta um exemplo da indignação sentida por seus defensores, que resulta bastante 

pertinente para o exame da relação entre nudez masculina e códigos morais naquela época. 

Em 1874, o reverendo Francis Klivert comunicou em carta (cujo/a destinatário/a a autora não 

menciona) o incômodo provocado pela limitação de movimento imposta por seu traje de 

banho, relatando sua opção por arrancá-lo, a despeito do olhar incomodado das banhistas 

mulheres presentes na ocasião.  

Poucos anos antes dessa correspondência despachada pelo pastor, o pintor Frederick 

Walker exaltou a comunhão masculina nudista em meio à natureza, no quadro a óleo 

intitulado The Bathers (1867) [Figura 23]. Contudo, salientamos que, a despeito da 

trivialidade da prática na época, e da importância concedida pelos homens à convivência 

naturista entre seus congêneres, como um peculiar modo de transmissão cultural tradicional, 

essa tela foi considerada vulgar durante algum tempo. Isso, antes de ser enaltecida como um 

ícone do English nude nos anos 1880, com a emergência da sub-categoria dos plein air nudes 

(nudes ao ar livre). O trabalho de Walker foi inicialmente tido como uma transposição do 

espírito grego para a típica cena rural britânica da época, “imaginando uma utopia masculina 

que admitia sub-repticiamente um olhar cavalheiresco homoerótico, honrando, 

concomitantemente, um passatempo popular” (SMITH, 2002, p.14 – tradução nossa).  

 Sem perder de vista a inspiração original dessa tela, cabe lançar um olhar sobre o livro 

infantil The Water Babies , de autoria do reverendo Charles Kingsley e publicado quatro 19

anos antes, em 1863. A sua intenção era disseminar os benefícios morais do banho entre as 

crianças, configurando a expressão de um hábito popular da época expressa na pintura. A 

insistência na percepção de erotismo nessas imagens poderia parecer apenas fruto da 

popularização da discussão da diferença entre pornografia e erotismo naquela época, não 

fosse a pose de um dos personagens centrais do quadro. Completamente despida em sua 

primeira versão, a figura do garoto central foi refeita por Walker para incluir uma toalha sobre 

seu pênis e agradar o comprador da tela, conforme explica Smith (2001).  
 Há um detalhe, nesta vitoriana polêmica, que pode ser especialmente interessante para 

os fins desta dissertação. Um dos motivos então alegados para julgar como indecente essa 

obra, em sua versão anterior ao acréscimo da toalha, era a acusação de que Walker havia 

recriado em seu jovem [Figura 24] a pose do Fauno de Barberini [Figura 25]. Tratando-se, na 

 O conteúdo preconceituoso do livro o levou a perder, posteriormente, sua popularidade original.  19
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verdade, de um dos sátiros mais célebres da tradição ocidental, essa estátua foi comprada de 

Roma no início do século XIX pelo rei Ludwig da Baviera; e, talvez por isso, a imagem 

estivesse tão presente na lembrança dos apreciadores de arte daquela época. O paralelo 

estabelecido entre as duas figuras se dá pela posição das pernas entreabertas do garoto 

representado por Walker e a centralidade de sua genitália. Numa época que frisava a diferença 

entre nude e naked, a possível analogia de uma criança civilizada com um Sátiro extasiado de 

prazer – e, provavelmente, de embriaguez  – contrariava por si só os valores morais atrelados 20

ao nude na época. A circunscrição dessa referência em um ambiente masculino, sugerindo 

conotações homoeróticas a uma prática social tradicional, apenas agravava a situação, o que 

motivou boa parte dos ataques à obra, junto a questionamentos sobre a qualidade técnica da 

mesma (SMITH, 2001).  

 Em outro artigo do catálogo dessa exposição, intitulado "A Question of Taste", a 

autora aponta que – pelo menos, no caso específico da Inglaterra – o pudor era algo 

comumente associado à classe média. Trata-se, sem dúvida, de um dos valores burgueses por 

excelência. Ademais, embora os debates sobre os limites da moralidade do nude – 

relacionados a questões de classe, de cultura e do papel da arte na sociedade – fossem 

recorrentes na época, e em que pese a existência de leis restritivas à sua produção e 

circulação, dificilmente os casos eram judicializados. Isso, “apesar dos melhores esforços da 

Sociedade para a Supressão do Vício ” (Idem, p.32, tradução nossa). Alguns dos raros casos 21

 Fonte: < https://courses.lumenlearning.com/zeliart101/chapter/video-barberini-faun/> Acesso em 20 set. 2018.20

 Sociedade londrina criada em 1802 cujos fins se expressam no próprio nome.21

Fonte: Smith (2001)

Figura 23: The Bathers – Frederick Walker

https://courses.lumenlearning.com/zeliart101/chapter/video-barberini-faun/
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que em que essas "indecências" foram levados a júri, tratava-se justamente de fotografias 

eróticas, motivo pelo qual serão abordadas no próximo capítulo. 

2. Os homens despidos para as câmeras do século XIX 

No capítulo anterior, apresentamos uma breve genealogia dos usos, da estética e das 

qualidades do corpo nu representado nas artes visuais antecessoras à fotografia, de modo a 

revelar um pouco da proveniência do gênero e sua herança para esta nova técnica de produção 

de imagens, tanto quanto apontar as transformações de seus sentidos incorporadas à forma. 

Nas primeiras páginas deste, apontaremos o deslocamento das assunções acerca da  visão em 

função da necessidade de investir no corpo e os fundamentos que sustentaram a crença na 

objetividade da fotografia, persistente até por volta dos anos 1930, embora cada vez mais 

enfraquecida.  

Em seguida, nossa próxima abordagem serão os nus masculinos criados na primeira 

fase da fotografia, entre 1839 e 1910, também em função de sua estética, usos permitidos ou 

condenados. Busca-se, com estes paralelos, compreender a transformação dos sentidos da 

representação do corpo masculino nu nesse período histórico, apesar da persistência de certos 

traços que permitam enquadrar-lhes no mesmo gênero artístico. A intenção é assinalar a 

Fonte: Smith (2001)

Figura 24: The Bathers (detalhe) – Frederick 
Walker

Fonte: Daily Art Magazine

Figura 25: O Fauno de Barberini
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íntima ligação existente entre os usos e as estéticas que eram mais habituais nos primórdios da 

fotografia, por um lado, e as condições de surgimento de um espectador corporificado, por 

outro. 

2.1 Aparelhos objetivos para uma visão subjetiva 

 Em 1839, Luis Daguerre e William Talbot Fox registraram, respectivamente, o 

daguerreótipo e o calótipo, hoje consideradas as duas mais antigas patentes pela invenção da 

fotografia. Teve início, assim, uma nova e importante etapa na relação que temos com as 

imagens. Contrariando a crença comum que entende a fotografia como uma "evolução" da 

câmara escura, Jonathan Crary (2012) sugere que se trata de duas tecnologias radicalmente 

diferentes, tanto em seus usos como em suas implicações socioculturais, políticas, econômicas 

e epistemológicas. De acordo com o autor, esse salto técnico envolveu também uma 

transformação de maior envergadura: a do sujeito observador dos séculos XVII e XVIII 

naquele do século XIX.  

 Os dispositivos de cada época possuem uma relação direta, embora complexa e 

múltipla, com os sujeitos que os produzem e utilizam. Em função disto, os artefatos 

tecnológicos “são pontos de inserção nos quais discursos filosóficos, científicos e estéticos 

imbr i cam-se a t é cn i ca s mecân i ca s , ex igênc i a s i n s t i t uc iona i s e f o r ça s 

socioeconômicas” (CRARY, 2012, p.17). Um dos indícios em que o autor se apoia para 

defender o seu argumento é a viabilidade técnica da fotografia já no século anterior à sua 

efetiva criação, apontando, portanto, não para uma incapacidade da ciência setecentista em 

desenvolver a aparelhagem necessária, mas para algo bem mais relevante e básico: a 

inexistência ou baixa aderência da necessidade de se criar tal aparato naquela época.  

Na comparação entre as imagens produzidas na câmara escura e seu observador, a 

fixação daquelas era dispensável. Largamente utilizada por cientistas e artistas dos séculos 

XVII e XVIII, como um método para a análise das imagens, para população em geral ela 

tornara-se uma forma de entretenimento. O que interessa a Crary (2012) na interação em foco 

era a situação física do espectador: inserido no interior da câmara escura e isolado tanto do 

objeto observado quanto do mundo exterior, sua posição é análoga e correspondente ao ideal 

da percepção formulado pelo filósofo René Descartes em Meditações. Meditação segunda. 

Conforme essa perspectiva, os estímulos dos sentidos são incapazes de oferecer "a verdade" 
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sobre o mundo; e, portanto, a percepção se diferencia da visão ao realizar uma inspeção das 

imagens pela razão, ou seja, aquele espaço "interior e isolado".  

 Crary postula este tipo de observador como sendo o efeito de uma visão 

descorporificada, algo perfeitamente afinado com as crenças e valores vigentes naquele 

momento histórico. Tal constituição filosófica da visão implica certa marginalização do corpo 

humano, uma vez que tanto centra seus estudos na mecânica da luz e na transmissão ótica, 

como julga necessário transcender a visão enquanto um sentido, a fim de atingir "a verdade" 

sobre os fenômenos observados. No século XIX, esse entendimento da mediação entre o 

sujeito e o mundo pela visão, modificou-se profundamente, pois transformaram-se também as 

concepções sobre o próprio corpo e o lugar ocupado por ele na nova ordem sócio-politico e 

econômica que começava a se consolidar.   

 A reformulação do fenômeno da visão, que deixou de ser compreendida como um 

processo mecânico e objetivo, para ser concebida como um acontecimento subjetivo, 

deslocou a sua posição no campo científico. Sendo até então um objeto primeiro da área da 

física, e instrumento dos demais campos, a visão tornou-se um dos principais focos da 

fisiologia. Os estudos fisiológicos desenvolvidos a partir dos anos 1810, portanto, levam à 

dissolução do pressuposto do sujeito da câmara escura, segundo o qual a percepção pela via 

da razão constituía um fenômeno ordenador de sensações distintas e estáveis. Isso se dá, em 

grande medida, pela descoberta das "ilusões ópticas", entre elas a de "persistência 

retiniana" (CRARY, 2012). Dentre os efeitos da descoberta de sua não-instantaneidade, a 

visão passou a ser considerada um jogo de interação de forças. 

 Para medir as forças atuantes na visão – a partir de então, incorporada ao corpo do 

sujeito que observa – e alguns de seus impactos, desenvolve-se na década de 1920 um 

conjunto de aparelhos ópticos como o esteresocópio, o caleidoscópio, o taumatrópio, o 

fenacistoscópio e o diorama. A pesquisa não foi o único destino dado a tais invenções: as 

maravilhas e ilusões proporcionadas pelas recém descobertas "imagem pós-retiniana" e 

"paralaxe" foram comercializados como joguetes de entretenimento para o público geral. 

Taumatrópio, por exemplo, "significa girador de maravilhas"; e fenacistoscópio, por sua vez, 

"visão ilusória" (Idem).  

 Embora faça parte de uma mesma conjuntura e corresponda a um mesmo observador, 

tanto a função como o funcionamento da fotografia divergem dos demais aparelhos 



!63

inventados naquela época. Ela destoa na aplicação, pois a fotografia não foi criada ou usada 

como instrumento de investigação da visão e de suas propriedades; e, no funcionamento, 

devido à ordem da interação entre observador e imagem. Os demais aparelhos dependem, em 

diferentes graus, do manuseio do observador ou algum agente externo para realizarem seu 

efeito de real, fazendo girar os cartões do zootrópio e do fenacistoscópio, por exemplo, ou 

colocando os óculos e inserindo cada cartão no estetoscópio. Sem a manipulação específica de 

cada um desses utensílios, seus efeitos ópticos eram nulos, restando apenas o mecanismo.  

 Tome-se por exemplo a visualização dos cartões estereoscópicos não intermediada 

pelos óculos espelhados: apresentavam ao espectador apenas duas imagens bi-dimensionais, 

evidenciando o caráter ilusório de sua tri-dimensionalidade. De outra forma, a fotografia, por 

chegar pronta ao espectador, dispensando o engajamento físico no momento da percepção de 

seu produto final, suscitava um maior grau de fantasmagoria, por ocultar melhor o processo 

do qual era resultado, dando a ilusão de uma gravação físico-química da imagem (CRARY, 

2012). 

 A instância da recepção não se bastaria, entretanto, para conferir tanta influência à 

ideia da fotografia como “espelho do real”, que, embora com menos vigor, persistiu até as 

primeiras décadas do século XX. Crary aponta na simplicidade de funcionamento do aparato 

fotográfico e em seus, então limitados, recursos de manipulação para fixar imagens  um 

segundo fator determinante nessa concepção. Nesse sentido, Philippe Dubois (2015) relembra 

a casualidade da criação de Nicéphore Niépce: o inventor francês buscava um meio para 

copiar impressos. Cabe lembrar que Daguerre criou o daguerreótipo a partir de modificações 

da heliografia de Niépce, com quem havia colaborado . Fox Talbot, por sua vez, tinha por 22

propósito registrar plantas e flores para botânicos.  

 Em uma época na qual a visão do sujeito era considerada subjetiva, propícia a ilusões, 

e o referencial de criação de uma imagem artística estava ligado à sua execução manual 

direta, uma técnica imagética cuja manipulação humana visível se dava no aparato e não na 

imagem em si, criava a aparência de uma interação apenas operacional, tornando a imagem 

resultante, a fotografia, passível de ser tomada pelo fruto de uma mera fixação química da luz 

no suporte.  

 Considerando a concepção foucaultiana de efeito-instrumento, o uso inicial da câmera 

 DAGUERRE. In.Encyclopaedia Britannica. Disponível em: <https://www.britannica.com/biography/Louis-22

Daguerre> . Acesso em jul.2018. 

https://www.britannica.com/biography/Louis-Daguerre
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fotográfica, voltado para o registro científico, para a cópia, enquanto efeito das condições de 

sua criação, é também um importante "instrumento" na construção dos discursos acerca da 

imagem fotográfica. Tais usos e discursos marcam a forte separação entre fotografia e a arte 

na época, impregnando as práticas fotográficas até, pelo menos, o final dos anos 1910, de 

modo a enfatizar o "realismo" da fotografia. De um lado, fotógrafos que esforçavam-se para 

captar com a maior precisão possível seus retratados; de outro, aqueles que realizavam 

alterações nas imagens fixadas a fim de conferir-lhes status artístico (DUBOIS, 2015).  

 Ao retomar o contexto histórico de criação da fotografia e demais instrumentos 

ópticos, um momento em que proliferaram os estudos da visão voltados para o sujeito, de 

reconhecimento do corpo e suas características fisiológicas como importante objeto de 

investigação, assinalamos alguns motivos implicados neste deslocamento de interesse. A 

intenção é compreender de que maneira esta nova tecnologia de produção de imagens, 

considerada uma eficaz "reprodutora do real", engendrou novas utilidades para o retrato e 

para o nu. Isso, além daquelas já realizadas por seus correspondentes no que então se 

considerava arte, especialmente na pintura. 

Michel Foucault relaciona a ascensão do capitalismo ao surgimento da medicina 

social, correspondendo à necessidade dos Estados modernos de gerenciamento dos sujeitos 

por meio da medicina, ou seja, agindo nos corpos:  

O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela 
consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi no biológico, 
no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O 
corpo é uma realidade biopolítica. A medicina é uma estratégia biopolítica. 
(FOUCAULT, 2015b, p. 144) 

 Ainda que o autor localize o surgimento da preocupação com o corpo do proletariado 

em função da sua força de trabalho apenas em meados do século XIX, ele demarca o 

surgimento da questão biopolítica ainda no final do século XVIII, então preocupada com a 

saúde dos extratos sociais dominantes. As proposições de Foucault trazem indícios que 

corroboram com as conclusões de Crary (2012) sobre as transformações no foco dos estudos 

da visão e os motivos pelos quais a materialização da visão no sujeito ganha aderência na 

ciência: era necessário dissecar suas capacidades e limites para aprimorá-la à atividade fabril. 
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2.2 O nu e a sexualidade nos primórdios da fotografia 

 Considerando as referências da história da arte trazidas por Clark (1990) e Sibilia 

(2014), e entrelaçando-os aos estudos da visão desenvolvidos por Crary (2012), podemos 

constatar a concomitância da criação da  fotografia com outro fenômeno histórico: o momento 

em que a ciência estava a devorar o fruto do conhecimento sobre corpo humano, despindo-o 

do que ainda restava das sua veste de graça . Percebe-se, novamente, que os usos mais 23

habituais das tecnologias – neste caso, da fotografia – correspondem às condições de seu 

desenvolvimento e ao contexto cultural que as acolhe. Nesse sentido, focalizaremos aqui dois 

empregos correntes da fotografia nos seus primórdios que se referem a registros de corpos 

nus: as imagens científicas e os daguerreótipos eróticos.  

 Se os seus propósitos são bastante diversos, cabe notar algo primordial para o 

problema enfocado nesta dissertação: ambos aderem ao efeito de verdade da fotografia antes 

mencionado, e estavam fortemente marcados pelo olhar secular sobre os corpos que se 

consolidava na época. Segundo Koetzle, por exemplo, a sensação voyeurística de ver um 

corpo feminino nu de verdade, “foi o que constituiu o charme das primeiras imagens de nu 

[fotográfico], e sobretudo, as colocou acima de qualquer outra tentativa ainda demasiado 

gráfica ou artística de captar a imaginação da clientela” (2012, p.38). Por isso, e apesar do seu 

alto preço, a procura por daguerreótipos eróticos era tanta, que cerca de cinco mil exemplares 

haviam sido produzidos já em 1860.  

 Entretanto, e embora os nudes femininos fossem produzidos em maior quantidade e 

com certa permissividade em meio aos rigores da moral burguesa, os corpos masculinos não 

estiveram ausentes desse movimento. A utilização do formato da carte-de-visite , que 24

possibilitava alguma discrição na compra e na armazenagem das fotos, propiciou a circulação 

de nus masculinos ainda no século XIX, não obstante o maior tabu entorno destes. Duas 

notáveis ocorrências dessa produção "desviante" são recorrentes entre diferentes 

apresentações da história do nu e da sexualidade na arte fotográfica, seja em livros ou em 

exposições sobre o tema: a do Barão Wilhelm von Gloeden e a de seu primo Wilhelm von 

 Esta metáfora bíblica é, no presente caso, uma alusão inspirada por Agamben (2014), sem ser, contudo, uma 23

citação deste.

 Formato de exibição de retratos em papel de gramatura próxima a do cartão postal, com dimensão média de 24

10x6 cm. 
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Plüschow, nas quais nos deteremos a seguir.  

 Atuantes entre o final do século XIX e princípios do XX, os dois alemães 

fotografavam jovens das cidades italianas onde cada um residia, para vender as imagens aos 

turistas. No excepcional caso deles, a proporção entre os retratados era inversa: embora 

pessoas com sexo feminino  também fossem captadas pelas suas lentes, corpos com sexo 25

masculino eram a maioria. A propósito disso, Peter Young (1994) revela uma interessante 

prática de von Gloeden quando fotografava seus modelos vestidos: às vezes, ele caracterizava 

garotos pré-púberes com roupas convencionadas como femininas, e vendia os seus retratos 

como sendo de moças. Sabe-se também sobre este residente de Taormina que, além ser um 

dos precursores do nude fotográfico, foi também pioneiro na elaboração de uma maquiagem 

para fotografar os corpos. Para isso, ele utilizava azeite de oliva, leite, glicerina e perfume 

como ingredientes de sua emulsão, de modo a conferir um brilho suave e uniforme às peles. 

Trata-se de uma clara demonstração do desejo de fixar a mais bela imagem possível dos 

corpos representados nus e, agora, reais.  

 Optamos por usar a expressão “com tal sexo” ao invés da mais habitual “de tal sexo”, numa tentativa de criar 25

um ruído na correspondência da genitália com uma determinada identidade de gênero, algo induzido pela 
segunda e mais corrente opção.

Fonte: Leddick (2012)

Figura 26: sem título – von Plüschow
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Tendo aprendido a operar uma câmera fotográfica com seu primo von Plüschow, o 

Barão von Gloeden recebeu seu equipamento de presente de um amigo, o duque Friedrich 

Franz, após sua família ter ido à bancarrota por querelas políticas. Com o instrumento em 

mãos, o jovem “Guglielmo” – como era chamado pelos ilhéus –, sempre acompanhando de 

seu auxiliar pubescente e apelidado “Il Moro”, começou a sua carreira capturando em 

imagens os legados arquitetônicos gregos e romanos de Taormina. Suas composições eram 

apuradas, pois o jovem nobre havia recebido a educação clássica da elite prussiana, 

aprendendo a pintar e desenhar até ter sua motricidade fina prejudicada pela tuberculose que 

então assolava a Europa e que o levou a migrar para a cálida ilha da Sicília. A habilidade em 

compor as fotos, provavelmente em conjunto com seus influentes contatos e o oportuno 

momento de expansão do turismo graças ao desenvolvimento dos meios de transporte, 

fizeram com que cópias de suas fotos em tamanho de postais ganhassem o mundo aos 

milhares. Assim, em alguns anos, seu trabalho tornou-se uma referência visual das heranças 

da Antiguidade; e o que começara como um passatempo, tornou-se uma profissão capaz de 

lhe recuperar a perdida estabilidade financeira (YOUNG, 1994).  

Contudo, apesar desse sucesso e de terem se tornado a sua principal fonte de renda, 

von Gloeden acabou abandonando os cenários pitorescos para realizar um projeto autoral, a 

despeito do desprezo ainda destinado a fotografia como meio artístico no final do século XIX. 

Assim, ao começar a produzir seus nudes que remetiam à Antiguidade Clássica, ele 

empregava técnicas como a maquiagem dos corpos e a alteração da tonalidades das fotos, 

para lhes agregar valor artístico, o que constituía uma prática comum na época. Em seu artigo 

dedicado à bibliografia de Wilhelm von Gloeden, Young assinala que os retratos com maior 

carga homoerótica [Figura 26] eram originalmente feitos para circularem apenas entre os seus 

amigos, e apenas as recriações do imaginário grego mais “castas” se destinavam à venda ao 

público no comércio da ilha [Figuras 27 e 28]. Contudo, as mais explícitas também acabaram 

ganhando uma gradativa circulação, bem como aceitação e reconhecimento, para além do 

esperado pelo fotógrafo.  

 Entre os interessados nas fotografias mais audazes de van Gloeden, inclusive, 

contavam-se os habitantes locais. Apesar de os anos 1880 terem sido um momento de 

repressão social na Itália, de acordo com o historiador Peter Young (1994), os ilhéus não 

questionavam o comportamento sexual do estrangeiro, que era homossexual e costumava 
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organizador orgias, mas tinha boas relações com a vizinhança e colaborava para a economia 

local. Fosse inventando serviços para quem não tinha dinheiro, ajudando com o dote das 

moças que noivavam rapazes com os quais ele simpatizava, ou mesmo através do pagamento 

de um percentual das vendas das fotos para os seus modelos, o dinheiro oferecido pelo 

fotógrafo facilitou a vida de seus vizinhos, possibilitando alguns começos de carreiras e 

estudos em cidades próximas (Idem). 

 Antes de ele ser obrigado a deixar a Itália durante a Primeira Guerra Mundial, o 

trabalho do Barão van Gloeden convocou a atenção de várias personalidades de renome que o 

visitaram e adquiriram suas obras. Entre esses interessados, havia chefes e representantes de 

Estado como o Príncipe Augusto Guilherme da Prússia, o Rei Afonso da Espanha e o Rei 

Eduardo VII da Inlgaterra, por exemplo, que chegou a comprar até alguns nudes; e artistas 

como o compositor Johann Strauss II ou o escritor Oscar Wilde, além cientistas como 

Alexander Graham Bell. Este último, ao visitar Taormina acompanhado de sua esposa, levou 

consigo algumas fotos do artista que foram posteriormente publicadas em um artigo de 

outubro de 1916 na revista National Geographic Magazine, intitulado “Itália, a talentosa mãe 

da civilização”. Young não deixa claro a qual talento italiano se referia a publicação 

estadunidense; contudo, e em que pese a ambiguidade das ilustrações, cabe supor que se 

tratasse das esculturas e da arquitetura greco-romana ou renascentista mais tradicional, e não 

exatamente dos provocantes nudes modernos do nobre alemão.  

Fonte: WikimediaCommons Fonte: WikimediaCommons

Figura 27: sem título – von Gloeden Figura 28: sem título – von Gloeden
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 Embora os modelos selecionados, tanto por von Gloeden, quanto por von Plüschow,  

repetidamente calçassem sandálias e vestissem acessórios em referência à Antiguidade grega, 

Leddick (2012) indica uma dissemelhança entre essas representações de nus masculinos e 

aquelas a que eles faziam referência, e mesmo às demais criações desse gênero até então. 

Trata-se do tamanho do pênis. Tanto nas obras de Polykleitos, na Antiguidade grega, como 

nas de Michelangelo, no Renascimento – para retomar dois dos grandes referenciais de ode ao 

corpo de sexo masculino na história do nude – , esse órgão sexual era representado num 

tamanho médio a diminuto,  representando a importância do domínio sobre os impulsos 

sexuais na constituição da virilidade dos cidadãos (CLARK, 1990; KEULS 1985 apud 

BORDO, 2000). 

 Como também já foi apontado, para os homens da ascendente burguesia que estavam 

interessados sobretudo em ostentar as suas riquezas, não havia interesse em apresentar seu 

próprio corpo despido. Isso não se devia tanto ao pudor, mas, sobretudo, ao fato de os retratos 

a óleo, que traziam imagens de si trajando as mais refinadas roupas e adornos, fossem muito 

mais eficazes para representar a sua pujança. A virilidade, em sua face sexual-reprodutiva, era 

representada nesses casos por uma grande braguilha (LANEYRIE-DAGEN, 2013). Ou, 

conforme assinala o também já mencionado John Berger (2009), essa qualidade era 

relembrada pela visão de telas de nudes femininos, criadas para estabelecer conexão com o 

olhar e com o desejo do espectador presumidamente masculino e heterossexual. 

Fonte: Minerva Auctions

Figura 29: sem título – von Gloeden
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No trabalho de von Gloeden e von Plüschow, entretanto, acontecia algo inédito e 

oposto a essas tendências anteriores: os genitais dos homens retratados costumavam ser 

grandes. Leddick (2012) atenta para rumores que levam a acreditar que a escolha dos modelos 

residia justamente nesse fato. A confrontação entre as imagens de cada época torna bastante 

explícita a metamorfose dos modos de ver o corpo, passando da ênfase na divindade à 

exploração explícita das silhuetas como fonte de prazer escopofílico, incluindo aí uma 

importante transformação das qualidades que conferiam virilidade à figura retratada. É 

possível perceber nas poses assumidas pelos jovens modelos italianos alguns detalhes que  

abandonam a força e o vigor dos deuses e dos atletas greco-romanos, executando ao invés 

disso gestos como o olhar evasivo e o toque delicado [Figura 29]. Segundo um compreensivo 

estudo da distribuição de poses por gênero sexual em pinturas a óleo produzidas entre os 

séculos XVI e XX realizado por Chealsea Butkowski e Atsushi Tajima (2017), os trejeitos 

incorporados as performances dos modelos italianos eram tipicamente relegados a figuras 

femininas. Por associação à correspondência entre presença e pelo abandono das ações então 

lidas como viris conforme os códigos já citados, os jovens homens são deslocados para a 

posição de objeto de desejo na representação visual. Em algumas imagens aparece, inclusive, 

a sugestão de relações erótica entre os personagens, reforçando ainda mais esse deslocamento.  

Não pretendemos afirmar aqui que essa posição jamais tivesse sido concedida às 

pessoas com sexo masculino na sociedade ocidental, sobretudo na Grécia ou na Roma da 

Antiguidade, culturas nas quais as relações sexuais entre homens eram permitidas – ainda que 

sob um conjunto de regras morais limitantes, diferente em cada situação (FOUCAULT, 2014; 

THUILLIER, 2013). Tampouco significa que tal deslocamento não tenha sido efetuado, em 

alguns casos, também em outras modalidades das artes visuais. Mas a fotografia, 

impulsionada pelo peculiar momento de sua emergência, está marcada desde o princípio pela 

possibilidade de retratar um corpo com sexo masculino “nu de verdade” como objeto de 

desejo, ainda que sob o subterfúgio de ter que fazê-lo como representação de tempos remotos 

e camuflada de souvenir turístico.  

Apesar da relativa aceitação da trabalhos como os de von Plüschow e von Gloeden, 

sobretudo entre alguns círculos de amantes da nova tecnologia e dos corpos masculinos, elas 

simbolizavam uma potencial subversão da ordem estabelecida, capacidade que se buscava 

frear através de leis moralizantes criadas para diferenciar erotismo de pornografia e reprimir a 
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circulação da segunda categoria. Contudo, na Inglaterra do século XIX, por exemplo, apesar 

da criação tanto de leis, quanto de sociedades de observação aos preceitos morais, poucos 

casos eram judicializados. Em 1882, após a prisão de Charles Caslake – que alegava 

comercializar nudes fotográficos pois eles serviriam de modelo para artistas criarem obras de 

arte –, um comitê foi criado para adequar as lei às práticas que emergiam junto à nova 

tecnologia. Inclusive, o uso da fotografia para registrar os corpos e servir de modelos a 

artistas foi largamente aceitado no século XIX, devido à diminuição de custos que implicava 

comparativamente aos honorários dos modelos vivos. De modo geral, portanto, a maior parte 

das condenações na época recaiam sobre pessoas de classe socioeconômica mais baixas, 

desempregadas ou pequenos comerciantes de “pornografia” (SMITH, 2002). 

2.2.1 A fotografia científica 

Distanciando-se radicalmente da intenção de proporcionar qualquer tipo de prazer 

visual, estético ou escopofílico, a fotografia científica, revestida pelo discurso de objetividade, 

foi uma ferramenta fundamental na documentação e na validação para os intensos 

investimentos da ciência sobre os corpos. E, ao mesmo tempo, também constituiu um dos 

instrumentos de sua dessacralização, não apenas em áreas como a medicina e a biologia, mas 

também na antropologia e na sociologia.  

Um dos exemplos de sua aplicação no campo das ciências sociais é algo ocorrido em 

1870: a contratação de um fotógrafo pela Sociedade Berlinense de Antropologia, Etnologia e 

História Antiga para elaborar um catálogo sistemático de povos não europeus, fotografando 

seus indivíduos de frente e de perfil. Ao trazer esse dado em seu livro dedicado à história do 

registro do corpo pela fotografia, Anne Mondenard e John Pultz (2009) destacam a crença, 

por parte dos pesquisadores da época, na possibilidade de se conhecer a fundo, e de maneira 

bastante precisa, as características importantes dos grupos étnicos a partir da medição e do 

testemunho fotográfico dos corpos – com frequência, despidos – de alguns de seus 

integrantes. Entretanto, os autores criticam essa pretensa objetividade na análise das 

fotografias, alegando que o olhar lançado sobre os corpos naquelas empreitadas só enxergava 

neles o que a ciência racista da época já buscava ver: a superioridade da “raça” branca 

europeia.  
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No que se refere à classificação dos sujeitos das sociedades ocidentais, numa medida 

para tentar antecipar quem seriam as pessoas propensas a cometer crimes, criou-se a 

bertilhonagem. Trata-se de um sistema de identificação baseado na apreensão fotográfica da 

medida de proporções dos corpos de criminosos. Além de reconhecer reincidentes, esse 

método buscava estabelecer padrões físicos que servissem de indício para desvios de conduta. 

Acreditamos na existência de uma sintonia entre as transformações históricas, 

detectável nas fotos de corpos nus das ciências sociais, por um lado, assim como nas 

fotografias eróticas, e o estatuto do observador moderno, por outro lado. Para compreender tal 

relação, é preciso trazer ao quadro analítico outros dois usos de relevo da fotografia médica na 

época aqui em foco. Em 1860, Armand Trousseau, professor universitário e um dos dirigentes 

do hospital Hôtel Dieu, em Paris, contratou ninguém menos que Nadar para registrar 

fotograficamente a anatomia de uma pessoa interssexual – então denominada 

“hermafrodita” [Figura 30].  

Gaspard Felix Tournachon havia estudado medicina por dois anos, frequentando aulas 

no mesmo Hôtel Dieu entre 1837 e 1838, quando abandonou os estudos para se dedicar à 

escrita de novelas, textos para periódicos e caricaturas e adotou o pseudônimo Nadar 

(SCHULTHEISS; HERRMANN; JONAS, 2005).  Iniciado na técnica da fotografia apenas em 

1854, em meros quatro anos ele se tornou capaz de registrar a primeira patente de técnica de 

fotografia aérea, utilizando a gôndola de um balão como base para seu deslocamento. Foi, 

ainda, um dos pioneiros nos testes de fotografias com iluminação artificial, a partir do final 

dos anos 1850.  

Quando Nadar foi convidado por Trousseau para fotografar uma mulher possuidora do 

que o médico denominou de uma “estranha enfermidade”, antes que fosse submetida a 

tratamento por outro profissional, o fotógrafo tinha por hábito escriturar seus inventos, mas 

não suas fotos – apesar de já ser reconhecido como fotógrafo. Entretanto, em 1861, Nadar 

resolveu inscrever os direitos autorais das nove fotos realizadas para o Dr. Trousseau , 26

solicitando a sua restrição para uso científico e sob a proibição expressa de serem publicadas. 

Hoje, elas fazem parte do arquivo e catálogo online do Museu D’Orsay em meio a demais 

 Datam de 1858 as primeiras publicações de registros fotográficos médicos, utilizados para comparação do 26

estado de pacientes antes e depois de sofrerem intervenções cirúrgicas. Porém, em 1856, Adrien Tournachon, 
irmão de Nadar, já havia fotografado o resultado de testes de estímulos elétricos em músculos da face realizados 
pelo fisiologista e neurologista Guillaume Benjamin Amand Duchenne, publicados apenas em 1862 
(SCHULTHEIS; HERRMANN; JONAS, 2005). 



!73

obras do artista .  27

 Estas fotos também integraram uma exposição retrospectiva da obra do artista 

apresentada entre os meses de junho e setembro de 1994 na mesma instituição. Sem termos 

conseguido acesso ao catálogo da exposição do artista realizada pela instituição em 1994, nos 

pareceu interessante observar como, no repositório online do museu, essas fotografias 

aparecem em conjunto com as demais, em meio também a suas cartas, sem distinção de valor. 

Esse fator dá força à tese de Crimp (2015a) exposta anteriormente sobre o esvaziamento das 

funções próprias de cada objeto ao serem integrados ao museu. Proposição não apenas 

expandida à fotografia, mas também desenvolvida em seus próprios termos quando o autor 

aponta para a utilização indiscriminada de fotografias criadas com diferentes fins em livros ou 

exposições cujos propósitos são meramente estéticos, retrospectivos (CRIMP, 2015b).  

Mas, embora de mesma autoria, uma aproximação entre as demais criações de Nadar e 

as da paciente intersexual encomendadas pelo Sr. Trousseau é incabível desde o ponto estético 

e jamais poderiam estar lado a lado na época de sua criação. Em um texto sobre pessoas 

interssexuais publicado no journal de arte e ativismo do coletivo Listen Translate Translate 

Record (Escutar Traduzir Traduzir Gravar, em português, geralmente auto-designado apenas 

 Disponíveis no site do Musée D’orsay. <https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/27

resultat-collection.html?no_cache=1&zsz=2&sf=357&zs_rf=mos_a>. Acesso em 29 mai.2019

Fonte: Mondenard;Pultz (2009)

Figura 30: Hermafrodita – Nadar

Figura 31: Sarah Bernhardt – Nadar

Fonte: museu D’Orsay

https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/resultat-collection.html?no_cache=1&zsz=2&sf=357&zs_rf=mos_a
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pela sigla LTTR) em setembro de 2005 , Anna Blume – possivelmente um pseudônimo, em 28

referência ao poema de 1919 do alemão Kurt Schwitters – atenta para as diferenças. Por um 

lado, os retratos de pessoas ilustres realizados pelo fotógrafo procuram apresentar a 

personalidade dos sujeitos fotografados em seu estúdio através da exposição do seu rosto 

[Figura 31]; características que o fizeram reconhecido como artista quando a fotografia 

raramente recebia tal prestígio. Em oposição a essa tendência na autoria do famoso fotógrafo, 

na série realizada para Trousseau há uma particularidade: à exceção de uma das fotos 

encontradas, o rosto é cortado do quadro ou protegido pela retratada, tornando o corpo – mais 

especificamente, sua genitália dupla, manipulada pelas mãos médicas – seu objeto exclusivo.   

 Ainda dentro da linha de investigações do corpo nu através de seu registro 

fotográfico, embora sem intenções explícitas de lidar com questões sexuais, passemos 

brevemente pelo trabalho de estudo do movimento desenvolvido por Eadward Muybridge. 

São notáveis as folhas de impressão por ele montadas, com os contatos dos múltiplos disparos 

realizados para capturar o movimento de corpos humanos. Ao compará-las com as imagens da 

cinética dos corpos animais, porém, o que se percebe é que a estética os aproxima, pois o seu 

foco de interesse residia no movimento. Em outros experimentos, inclusive, os próprios 

corpos serão borrados em detrimento do vetor do movimento, com o auxílio de roupas longas 

e escuras, além de placas de metal fixadas sobre o traje para refletir mais luz e destacarem-se 

do corpo. No caso dos humanos, é interessante notar o quanto a singularidade dos sujeitos é 

radicalmente eliminada nesses estudos, em comparação com as possibilidades biográficas do 

retrato.  

O ponto de vista de Muybridge, que foca no movimento e oblitera quem o faz, é, 

inclusive, absolutamente afinado com o momento histórico em que se localiza. E, sobre tudo, 

com os estudos fisiológicos que, segundo Crary (2012), foram parte dos instrumentos de 

criação da própria fotografia. As invenções de Muybridge também conectam-se aos estudos 

de fisiologia da época graças aos zootrópios por ele criados, a fim de “dar movimento” aos 

objetos de suas fotografias. O experimento com as placas pode ser destacado, inclusive, por 

evidenciar o quanto a fisiologia e a cinética, na qualidade de áreas da medicina social, se 

interessavam – conforme destacara Foucault (2015b) – na força de trabalho dos cidadãos mais 

do que em cada trabalhador como sujeito individual.  

 Disponível em: <http://www.lttr.org/journal/4/mesh-the-tale-of-the-hermaphrodite>. Acesso em 07out.2018.28

http://www.lttr.org/journal/4/mesh-the-tale-of-the-hermaphrodite


!75

2.2.2 Daguerreótipos eróticos 

No terceiro capítulo de Le corps photographié, os autores Mondennard e Pultz (2009) 

indicam que “os nudes fotográficos dos anos 1910, 1920 e 1930 participam da nova liberdade 

sexual que emerge ao ‘alvorecer do século’” (2009, p. 64 – tradução nossa). Eles destacam 

ainda o que consideram uma emancipação dos corpos com relação ao puritanismo vitoriano, 

sustentado em grande medida pela popularização das teorias freudianas que ocorreu nessas 

primeiras décadas do século XX, com a sua defesa do sexo como fonte de prazer.  

Ainda que seja verossímil do ponto de vista do aumento da tolerância moral no que se 

refere á sua circulação ou à proliferação de experimentos artísticos, tal assertiva não deve ser 

tomada sem ressalvas. Do contrário, não seria fácil explicar a produção de um número tão 

expressivo de daguerreótipos eróticos (cinco mil) em apenas vinte e um anos e em períodos 

anteriores ao século XX, com datas entre 1839 e 1861. Tampouco as fotografias de von 

Gloeden tomadas na Sicília teriam ganho tamanha notoriedade, não só em volume como 

também no grau de reconhecimento que obtiveram aos olhos de tantas pessoas ilustres de sua 

época.  

 Essa aparente contradição parece-nos, pois, confluir com as provocações feitas por 

Foucault no volume inicial da História da sexualidade, quando ironiza logo de entrada o 

suposto pudor de "Nós, vitorianos" em sua (nossa) Vontade de saber (2017). Nesse primeiro 

capítulo de seu livro, o filósofo francês ocupa-se em delinear a “hipótese repressiva”, uma 

cilada muito habitual, na qual incorrem também Mondennard e Pultz. De acordo com essa 

perspectiva, disseminou-se a falsa ideia de que a repressão teria sido a principal força a atuar 

sobre o sexo no século XIX. Foucault refuta essa tese demonstrando como, ao fim, o período 

vitoriano foi marcado muito mais por extrair confissões sobre o sexo – e gerir inúmeros 

discursos sobre ele que eram postos em circulação – do que por proibir ou censurar a sua 

menção. É nessa direção que apontam, também, as histórias que trouxemos sobre os usos da 

fotografia para registrar os corpos nus no complexo período enfocado neste sub-capítulo da 

dissertação.  

Em suma, no século XVII, as representações do nu desconectaram-se definitivamente 

das evocações do divino, conforme foi estudado a partir de Kenneth Clark (1990). Isso 

ocasionou, segundo John Berger (2009), uma escalada na produção de nus femininos na 
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pintura a óleo no século XVII, com o propósito especial de relembrar aos homens tanto a sua 

sexualidade como a possibilidade de posse do corpo feminino. Esse caminho foi se 

intensificando na tradição ocidental, a ponto de que já em meados do século XVIII passou-se 

a enxergar indecência secular – ou obscenidade potencialmente pornográfica – em 

representações de seios nus no ato de amamentar, mesmo quando realizado por virgens ou 

santas, como aponta Paula Sibilia (2014); ou em representações de Cristo despido em seu 

batismo, circuncisão e ressureição (STEINBERG, 1983). Já no século XIX, certos corpos 

masculinos passam a ser objeto de desejo explícito – no mínimo, da fotografia. Embora 

somente certos nudes bastante excepcionais fossem habilitados para circular mais livremente 

– e muitas obras que seriam consideradas naked nos termos de Clark (1990) o fizessem na 

surdina –, não há dúvidas de que essas imagens corporais foram construídas dentro das 

margens de um "regime de visibilidade" bem determinado, no qual vigoravam os rígidos e 

códigos hipócritas de uma moral burguesa tão "repressiva" como visualmente sedenta. 

Por isso, um conjunto de subterfúgios tornaram-se necessários e habituais para 

possibilitar a exploração desse prazer visual, na tentativa de burlar as leis que combatiam a 

homossexualidade e o erotismo de um modo geral, que foram mantidas – a depender de cada 

país – até meados do século XX na sociedade ocidental. Em que pese o rigor dessas barreiras 

repressivas, a preservação de fotos como as de von Gloeden e von Plüschow indicam que elas 

possuíam brechas. Na mesma direção dessa suspeita, corrobora o baixo número de casos de 

transgressões levados à corte, de acordo com a pesquisa realizada por Smith (2002). No 

campo fotográfico, portanto, foi no âmbito da ciência onde a sociedade do século XIX parece 

ter enquadrado os corpos com maior força e eficácia, de modo a fixar as subjetividades e 

agrupá-las em identidades, muitas delas patologizadas e estigmatizadas.  

 Cabe ressaltar, por último e a modo de exemplo, que embora o olhar erotizado sobre 

os corpos adolescentes seja considerado criminoso na atualidade, em atenção à pedofilia, as 

relações que von Gloeden e von Plüschow mantinham com seus jovens modelos há pouco 

mais de um século, parece ter sido envolvida por outros valores e crenças. Como indicou 

Young (1994), tais relações se davam de maneira respeitosa e até amistosa: os modelos não 

parecem ter se sentido constrangidos ao posarem para os fotógrafos,  e ainda recebiam uma 

comissão pelas vendas de seus retratos, como indício de um tipo de troca que teria sido 
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consensual e não moralizada do mesmo modo que o seria hoje. Acreditamos que se trata de 

um contraponto contundente às fotos realizadas em nome da ciência. 

 Nas fotografias científicas aqui enfocadas, através das medições e constatações 

"objetivas", através das mãos que reviram e apalpam o corpo não branco, não unissexuado, 

ele é preparado para ser fixado em um tipo de imagem bem peculiar. Esse registro não falará 

de sua vida como ocorre nos retratos, nem o situará no polo do desejo como acontece nas 

vertentes eróticas, mas irá inseri-los numa categoria de "desvio" com relação à norma. Os 

corpos masculinos, assim como os femininos e os interssexuais, que alegava-se representar 

objetivamente, portanto, já vinham impregnados de interpretação antes de serem registrados. 

Vale ilustrar essa questão recorrendo a um dos casos evocados nestas páginas: não haveria 

interesse do Dr. Trousseau em contratar Nadar para fotografar sua paciente, por exemplo, se 

ele não tivesse julgado a sua genitália como sendo "anormal" de antemão. Esse pressuposto 

fica evidente na expressão “estranha enfermidade” utilizada em sua carta de convite, na qual 

constava ainda a intenção de realizar uma possível intervenção cirúrgica para "corrigi-la" em 

breve. 

SEGUNDA PARTE: 
DO NUDE AO NAKED 

  

3. O nu na consolidação da fotografia artística 

 No capítulo anterior, ao apresentarmos o “método genealógico” como fio condutor da 

análise realizada nesta dissertação, trouxemos as asserções de Nietzsche (2009) e Foucault 

(2017) para explicitar nosso foco nos usos das ideias e tecnologias, a fim de extrairmos o 

estado atual do objeto aqui em foco, dissociando-o de uma essência a-histórica. Apresentamos 

também as “prescrições de prudência” indicadas pelo filósofo francês na abordagem dos 

fenômenos, dentre as quais consta a “polivalência tática dos discursos” (FOUCAULT, 2017). 

Segundo este quesito, deve-se interpelar os discursos – para saber de que modo eles são, 

duplamente, crias e reificadoras de verdades – bem como a conjuntura e correlação de forças 

responsáveis pela sua emergência. 

 Neste segundo capítulo, dedicado à fotografia no século XX, nos apoiaremos nessa 

mesma base para apresentar as querelas iniciais em torno da “natureza” da fotografia, cujos 
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argumentos mais habituais são tanto efeito de conceitos prévios sobre a arte e sobre 

objetividade ou o funcionamento da câmera fotográfica, quanto instrumentos para defender 

algumas propostas de aplicação da fotografia. Dentro desse campo de debate, ganhava 

destaque, na virada do século XIX para o XX, a disputa sobre o grau da intervenção humana 

nas imagens geradas no processo fotográfico, ocasionando assertivas divergentes sobre sua 

objetividade e, em função desta, de suas possibilidades como meio de produção artístico e 

científico.  

 Na primeira menção a estas disputas sobre a relação entre fotografia, realidade e arte, 

expusemos a indicação de Dubois (2015) para as variações entre as práticas, a fim de encaixar 

as práticas no espectro desejado pelo fotógrafo. Porém, no capítulo anterior considerávamos 

fronteiras mais bem demarcadas entre os diversos usos, diferenciando facilmente nus 

científicos e aqueles com interesse na beleza do corpo em si, por exemplo – agregando 

temporariamente fins diversos do barateamento das sessões de modelos vivos a 

daguerreótipos eróticos. Já neste capítulo partiremos de diferenças estéticas um pouco mais 

sutis para observar a consolidação da fotografia como categoria artística e, em particular, do 

nude fotográfico como fruto da interseção entre aquela categoria e o nude clássico. A partir 

daí, iremos retomar a diferenciação estabelecida entre nude e naked, para discutir as novas 

formas de representar o corpo humano que emergiram nas artes e na fotografia erótica. Tendo 

em vista a multiplicidade de limites possíveis entre em cada uma dessas práticas, buscaremos 

traçar quais masculinidades forram estimuladas ou encobertas em um meio e outro; isto é a 

fotografia artística, por um lado, e a erótica, por outro.  

 Para começarmos a traçar esse caminho, é necessário voltar ao início da prática 

fotográfica, e apontar a variedade estética desenvolvida tanto na criação de retratos (em sua 

definição estrita), como nos nudes e em outras imagens, criadas com propósitos artísticos ou 

mnemônicos. Anteriormente aos 1920, era habitual que os fotógrafos, no intuito de driblar a 

exclusão da fotografia do campo artístico, fizessem alterações manuais posteriores à 

exposição (diretamente no negativo ou na ampliação), com o propósito de criar algo passível 

de ser percebido como mais subjetivo, visando instituir alguma unicidade ou uma aura às 

imagens fotográficas. Posteriormente, foram proliferando os profissionais para os quais o 

“efeito de real” da fotografia era o trunfo do meio, algo a ser explorado sem prejuízo ao seu 

potencial criativo.  
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 Esses fotógrafos, através de exposições e publicações, garantiram respeito ao nu 

fotográfico, rompendo as barreiras moralizantes que antes o associavam aos daguerreótipos 

eróticos e, portanto, os relegavam ao campo estigmatizado da pornografia. Reunidos em torno 

do movimento pictorialista, eles tiveram influência fundamental na consolidação da fotografia 

como arte e da sua interseção com o nude no meio artístico. Originário da Europa, o 

pictorialismo foi um movimento fotográfico que teve seu auge na primeira década do século 

XX e cujas práticas visavam dissociar a percepção da fotografia como meio puramente 

mimético, “espelho do real”, ou como mero prodígio técnico. Um dos recursos discursivos 

empregados nas tentativas de dissolução dessas crenças, visando mostrar seu potencial como 

meio de criação subjetiva e artística, era justamente apontar as debilidades da fotografia em 

cumprir a função de cópia fiel da realidade (DUBOIS, 2015).  

 Segundo Pam Roberts, ex-curadora da British Royal Photographic Society , para 29

esses defensores da fotografia em sua potência criadora, essa peculiar ferramenta – que 

deveria estar sempre a serviço de seu operador, ao contrário do que propunham correntes 

objetivistas anteriores aos anos 1890 – tinha a capacidade de criar uma realidade própria e 

“transferir a visão do fotógrafo para o mundo” (2013, p.364). A fim de expressar sua 

perspectiva, continua a autora, “uma grande variedade de negativos e técnicas de manipulação 

eram utilizadas, incluindo desenhar, gravar, pintar e riscar tanto negativos como 

impressões” (Idem). Num ensaio sobre a vida e a obra do fotógrafo Edward Weston, escrito 

em 1999, Terence Pitts localiza as múltiplas raízes do movimento pictorialista em tudo que ia 

do simbolismo ao esteticismo [arte pela arte], chegando ao movimento mais contemporâneo 

das Arts & Crafts  (2013). Pode-se citar também o impressionismo como uma de suas 30

inspirações (ROBERTS, 2013).  

 Além das vertentes européias, a tendência foi acompanhada também por fotógrafos 

estadunidenses, como Weston no princípio de sua carreira. Inicialmente engajados nos grupos 

do velho continente, alguns norte-americanos optaram por se separar daqueles buscando 

formas mais originais da expressão pictorialista. O Grupo Camera Club, de Nova York, por 

 Segundo a própria instituição, é o mais antigo clube fotográfico do mundo, formado em 1853.Disponível em: 29

<http://rps.org/regions-and-chapters/chapters/uae-dubai/blogs/2015/september/the-rps--is-much-more-than-just-
the-oldest-camera-club-on-the-planet> Acesso em ago. 2019.   

 Movimento das arte decorativas surgido na segunda metade do século XIX. Forma de reação à escalada na 30

produção industrial de móveis e utilitários domésticos, propunha a retomada da produção artesanal desses bens. 
ARTS & CRAFTS, in Enciclopaedia Britannica, Online. 
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exemplo, foi um dos pioneiros, inclusive, na criação de publicações específicas, editando 

entre 1897 e 1903 a revista Camera Notes, que atingiu um total de 24 edições. Constavam 

entre seus membros nomes como Alfred Siteglitz, George Seeley, Gertrude Käsebier, Eduard 

Steichen e Clarence White. Após a saída de Stiegliz, em março de 1902, apenas três novos 

números da revista foram publicados. Este dado é importante pois, como veremos, na 

trajetória dessa publicação iria se desenvolver o nude masculino no seio do pictorialismo, 

através de obras de Fred Holland Day exaltadas por Stieglitz.  

Proveniente do interior de Nova Jersey, mas criado em Nova York e graduado em 

engenharia em Berlim, Stieglitz unia suas múltiplas curiosidades a sua devoção pela 

fotografia, com um perfeccionismo e uma intransigência que o levaram tanto a agregar 

pessoas em torno de seus ideais – a fim de executar seus projetos o mais próximo da perfeição 

possível, quanto a dissolver, posteriormente, os grupos criados (ROBERTS, 2013). Ao sair do 

Grupo Camera Club e deixar a Camera Notes em 1902, Stieglitz criou um novo grupo, o 

Photo-Secession, com o qual lançou, em dezembro do mesmo ano, a revista Camera Work – 

embora conste em sua capa a data de janeiro de 1903. Há uma contradição no nome da 

publicação, destacada e indicada como possível ironia por Roberts: na época, o termo 

“camera work” situava os fotógrafos como simples operadores das câmeras, posição 

dissonante da vanguarda da qual a revista era estandarte.  

Inicialmente, Camera Work utilizava processos manuais de fotogravura sobre papel de 

seda japonês – processo sob o controle total de Stieglitz, que se incumbia, ainda, de corrigir 

eventuais imperfeições nas gravuras. Apesar de o editor da revista negar que ela fosse uma 

extensão do grupo Photo-Sessecion e das atividades da Galeria 291, a publicação acabava 

dedicando-se especialmente a elas. Juntos, a revista, o grupo e a galeria acabaram formando 

uma espécie de tripé da promoção do pictorialismo por parte de Stieglitz e seus 

companheiros, e terminaram murchando junto com o interesse de seu idealizador por essa 

estética.  Entretanto, o rigor do controle de qualidade na aplicação das fotografias em Camera 

Work durou até sua última edição, em 1917, período durante o qual Stieglitz buscava, sempre 

que possível, fazer gravuras a partir dos negativos originais, consideradas, portanto, 

impressões genuínas.  Por quatorze anos, a revista levou nudes pictóricos, dentro de belos 

volumes colecionáveis, a centenas de assinantes.  
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Embora o nude não tenha sido um objeto especialmente caro à revista – foram apenas 

38 fotografias ao longo dos 50 volumes –, o notável é que a estética adotada pelos artistas 

nesse tipo de imagens parecia agradar ao público. Isso é, ao menos, o que permite aferir o 

ensaio da referida Sam Roberts sobre a publicação, ao assinalar uma reclamação à editoria de 

leitores desgostosos com a edição número 32, de 1910, por terem se deparado com mais 

nudes em formato de desenhos do modernista Henri Matisse do que com os fotográficos 

(ROBERTS, 2013). Infelizmente, o volume com a compilação integral das fotografias 

publicadas em Camera Work traz apenas as reproduções desse formato artístico, deixando de 

fora os outros que também foram apresentados pela revista, inclusive os desenhos de Matisse; 

a obra tampouco cita os títulos dos trabalhos do pintor francês reproduzidos em suas páginas. 

Sem acesso a essas imagens e nem às cartas dos leitores mencionadas por Roberts, ficamos 

impossibilitadas, assim, de cotejar desenhos e fotografias, a fim de compreender quais eram 

os valores morais e estéticos em questão, não podendo avaliar se a crítica provinha apenas (ou 

não) de um desgosto com a escolha de outra arte em detrimento da fotografia.  

Há, porém, uma outra comparação possível e que talvez seja ainda mais pertinente a 

esta dissertação: as diferenças de frequência, estética e carga erótica dos nus fotográficos 

masculinos e femininos veiculados na revista. A discrepância quantitativa é gritante: apenas 

um dos quase quarenta retratos de pessoas retratadas sem vestes é de uma pessoa lida como 

homem (considerando-se os termos cis-normativos de gênero). Há, inclusive, mais fotografias 

de crianças – cuja nudez, conforme discutido no capítulo anterior, não supunha os cuidados e 

as prescrições que enfrentaria atualmente, pois a visão de seus corpos nus era considerada 

"inocente", ainda não havendo a preocupação com a proteção das crianças expostas nem com 

a possibilidade de constituir uma apologia da pedofilia. Logo, as poses assumidas por 

meninos e meninas nas fotografias da publicação  algumas simulando brincadeiras, foram 

tomadas como ingênuas e não eram compreendidas como situações expressamente sexuais ou 

sensuais  por seus editores nem pela sociedade da época [Figura 32].  

A representação de único modelo masculino nu esconde mais do que exibe seu corpo. 

Nessa imagem, o homem encontra-se encolhido e abraçando as próprias pernas, sem mostrar 

nem o rosto, nem a parte traseira do corpo, tampouco tórax e, muito menos, a região da virilha 

[Figura 33]. Ao observar essa imagem, agora, não custa pensar que talvez vestido estivesse 

mais pelado. Para um olhar situado no início do século XXI, se analisássemos apenas esse 
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nude dentre os publicados pela revista, poderíamos considerá-la pudibunda inclusive para os 

padrões de sua época. Cabe questionar, porém, se os mesmos sentimentos de timidez ou de 

auto-censura com relação à nudez se aplicariam às demais fotografias publicadas em Camera 

Work. E a resposta é que não parece ser este o caso, pois há diversas poses sensuais entre os 

nudes femininos apresentados por Stieglitz, já desde sua predecessora Camera Notes. Talvez 

para o fotógrafo e seus colegas da Photo-Secession, o maior problema fosse “encarar o pau”. 

Aludir ao medo de “encarar o pau” não é a brincadeira que possa parecer, pois o 

historiador da arte David Leddick, em sua antologia The Male Nude, apresenta outros indícios 

Figura 32: The Wondrous Globe (1912) – Annie W. Brigman

Fonte: Stieglitz, 2013

Figura 33: Nude (The Pool) [1910] - George H 
Seeley

Fonte: Stieglitz, 2013 Fonte: Stieglitz, 2013

Figura 34: Torso (1909) - Clarence H White  
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de que existia maior recato com o corpo masculino naquela época: “nesse período [anterior à 

Primeira Guerra Mundial], representações do corpo masculino tinham sempre que ser 

encobertas por outros motivos” (2012, p.68). Uma dessas estratégias de encobrimento era o 

tema grego, utilizado desde o final do século XIX por Wilhelm von Gloeden e Wilhelm von 

Plüschow, barões alemães radicados na Sicília, sobre quem discorremos no capítulo anterior, 

que acrescentavam ainda o disfarce de souvenir dos tempos romanos. As lutas foram outro 

subterfúgio oriundo das tradições greco-romanas, adaptado ao decorrer dos tempos e bastante 

recorrente em todo o século XX. Essas não foram, porém, as únicas inspirações nessa tarefa 

de dissimular a nudez masculina sob artifícios que a tornassem lícita ou tolerável. Também 

serviam de referência e premissa para essas imagens do corpo masculino algumas outras 

poses inspiradas nas criações desses povos da Antiguidade (como um Atlante ) a partir das 31

quais, lembremos, o nude  foi conceitualizado no século XVII (CLARK, 1990). 

O fotógrafo Fred Holland Day, amigo e rival de Stieglitz, tinha, porém, outra 

abordagem. Baseado em Boston, esse artista trabalhou junto ao nova-iorquino na promoção e 

no desenvolvimento do pictorialismo nos Estados Unidos; e, portanto, na difusão da 

fotografia como arte; contudo, eles competiam pela liderança daquele movimento. Outra 

diferença entre ambos era o tratamento dado ao nude masculino, pois Holland Day tinha com 

esse assunto o mesmo compromisso que destinava a outros temas de seu interesse na 

fotografia. Ainda assim, em um período anterior às intrigas Stieglitz tinha reconhecido o 

trabalho de Holland Day, inclusive no campo do nu masculino, ao reproduzir numa edição da 

Camera Notes duas de suas fotografias da Nubian Series, criadas por volta de 1898 [Figuras 

35, 36]. Nelas, Holland Day caracterizou seu modelo – um dos poucos homens negros a 

aparecer neste tipo de fotos da época – com roupas dignas de um chefe etíope. A homenagem 

à auto-determinação do país africano foi explicitada no título dessas obras: Menelek [Figura 

35], nome do primeiro imperador da Etiópia no século X a.C. e do líder na luta mais recente 

pela independência da Itália . As descrições sem autoria que acompanham algumas de suas 32

fotografias no site do Metropolitan Museum of Art de Nova York reconhecem seu trabalho 

 Atlante é o nome dado a colunas antropomorfas com corpos masculinos. No caso de corpos femininos, são 31

denominadas Cariátides. 

  Disponível em: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/267558?32

&searchField=All&sortBy=Relevance&ft=F.+Holland+Day&offset=0&rpp=20&amp;pos=17> . Acesso em 
Ago. 2019. 
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como “brilhantes demonstrações dos delicados nuances tonais obteníveis com platinótipos , 33

geralmente bastante admiradas à época”.  34

Dentro da estética vigente na época, fotografar um homem negro, nu – mesmo sem 

confrontar o espectador com o pênis do modelo – podia passar por mais uma criação 

orientalista, ou seja, uma das poucas formas aceitas para a exibição de corpos masculinos. 

Porém, ao fazê-lo como homenagem a uma expressão de poder político de um povo africano 

em sua luta anti-colonialista, torna-se uma posição bastante arrojada. Cabe notar que no 

mesmo período em que Holland Day – que, de fato, era filho de uma ativista pelo fim da 

escravidão – fez referência à independência de um povo africano, a Royal Photographic 

Society publicou a foto de um homem negro trajando uma espécie de bermuda branca 

ajoelhado, retratando a escravização de pessoas negras .  35

 Provocador, portanto, o fotógrafo que também se tornou conhecido por fazer parte do 

movimento decadente, ainda emagreceu vários quilos para representar Jesus em uma 

 Processo de impressão fotográfica monocromática realizada com platina ao invés de prata. Inventada em 1873, 33

é capaz de produzir um espectro tonal mais sutil que a prata, mas foi substituído por essa e pela gelatina nos anos 
1930 devido a seu valor elevado. Artigo sem autor no blog da Leica, marca de câmeras fotográficas alemã. 
Disponível em: <https://www.leica-camera.blog/2016/11/01/black-white-photography-platinum-printing/> . 
Acesso em 12 out. 2019. 

  Disponível em: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/283251?34

&searchField=All&sortBy=Relevance&ft=F.+Holland+Day&offset=0&rpp=20&amp;pos=1>.

 A Royal Photographic Society parece não ter mudado muito em um século, pois a mesma foto foi capa de uma 35

antologia de sua publicação em 1994.

Fonte: MET - Nova York 

Figura 35: Menelek - Fred Holland Day Figura 36: Ebony and Ivory (1898) - F. Holland Day

Fonte: Getty.edu 

https://www.leica-camera.blog/2016/11/01/black-white-photography-platinum-printing/
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encenação da Paixão de Cristo realizada e registrada fotograficamente com a colaboração de 

amigos. Em um artigo de jornal para promover uma exposição do artista em 2012, a então 

editora de artes e cultura do jornal Huffington Post, Priscilla Frank, apostou justamente no 

teor político  controverso da obra de Fred Holland Day como um dos principais motivos para 

seu progressivo esquecimento em vida. A outra razão seria a sua homossexualidade, expressa 

tanto nas próprias fotografias  como em sua longa solteirice; de fato, ele se dizia “casado 36

com a câmera”. E, finalmente, por ter morado com outro homem em sua maturidade e, além 

disso, ter publicado um poema sobre a amizade masculina através dos tempos. 

 Não obstante a influência de questões de âmbito privado na dissolução dos grupos 

pictorialistas, assim como no abandono da Camera Work por Stieglitz no período coincidente 

ao final da Primeira Guerra Mundial e no início dos anos 1920, elas podem não ter sido os 

motivos mais importantes. Roberts identifica a ocorrência de uma “concentração excessiva 

nos pormenores da técnica”, que teria levado os pictorialistas “à perda da visão fotográfica em 

geral” (2013, p. 360). A crítica de arte avalia ainda que os trabalhos desse grupo, ao fim, 

pareciam-se mais “com esboços a pastel ou desenhos a carvão do que com fotografias”, o que 

não condizia com as expectativas de alguém visionário como Stiegliz (Idem). A 

incompatibilidade entre a estética pictorialista e a realidade desenvolvimentista dos Estados 

Unidos naquele período, com seus cabos telefônicos, a introdução do modelo fordista de 

produção nas fábricas, e a construção de arranha-céus nas metrópoles como a Nova York por 

ele habitada, por exemplo, não parece ter sido uma percepção isolada de Stieglitz, mas um 

juízo compartilhado entre os artistas da época, estando relacionada a outras vanguardas dos 

anos 1920.  

3.1 A fotografia como uma forma de expressão contemporânea  

 Assim como a arte moderna emergiu como uma nova forma de representar o real, 

correspondendo a um novo jeito de ver o mundo – como postulam Crary (2012) e Berger 

(2008) – a partir dos anos 1920 a fotografia também seguiu um caminho de transformação 

 Apesar da afirmação de Frank, nenhuma fotografia do artista disponível em acervos digitais consultados 36

apresenta relações homoeróticas. Como, infelizmente o número de peças ao qual tivemos acesso foi limitado, 
apenas uma mais profunda varredura em sua obra seria capaz de afirmar se a representação de homossexualidade 
não é inferida apenas pela criação de nudes masculinos por um homem, e, posteriormente, por dados biográficos 
do artista. 
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que não deixava mais espaço para estéticas como as do pictorialismo. O fascínio sobre o que 

se considerava progresso, abrangendo os aparatos maquínicos fotografados, pode ter sido um 

dos componentes que contribuíram para modificar o olhar sobre a câmera. Esta passou de 

constituir o equipamento semi-autônomo do seu respectivo camera worker a virar uma sorte 

de prótese do olho humano, com propriedades específicas, capazes de – diferentemente da 

câmara escura – fixarem de modo “nítido e preciso” (WESTON , 19--, apud PITTS, 2012) os 

contornos urbanos da segunda década do século XX. O aspecto subjetivo conferido à 

fotografia a partir desse momento é destacado por Susan Sontag em seu célebre livro de 

ensaios de 1973, Sobre fotografia:  
(…) como as pessoas logo descobriram que ninguém tira a mesma foto da mesma 
coisa, a suposição de que as câmeras propiciam uma imagem impessoal, objetiva, 
rendeu-se ao fato de que as fotos são indícios não só do que existe, mas daquilo que 
um indivíduo vê; não apenas um registro, mas uma avaliação do mundo (2004, p.
105).  

 Ou seja, para a criação das novas estéticas contribuiu a emergência de uma nova 

concepção do mundo, apreensível desde suas novas formas urbanas, com os avanços no 

transporte e na comunicação, e que também acabou reforçando o fascínio pelas máquinas. O 

fascínio pelas tecnologias aguçou o interesse dos fotógrafos em trabalhar a potência da 

câmera fotográfica enquanto tal, para criar formas mais adequadas de representação do 

Ocidente no período do Entreguerras. Sobretudo, desenvolveu-se a consciência de que o 

registrado pela câmera não é uma cópia fiel e objetiva do real, mas é o olhar de alguém.  

 Décadas após o fenômeno, no livro acima referido, Sontag identificou algumas 

disparidades estético-perceptivas entre as obras geradas por diferentes meios, em decorrência 

de suas particularidades produtivas: “é da natureza da foto não poder nunca transcender 

completamente seu tema, como pode uma pintura, nem pode um fotógrafo transcender o 

visual propriamente dito, o que é, em certo sentido, o objetivo supremo da pintura 

modernista” (2004, p. 111). Partindo desse entendimento, com essa aceitação e essa aposta em 

suas particularidades, a fotografia pode se desenvolver como uma forma de arte, nos moldes 

pelos quais passou a ser reconhecida desde então. 

 Entre os artistas que elaboraram trabalhos fotográficos desta maneira estavam os 

componentes do Grupo f/64, alguns dos quais haviam sido previamente engajados no 

pictorialismo. Para Sontag (2004), esse coletivo se tornaria importante não apenas por ter 

ajudado a consolidar a fotografia como forma artística, tal como a conhecemos hoje, mas 
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também por ter tornado o nu fotográfico “respeitável”. A autora não explicita os critérios 

utilizados como discriminantes entre estes nudes fotográficos e seus predecessores. O uso do 

termo “respeitável”, porém, indica um juízo de valores que, conjugado à transformação de um 

modo de fazer fotográfico, torna-se ponto atrativo para esta dissertação.  

 A reflexão do historiador da arte Peter Lacey fornece uma via instigante para adentrar 

nessa questão. Primeiramente, ele critica os (poucos) nudes do século XIX criados na 

Inglaterra vitoriana, afirmando que eles retratam “geralmente, participantes lânguidos em 

arranjos banais, alegóricos e moralmente edificantes”. Em seguida, o autor acrescenta: “essas 

fotografias apenas enfatizam os piores aspectos das pinturas com as quais lutam por se 

assemelhar ” (1964, p.17). Lacey  também considera as realizações dos pictorialistas ingleses 

e estadunidenses insípidas – apesar de os primeiros terem sido perseguidos pela English 

Society of Suppression of Vice nos anos 1850, por serem consideradas “nuas demais para o 

nude” (Idem, p.21 – tradução nossa). A diferença de percepção do mesmo conjunto de 

imagens por seus contemporâneos em meados do século XIX e por Lacey, cerca de um século 

mais tarde, “nuas demais para o nude” para os primeiros e “insípida” para o segundo, é uma 

clara marca de mudança de percepção moral entre as épocas. Às vésperas da “revolução 

sexual”, para alguns críticos, imoral seria o medo de mostrar o corpo. Outra análise do autor 

interessante a esta dissertação é também um julgamento de valores, pois identifica como uma 

falha dos pictorialistas a sua exaustiva busca por firmar a fotografia no meio artístico. Lacey 

considera a virada de Stieglitz e Weston ao abandonarem aquele movimento artístico, 

passando a explorar a câmera “em seus próprios termos”, como o marco a partir do qual “o 

nude fotográfico foi visto com consistência pela primeira vez” (Idem) e a fotografia se tornou, 

enfim, uma forma de expressão contemporânea. 

 Antes de aprofundar essas reflexões, porém, faremos uma breve introdução ao legado 

do Grupo f/64 e de alguns de seus principais nomes para, então, apresentarmos seus nus no 

intuito de compará-los com os exemplos anteriormente referidos, que foram considerados 

obscenos ou desprovidos de valor artístico. Os propósitos do Grupo f/64 eram tão nítidos 

quanto as fotografias criadas através de lentes com a abertura focal indicada em seu nome: a 

menor possível. Composto originalmente por Ansel Adams, Imogen Cunningham, Edward 

Weston, Willard Van Dyke, Henry Swift, John Paul Edwards, Brett Weston, Consuelo 

Kanaga, Alma Lavenson, Sonya Noskowiak e Preston Holder, o grupo localizado na costa 
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oeste dos Estados Unidos visava promover a fotografia pelo que tinha de única; isto é, sua 

ligação (então considerada) inalienável com o real e a transparência própria do meio. Edward 

Weston pontuava sua escolha de se desviar do pictorialismo (ao qual havia se filiado 

anteriormente) da seguinte forma: “eu quero a beleza crua que a lente pode reproduzir com 

tanta exatidão, sem a interferência de um ‘efeito artístico’” (19- -, apud PITTS, 2013, p.96) .  37

 Em seu manifesto, o coletivo criado em 1932 se propunha a conquistar as paredes das 

galerias e dos museus não apenas para seus integrantes, mas também para quaisquer 

fotógrafos que partilhassem de seus preceitos . Nesse texto, o grupo criticava diretamente as 38

técnicas pictorialistas de manipulação e suavização da imagem, quesitos pelos quais não as 

considerava fotografia “pura”. Todavia, alegavam não considerem-se os únicos produtores de 

uma estética verdadeiramente fotográfica, fazendo questão de sinalizar que o critério de 

proximidade técnica na escolha de autores exteriores ao grupo não implicava na 

desvalorização dos trabalhos por ventura não selecionados (GROUP F/64, 2015). A abertura à 

exploração de diferentes motivos na fotografia, conquanto fossem mantidas as observações 

estéticas, era a própria marca do grupo. Em um artigo para o site do Metropolitan Museum of 

Art, a curadora de fotografia Lisa Hostler destaca a capacidade de agrupar temas tão diversos 

quanto a natureza, a arquitetura e os objetos cotidianos que o Grupo f/64 possuía:  
Enquanto, à primeira vista, estes objetos parecem não ter qualquer coisa em comum, 
as fotografias deles feitas pelo Group f/64 têm. O interesse meticuloso desses 
fotógrafos em transcrever as características exatas do que estava diante da câmera os 
une, e traduz a experiência emocional da forma na característica primária/primordial 
de sua arte fotográfica (HOSTLER, 2004, s/ página – tradução nossa). 

 Edward Weston é um dos integrantes do grupo que iniciaram sua carreira artística se 

afiliando à estética pictorialista . Em 1922 enquanto visitava sua irmã em Ohio, antes de ir a 39

Nova York para apresentar seu portfólio a Stieglitz, já tinha passado a fazer experiências com 

formas de contornos bem definidos. Porém, ao apresentar seus ensaio mais consolidados, 

pertencentes ainda à linha pictorialista, foi repreendido por Stieglitz. Isso deu a Weston o 

ânimo necessário para realizar a mudança de rumos pretendida. Seu debut no nude, de fato, 

coincidiu com esses primeiros experimentos que escapavam às regras do pictorialismo. Pitts 

 Tradução nossa. No original: “I want the stark beauty that a lens can so exactly render, presented without 37

interference of  ‘artistic effect’”.

 Verbete da Encyclopædia Britannica. Disponível em:  <https://www.britannica.com/art/Group-f64>. Acesso 38

em 10 ago. 2019.

 Sua renda de sustento, porém, originava-se principalmente de retratos comissionados. 39

https://www.britannica.com/art/Group-f64
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nomeia alguns como “quase cubistas” e caracteriza o conjunto inicial da seguinte forma: 
Algumas de suas imagens de nudes levavam os limites insípidos do pictorialismo a 
uma arena de erotismo quase palpável. Apesar de ele ter começado a libertar suas 
fotografias da limitação ligada à tradição pictorialista, ele ainda não havia 
encontrado o caminho que o levaria à total ruptura (PITTS, 2013, p.15 – tradução 
nossa). 

 Uma vez abandonado o pictorialismo, os nus tornaram-se tema recorrente na obra de 

Weston, que passou a se dedicar notadamente às paisagens naturais. Ao deixar para trás 

aquela estética, o artista acusou seus praticantes remanescentes de serem incapazes de “sentir 

a vida”, e defendeu que a câmera fotográfica empregada em suas características “essenciais” 

seria mais adequada à reprodução da “quintessência da vida” e da “carne palpitante”. Isso 

significava também uma defesa do estilo denominado preciosismo (Idem). Em meados dos 

anos 1920, durante uma temporada no México, o fotógrafo preferia propor a suas modelos 

que dançassem nuas ao invés de posarem, a fim de observar e registrar seus movimentos em 

formas fluidas. É provável que Weston estivesse influenciado também pelo desenvolvimento 

da dança moderna e das fotografias de espetáculos que floresciam na época. Foi nesse 

período, inclusive, que fotógrafos passaram a ser contratados pelos teatros da Broadway a fim 

de registrar seus espetáculos e os corpos dos bailarinos (MONDENNARD; PULTZ, 2009).  

 Após essa fase, a estética empregada por Weston ao retratar nus mudou. 

Contemporâneo de vanguardas como o cubismo, em algumas de suas obras, Weston irá 

recortar o corpo por intermédio de seus enquadramentos, dando ênfase a suas formas de 

maneira plástica e explorando as tonalidades da pele em seu registro fotográfico. Em outras, o 

cria de maneira mais sensual, como fez nas fotos de sua companheira Charis Wilson nas 

dunas da praia de Oceano, na Califórnia [Figura 38] . Seus únicos nus de corpos não 

femininos, porém, são de seus filhos durante a infância. As mais conhecidas são aquelas 

pertencentes a um ensaio sobre Neil aos nove anos de idade [Figura 37], fazendo-o posar 

como uma estátua e enquadrando apenas partes de seu corpo, criando assim um contraste 

entre sua pele e o fundo facilmente identificável com fotografias de estátuas de mármore. 

Datando da primeira metade dos anos 1920, as fotografias resultantes desse ensaio sinalizam 

uma transição estética .  40

 Marcando a presença de mulheres na história da fotografia, Imogen Cunningham foi  

outra participante do Group f/64 a se dedicar aos nudes ao longo de sua vida e alcançar 

 Met Museum. Disponível em: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/286228>. Acesso em ago. 40

2019.

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/286228
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prestígio por esse trabalho. Sua primeira incursão conhecida nesse campo é um autorretrato 

realizado em 1906, apenas cinco anos após do início de sua trajetória na fotografia. Dois anos 

mais tarde, ela entrou em contato com os pictorialistas através de Stieglitz e Gertrude 

Käsebier (que, ademais de fotógrafa, era parceira romântica e modelo de Stieglitz). Em 1915, 

período ainda sob influência daquela estética, viajou a Mount Rainier com seu marido Roi 

Patridge, aproveitando as circunstâncias para fotografá-lo nu em poses variadas [Figura 40]. 

Como em um experimento livre, ora ele posa, ora parece interagir livremente com o ambiente. 

Seu pênis, porém, aparece apenas em uma das imagens tomadas em plano geral, à distância.  

 Catorze anos mais tarde, ela fotografou o dançarino John Bovingdon [Figura 39], em 

um ensaio com um propósito estético mais definido, assim como o foco das fotos, já distantes 

do pictorialismo. Como Weston fez com algumas das mulheres que posaram para si, 

Cunningham modelou o corpo de Bovingdon de um modo desprendido de referências ligadas 

ao nude clássico grego, renascentista ou neoclassicista, explorando outras poses, 

enquadramentos e ângulos. Porém, a partir do material com o qual tivemos contato, tanto 

bibliográfico como documental, podemos constatar uma diferença na exposição dos corpos 

lidos como masculinos e femininos (segundo as normas cisgêneras dominantes). Enquanto a 

artista evitou, com frequência, mostrar o rosto dos modelos homens, e, sempre, seus pênis,  ao 

longo de sua carreira, ela expôs diretamente à lente tanto a face, quanto o púbis não apenas de 

outras mulheres [Figura 41], mas, inclusive, ao retratar a si própria.  

Fonte: Getty.edu

Figura 37: Neil torso II (1925) - Weston 

Fonte: PITTS, 2013

Figura 38: Charis on dunes (1936) - Weston 
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 A despeito da maior reserva da fotógrafa Imogen Cunningham em revelar a nudez 

masculina em relação à feminina, no nude intitulado “On Mount Rainier #8”, o seu marido 

Patridge assume uma pose não correspondente aos referenciais masculinos então vigentes. 

Seu espreguiçar-se, despreocupado, sem contrair músculos, sem demonstrar força, ação ou 

poder sobre algo, relaciona-se mais às imagens femininas da época, cujos corpos eram 

representados como presença para darem-se a ver (BERGER, 2009; DYER, 1992).  

Fonte: Imogen Cunningham Trust

Figura 39: John Bovingdon 2 (1929) - 
Imogen Cunningahm

Fonte: Imogen Cunningham Trust

Figura 40: On Mount Rainier 8 (1925) - Imogen 
Cunningahm

Fonte: Imogen Cunningham Trust

Figura 41: Helena Meyers, Canyon de Chelly 3 (1939) - Imogen Cunningham
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 Há uma contradição entre os apontamentos de alguns historiógrafos da arte quando 

falam da abertura para as fotografias do corpo nu no início do século XX e nas vanguardas 

modernistas. Mondennard e Pultz (2009), por exemplo, assinalam o fim de um suposto 

puritanismo vitoriano e uma maior liberdade corporal, indicando os estudos psicanalíticos 

como propulsores de uma visão mais permissiva com relação ao sexo. Sua consequência, 

defendem, seria a proliferação de nus mais ousados e também a possibilidade de retratar o 

corpo por suas qualidades estéticas, dissociadas de uma finalidade evidentemente erótica. 

Contudo, embora as formas aceitas como nude nas artes tenham, de fato, sido ampliadas, há 

ressalvas a serem feitas, pois muitas práticas ainda continuaram sendo consideradas obscenas 

– aberta ou tacitamente. Antes de aprofundar esta importante questão, porém, é necessário 

analisarmos a correlação entre as metamorfoses de forma e conteúdo desta categoria artística 

na época ora em foco.   

 Frances Borzello (2012) relaciona o surgimento do modernismo na arte com a morte 

da compulsoriedade de sublimação do corpo em um nude, isto é: com a emergência e 

validação de obras nas quais o corpo pode estar despido não apenas de roupas, mas também 

de técnicas que os aprimorassem conforme o olhar de sua época. Tornaram-se, portanto naked 

nudes (nus pelados), o objeto principal de estudo dessa historiadora. Adicionalmente, a 

dissolução dos valores realistas herdados do Renascimento também afrouxou outras regras 

estéticas, enquanto novos princípios artísticos emergiram. No capítulo anterior, apresentamos 

dois momentos durante os quais o nude já havia perdido parte do significado carregado até 

então: nas décadas finais do século IV a.C e no Neoclassicismo (CLARK, 1990). Em ambos 

os casos, descolaram-se das obras certos valores vinculados à filosofia e religião, dando 

primazia à sua qualidade estética – o que, além de tratar-se igualmente de uma valoração 

moral sobre as obras, resultou também na “pornificação” do olhar a partir do século XVIII 

(SIBILIA, 2014).  

 No modernismo, porém, a mudança será ainda mais profunda, chegando ao 

questionamento do belo nas imagens corporais, cedendo espaço à emergência e à validação 

crítica de novas formas de criar os corpos nos circuitos artísticos, como explica Borzello: 
Não mais utilizado para representar virtudes heróicas em sua versão masculina ou 
deusas e donzelas em perigo nas versões femininas, o nude tinha perdido sua função. 
No início do século XX, quando o equilíbrio transfere-se do realismo à abstração, 
termos como cor, tom, design, padronagem, marcas de pinceladas, substituíram a 
aparência realista como critério de julgamento (2012, pp.21-22 - tradução nossa).  
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 A historiadora da arte destaca que, à medida que os demais meios artísticos foram 

desenvolvendo outras formas de representação do corpo humano, ocorreu uma maior 

persistência do nude, em sua projeção idealizada do corpo, na fotografia. Compreendemos 

isso como efeito tanto de uma nova percepção do corpo quanto de uma criação mais voltada 

às características próprias de cada suporte. De fato, apesar de encontrarmos uma frutífera 

manifestação de criações abstratas do corpo também na fotografia nos anos 1920-1930, com 

trabalhos como as distorções espelhadas de André Kertesz [figura 42] ou Bill Brandt, elas 

ainda serão minoria. As referências, diretas ou não, aos cânones do nude como estilo, 

perdurariam no campo fotográfico até os anos 1960/80 (LEDDICK, 2012). Lacey, em sua 

historiografia do nu na fotografia, lançada em 1964, não apenas corrobora a análise de 

Borzello, como defende a posição dos fotógrafos, apesar de fazer uma ressalva para a 

manutenção de uma inspiração mútua entre fotógrafos e pintores:  
Não apenas os fotógrafos são, como  grupo, mais preocupados com a expressão da 
forma e do estilo através do nude do que pintores e escultores hoje, mas, pode-se 
argumentar, a fotografia é no presente o maior refúgio do nude. Hoje o nude na arte, 
quando ela  aparece, é simplesmente mais uma forma entre outras. A expressão de 41

seus humores e nuances, tanto quanto sua forma atual, foram abandonadas ao 
realismo da fotografia [que não é literal como o do século XIX abandonado pelos 
pintores]” (LACEY, 1964, p.23) 

 

 A estética desenvolvida pelos fotógrafos modernistas do Grupo f/64 resultava – 

 O autor reiteradamente refere-se ao nude no feminino, ao invés de utilizar o pronome neutro comumente 41

designado para objetos não humanos “it”. 

Fonte: brucesilverstein.com 

Figura 42: Distortion #141 (1930) – Andre Kertesz  
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conforme dito anteriormente ao citarmos Hostler (2004) – em uma singularidade visual, 

inigualável por outras correntes, criando uma unidade tão coerente entre as fotografias dos 

diferentes criadores do coletivo, que era possível agrupar formalmente os prédios, pimentões 

e nus. Entretanto, a baixa incidência de nus masculinos no contexto tanto desse como de 

outros grupos artísticos de vanguarda, indica que o corpo humano despido não era percebido 

como qualquer outro objeto que se pudesse registrar fotograficamente. À primeira vista, 

poderíamos avaliar essa diferenciação como sendo um efeito ou um ponto de resistência a um 

circuito de verdade, o qual, conforme já discutido no capítulo anterior, buscava recobrir o 

corpo de glorianda, expurgando sua sexualidade, ao menos no território das artes. Porém, a 

prescrição recomendada por Foucault – sobre a polivalência tática dos discursos e a 

necessidade de concebê-los como descontínuos e ambíguos, por serem duplamente 

“instrumento e efeito de poder, e também obstáculo, escora, ponto de resistência e ponto de 

partida de uma estratégia oposta” (2017, 112) – nos indica a possibilidade de nos depararmos 

com manifestações ambíguas e até mesmo contraditórias ou de uma complexidade difícil de 

sondar.  

 Por uma parte, os artistas começaram a assumir a sexualidade como uma fonte de 

impulso criador, tal como proposto por Mondennard e Pultz (2009), e isto significou um 

afrouxamento dos meios nos quais se tornou possível expressá-la. Por outra parte, porém, 

também houve uma proficuidade de discursos que levaram a refletir sobre ela e a confessá-la, 

ao invés de apenas vivê-la. A sexualidade moderna se tornou, por conseguinte, um dos focos 

locais de poder-saber a partir do qual era possível extrair confissões sobre os corpos e as 

fantasias dos sujeitos. Aqui o nu fotográfico opera, portanto, de modo semelhante à 

psicanálise freudiana: designada pelos autores acima citados como um dos propulsores das 

novas formas de lidar com o corpo e com a sexualidade, é também, conforme Foucault (2017) 

uma das instituições legitimadas para extrair, sacar confissões e instaurar verdades sobre o 

sexo. Neste sentido, cabe deduzir que os usos permitidos dos nus masculinos e femininos até 

por volta dos anos 1950, foram eficientes em reforçar um tipo de corpo para ser olhado e 

representado, independente do gênero do artista que o retratasse: o corpo feminino. Nutrindo, 

ainda, o suposto espectador masculino e heterossexual a quem eram destinadas as obras.  

 Isso foi motivo, inclusive, para que fotógrafas mulheres, aparentemente 

heterossexuais, também fotografassem mulheres nuas sem pudor. Berger (2009) propõe que a 
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cultura ocidental configurou a mulher duplamente como objeto inspecionado pelo homem e 

como sua própria inspetora, atentando para a competição e auto-comparação feminina no 

Ocidente desde os gregos, com a passagem do “pomo da discórdia”, no princípio da Guerra 

de Tróia. Uma possível razão para que os homens heterossexuais dificilmente fotografassem 

outros homens nus, mesmo em peças sem teor erótico: o fim podia ser a análise do corpo em 

pedaços, para sintetizá-lo em nova forma, mas o olhar para o corpo a ser fotografado era, se 

não sexualizado, sexuado.  

 Na mesma direção, a socióloga Beth A. Eck (2003) aponta a persistência desse olhar 

sexuado no âmbito da recepção de nus fotográficos até os anos 2000. Em pesquisa baseada 

em entrevistas qualitativas, a autora estadunidense constatou a manutenção da “naturalidade” 

com a qual homens e mulheres heterossexuais observavam fotografias de mulheres nuas 

despidas e o desconforto de ambos ante as imagens do corpo masculino desprovido de vestes. 

4. UM ARMÁRIO DE PORTAS ENTREABERTAS 

4.1 A arte despida de subterfúgios  

Apesar da manutenção, no começo do século XX, da discrepância de quantidade e 

formas de explorar o corpo masculino nas artes, em comparação com o feminino, novas 

propostas começaram a emergir a partir dos anos 1930. Algumas dessas novidades tinham 

claro intuito artístico e já eram mais ousadas que as de Fred Holland Day. Outras, com 

desígnio abertamente escopofílico, eram escoradas, em parte, na tradição do nude, mas 

também recorriam a manuais médicos e, principalmente, à prática do body building, como 

subterfúgio para driblar preconceitos e leis de ordem moral.  

Na primeira parte desta dissertação relatamos que, apesar das sanções legais previstas 

em países como a Inglaterra e os Estados Unidos para infrações dos códigos morais 

estabelecidos na criação de nudes, dificilmente os casos iam a júri – mesmo com a pressão de 

setores conservadores através de denúncias ou tentativas de restringir as estéticas permitidas 

pelas leis. Depois, na seção anterior deste capítulo, apontamos uma primeira contradição – ou, 

pelo menos, uma limitação de alcance – no que Mondennard e Pultz (2009) consideram uma 

expansão das concessões feitas aos corpos despidos nas artes. Agora, a seguir, veremos 

através de que outros modos a liberação gradativamente permitida ainda ficou ligada a um 
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contexto cisheteronormativa, razão pela qual as fotografias cujo objetivo explícito era o 

deleite do olhar sobre o corpo masculino seguiram requerindo o uso dos disfarces citados no 

parágrafo anterior até os anos 1960 para manterem-se dentro dos limites da lei e da moral 

ainda vigentes. 

Ao longo das seis primeiras décadas do século XX – fosse sob regimes totalitários, 

como o fascismo italiano, ou sob as auto-proclamadas democracias liberais dos Estados 

Unidos, da França e da Inglaterra – os limites do nu fotográfico masculino permitido eram 

destoantes do feminino, e os artistas que fotografavam corpos masculinos estavam sujeitos a 

diferentes tipos de repressão. Um dos casos de perseguição mais direta, encontrado entre os 

autores consultados, trata do encalço ao trabalho de nosso pioneiro dos nudes masculinos, 

Wilhelm von Gloeden. Devido à sua nacionalidade, o artista alemão de ascendência nobre 

teve de deixar a cidade de Taormina durante da disputa entre seu país e a Itália. Young (1994) 

trata o caso como uma questão de contendas nacionais, mas a perda de influência da família 

de von Gloeden em seu país natal após à falência ocorrida décadas antes, deixa dúvidas sobre 

o real motivo para a interceptação de sua correspondência destinada à ilha italiana durante o 

período.  

O segundo exemplo, mais ostensivo – e, indubitavelmente, um caso de censura – deu-

se já nos anos 1930, quando as vanguardas sustentavam uma aura de libertação do corpo cujos 

limites discutimos acima e, não coincidentemente, aconteceu com Il Moro, ajudante e 

discípulo de von Gloeden. Ao passo que o alemão de ascendência nobre foi deixado em paz 

pelo governo fascista de Mussolini durante os primeiros anos daquele regime, seu especulado 

amante, de origem mais humilde, não teve a mesma sorte. Young relata como, em 1936, uma 

campanha do governo fascista contra “vícios”, apoiada pela Igreja Católica, invadiu a casa de 

Il Moro sem aviso ou mandato, quebrando cerca de mil placas fotográficas de vidro e 

confiscando outras tantas como evidências para acusá-lo de posse de material pornográfico. 

Apesar da falta de educação formal, Il Moro, então com cerca de cinquenta anos de idade, 

conseguiu absolvição no tribunal ao distanciar as obras da pornografia, reivindicando seu 

valor artístico. Seu pleito foi deferido mediante a comprovação da existência de outros 

trabalhos de von Gloeden entre as coleções de museus e de críticos, de industrialistas, e até do 

Príncipe Augusto Guilherme da Prússia, do Rei Eduardo VII da Inglaterra, além do ministério 

de educação da própria Itália. Apesar da validação institucional, o autor do relato afirma que o 
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réu dificilmente teria escapado de uma condenação, caso o julgamento tivesse transcorrido 

apenas um ano mais tarde, pois então o governo fascista já havia exonerado os juízes mais 

liberais. 

Entretanto, nem toda repressão era explícita ou balizada por leis: muitas vezes ela 

acontecia na forma que viria a ser designada nos anos 2010 com o termo “silenciamento” – 

que corresponde a fazer calar ou tornar invisível um emissor, um determinado grupo de 

pessoas ou, ainda, alguns enunciados. Um dos exemplos de como essa barreira era criada é a 

trajetória de George Platt Lynes, fotógrafo nascido em 1907 no estado de Nova Jersey, cujos 

nus só obtiveram glória póstuma. Durante uma temporada em Paris, no período entre seus 

estudos e sua mudança para Nova York, onde, aos 25 anos, faria sua primeira exposição 

individual de fotografias, Platt Lynes frequentou os círculos do escritor surrealista René 

Crevel, do artista do surrealismo e do dadaísmo Man Ray (por quem foi fotografado nu), e da 

escritora Gertrude Stein. Em 1933, quando abriu seu próprio estúdio, já era figura central na 

cena nova-iorquina, “reconhecido por suas imagens altamente estilizadas, caracterizadas por 

iluminação expressionista, adereços surrealistas e composições sugestivas” (HOWARD 

GREENBERG GALLERY,  online – tradução nossa) . 42

A partir de então, o artista fotografou celebridades como as atrizes Katherine Hepburn 

e Rosalind Russel, e o cineasta Orson Welles, para revistas de moda como Harper’s Bazar e 

Vogue. Foi reconhecido também por seu trabalho como fotógrafo de espetáculos, a partir dos 

registros de montagens e de bailarinos da American Ballet Company, de 1935 até o final de 

sua vida em 1955 . Para assumir o posto de chefe do escritório da Vogue em Hollywood, ele 43

viveu em Los Angeles entre 1946 e 1948, mas retornou a Nova York por problemas 

financeiros. Essas dificuldades decorriam da diminuição de seu sucesso e de problemas com a 

Receita estadunidense, que o levaram a fechar seu estúdio e leiloar suas câmeras em 1951. 

Francisco Krömer (2013), em sua tese sobre a construção do olhar homoerótico na 

fotografia, indica que Platt Lynes tinha o interesse de fotografar o nu masculino desde os anos 

1930, tendo encontrado em seu ingresso na American Ballet Company a ocasião perfeita para 

fazê-lo. As narrativas mitológicas representadas nos palcos eram um motivo perfeito para 

 PLATT LYNES, George. In Howard Greenberg Gallery. Disponível em: < http://www.howardgreenberg.com/42

artists/george-platt-lynes?view=slider#2>. Acesso out. 2019. 

 KINSEY INSTITUTE. Sensual/Sexual/Social: The Photography of George Platt Lynes runs from September 43

30 through February 24, 2019 at the Indianapolis Museum of Art at Newfields. sem data. Disponível em: < 
https://kinseyinstitute.org/news-events/events/sensual-sexual-social.php>. Acesso em out. 2019. 

http://www.howardgreenberg.com/artists/george-platt-lynes?view=slider#2
https://kinseyinstitute.org/news-events/events/sensual-sexual-social.php
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introduzir o elemento homoerótico em sua estética apurada, de maneira a escapar da censura 

que ainda vigorava nessas arenas. Além disso, esses véus permitiam, segundo Krömer, a 

expressão do desejo homossexual reprimido pela sociedade:  
Um bom exemplo é representado pela figura 155, na qual mescla os mitos de Orfeu 
e o deus Eros vem personificado por um jovem nu que parece ter dificuldade de 
alcançar o objeto de seu desejo, uma figura ambígua velada, a quem tenta resgatar 
do mundo dos mortos ainda que pareça escapar-lhe por entre os dedos como símbolo 
das dificuldades dos homossexuais em viverem seu desejo livremente e sem 
obstáculos (IDEM, p. 283 – tradução nossa). [Figura 43]  

Krömer aponta mais um ato vanguardista na obra de Platt Lynes: a representação de 

relações interraciais em um país como os Estados Unidos, fortemente marcado pela 

segregação racial – talvez fosse esta uma das razões pelas quais Fred Holland Day figurava 

entre suas influências . Portanto, a visão e a expressão do artista, destoantes dos valores 44

morais dominantes à época ainda não seriam bem recebidas por grande parte do público da 

época. E, caso fossem divulgadas fora do nicho onde eram aceitas, as imagens por ele criadas 

poderiam causar represálias tanto ao fotógrafo quanto aos modelos. Em virtude disto, a fim de 

preservar seu renome no universo da moda e do teatro, Platt Lynes manteve esse campo de 

seu trabalho sob sigilo. Algumas fotografias circularam apenas entre seus amigos e 

conhecidos, mas outras foram publicadas, sob o pseudônimo Roberto Rolfe, em uma revista 

suíça chamada Der Kreis [O Círculo] (LEDDICK, 2012) . Houve ainda aquelas fotografias 45

que foram destruídas pelo próprio artista, durante a convalescência do câncer responsável por 

sua morte, em 1955, e as que foram doadas ao Instituto Kinsey, da Universidade de Indiana, 

dedicado ao estudo da sexualidade   . Nos deteremos brevemente sobre alguns aspectos 46 47 48

dessa doação. 

No período em que o professor Alfred Kinsey trabalhava na elaboração de seu livro 

 O autor cita ainda Edward Weston e Imogen Cunningham entre as inspirações de Platt Lynes. 44

 Leddick não indica os anos de tal publicação, tampouco conseguimos encontrar tais dados em outras 45

publicações. O autor indica, apenas, a exibição posterior das fotografias nos anos 1990.
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artists/george-platt-lynes?view=slider#2>. Acesso out. 2019. 

  KINSEY INSTITUTE. Sensual/Sexual/Social: The Photography of George Platt Lynes runs from September 47

30 through February 24, 2019 at the Indianapolis Museum of Art at Newfields. sem data. Disponível em: < 
https://kinseyinstitute.org/news-events/events/sensual-sexual-social.php>. Acesso em out. 2019. 

 PLATT LYNES, George. In Robert Miller Gallery. Disponível em: <https://www.robertmillergallery.com/48

george-platt-lynes-c1f6c>. Acesso em out. 2019. 
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Sexual Behavior in the Human Male , publicado em 1948, e na construção de um abrangente 49

instituto de pesquisa sobre a sexualidade humana, que extrapolaria investigações e produções 

acadêmicas para abrigar também produções artísticas, ele almejava integrar em sua coleção, 

dentre outros motivos, nus fotográficos masculinos que ilustrassem o estilo de vida gay. Seu 

interesse o conduziu à obra de Platt Lynes e ao convívio com o artista, tornando-se o 

pesquisador um de seus grandes apoiadores. Acertados os termos da doação, um problema 

logístico se interpôs entre remetente e destinatário das fotografias: a seção 1641 do capítulo 

71 do Código de Crimes e Procedimentos Criminais da Constituição estadunidense, também 

conhecida como Comstock Act .  50

Em sua versão original, datada de 1873, essa lei criminalizava o envio por correio 

federal de materiais obscenos, contraceptivos, remédios abortivos, brinquedos sexuais, cartas 

pessoais com conteúdo sexual ou informações sobre tais itens. Em 1945 a lei havia sido 

atualizada, passando a proibir explicitamente o envio de nus fotográficos. Apesar da violação 

de correspondência pessoal ser ilegal, funcionários federais estavam autorizados a fazê-lo 

 Sem edição em português, o livro causou controvérsias à época de sua publicação pela quebra de tabus e, 49

posteriormente, pela metodologia aplicada. São co-autores do volume junto à Kinsey, Wardell R. Pomeroy e 
Clyde E. Martin. Em 1954, o Instituto lançou The Sexual Behavior in the Human Female. Lançado no Brasil 
como A Conduta Sexual da Mulher (SENA, 2010). 

 United States Department of Justice. Citizen's Guide To U.S. Federal Law On Obscenity. 9 dez. 2018. 50

Disponível em: <https://www.justice.gov/criminal-ceos/citizens-guide-us-federal-law-obscenity>. Acesso em 
out. 2019. 

Fonte: MET Nova York

Figura 43: Orfeu e Eros (1937) – Platt Lynes Figura 44: sem título – Platt Lynes

Fonte: Kinsey Institute
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caso houvesse suspeitas de irregularidades nas correspondências, fossem elas derivadas de 

denúncias ou do reconhecimento do nome de determinados emissários. Mencionaremos esta 

lei novamente em breve. Por ora, é mais propício relatar a saída encontrada pela dupla de 

apreciadores de nudes masculinos: transportar pessoalmente o acervo, por trem, de Nova York 

para Indiana. Os cerca de mil quilômetros e 22 horas de viagem valiam a pena; afinal, 

segundo a curadora do Instituto Kinsey Rebecca Fasman (2018), George Platt Lynes 

considerava seus nus masculinos o clímax de sua obra e temia (além de um processo jurídico) 

tanto o seu extravio quanto a divulgação da identidade de alguns dos modelos.  

Outro nome de relevo na história da fotografia, com atuação não apenas no nu 

masculino como também na moda, é Cecil Beaton que, “na linguagem do seu tempo”, era 

“um homossexual extravagante” (JAMES, 2015, p.312 – tradução nossa). Não obstante seu 

destaque no primeiro gênero, o nu masculino, este foi por vezes obscurecido em algumas de 

suas biografias sintéticas, em detrimento de sua atuação nas demais áreas. A magnitude de seu 

legado nelas é incontestável: o artista recebeu dois prêmios Oscar de melhor figurino pelos 

filmes Gigi (Vincente Minelli, 1958) e My Fair Lady (George Cukor, 1964); além de ter sido 

um dos principais fotógrafos da revista Vogue em Londres, Paris e Nova York, inovando ao 

usar materiais baratos (até então desprezados) para compôr cenários. Foi também através 

dessa área de seu potencial criativo (Beaton mantinha cadernos de colagem e desenho) que o 

fotógrafo conquistou celebridades da estirpe de Greta Garbo, a qual viajava de Paris a Nova 

York para ser retratada por ele (embora haja rumores de um caso entre ambos [Idem], o que 

tornaria Beaton bissexual), e Elizabeth Alexandra Mary Windsor, a rainha Elizabeth II da 

Inglaterra. Poderíamos, ainda, discorrer sobre as diversas ocasiões nas quais Beaton foi o 

escolhido pela chefe do estado britânico para fotografá-la: em 1939, 1942 e, finalmente, em 

1953, na sua cerimônia de coroação. Antes, porém, de retomarmos a sua bela contribuição aos 

nus masculinos, é necessário comentar outro serviço de Beaton para seu país: em 1940, ele foi 

nomeado fotógrafo do Ministério da Informação por ninguém menos do que Sir Kenneth 

Clark, futuro autor do livro repetidamente citado nesta dissertação, The Nude: a Study on 

Ideal Form.  

A biografia do fotógrafo no site da Huxley-Parlour Gallery de Londres  detalha um 51

pouco deste trabalho, relatando suas viagens à região do Mediterrâneo e do Oriente Médio em 

 BEATON, Cecil. in Huxley Parlour . Disponível em: <https://huxleyparlour.com/artists/sir-cecil-beaton-cbe/>. 51

Acesso em out. 2019. 
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1942, à India e à China em 1943 e 1944. Nessa narrativa de sua vida também ficamos 

sabendo que, de volta à sua Londres natal, ele aproveitou esqueletos de edifícios 

bombardeados como cenário para fotografias de moda – trabalho realizado em concomitância 

com o serviço ao Ministério de Comunicação britânico. Porém, conforme mencionado 

anteriormente, a biografia não faz qualquer referência a sua dedicação e posterior influência 

no campo dos nus masculinos. Lacuna encontrada também, por exemplo, no artigo sobre sua 

vida e obra que aparece na Encyclopædia Britannica, contrastando com a grande extensão das 

informações sobre outros aspectos de sua obra, cujo aprofundamento chega à descrição do 

estilo estético de seus retratos:  
…no qual o modelo tornou-se apenas um elemento de um padrão decorativo global, 
o qual era dominado por fundos feitos de materiais incomuns como papel alumínio e 
papel machê. Os resultados, combinando arte e artífice eram alternadamente 
primorosos, exóticos ou bizarros, mas sempre chiques (BEATON in Encyclopædia 
Britannica - online). 

 Nossa intenção nesta dissertação passa longe de menosprezar a produção do artista 

nessas outras áreas, nas quais tornou-se uma inegável referência. No entanto, buscamos 

destacar a seletividade editorial de alguns escritos, que calaram ou “baixaram o tom” quando 

se tratava da contribuição do seu trabalho, a partir dos anos 1930, para a cultura visual queer e 

para a Pop Art estabelecida a partir dos anos 1960. Em seu artigo sobre as “origens 

transatlânticas” dessa cultura, Dominic James (2015) defende a influência de Beaton na Pop 

Art, não apenas por sua primeira fase surrealista – da qual, junto ao dadaísmo, a estética mais 

Fonte: LEDDIC, 2012

Figura 45: sem título (Marrocos) [1988] – Cecil Beaton  

Figura 46: Johnny Weissmüller [1932] – Cecil Beaton   

Fonte: LEDDIC, 2012
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recente teria tirado inspiração para suas colagens. As contribuições do artista, de acordo com 

o autor, transbordam e inundam a forma desde a sua primeira contribuição para a revista 

Vogue britânica, em 1924. Nessa ocasião, instigado pela obra do Barão Adolph de Meyer, 

presente na edição estadunidense da mesma revista publicada entre 1913 e 1922 (em um estilo 

hoje denominado de camp ), Cecil Beaton fotografou ex-alunos da universidade de 52

Cambridge (ele próprio incluso) com figurino “feminino”, ou seja, cross-dressed. A prática 

seguia também a linha editorial de Dotorhy Todd, mulher lésbica responsável pela revista 

entre 1923 e 1926.  

Em 1929, o fotógrafo passou a colaborar também com a filial estadunidense da Vogue 

e a realizar retratos das grandes estrelas do cinema, que tornariam seu nome reconhecido pelo 

público norte-americano. A inclusão de relatos sobre as vidas pessoais de pessoas famosas foi 

um dos fatores responsáveis pelo sucesso de venda de um de seus cadernos de scrapbooks e 

colagens, em ambos os países, em 1937. Esses livretos eram recheados de conteúdo que hoje 

fazem parte da cultura queer: desenhos de divas (especialmente Mae West) e de homens 

musculosos vestindo apenas cuecas. Naquela época, informa James, os homens musculosos e 

 Camp é uma estética, prática social ou sensibilidade exagerada. Consiste em intensificar um estilo, uma 52

performance, uma performatividade, ao ponto do absurdo. Pode ser intencional, visando a comicidade, ou 
acidental – quando passa a beirar o kistch. Surgiu dentro da comunidade gay, mas não está circunscrita à ela. A 
performatividade feminina da atriz Mae West é um exemplo de camp. Sua feminilidade e adereços são tão over 
que servem de inspiração à “montação” de drag queens, mais uma das possíveis expressões do camp.  Para saber 
mais ler “Notas sobre ‘Camp’”, de Susan Sontag (1964). 

Fonte: LEDDICK, 2012

Figura 47: Gervase Griffiths - Narciso (1967) – Cecil Beaton  
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com uma performatividade lida como tipicamente masculina já faziam parte do imaginário 

gay inglês, mas o camp ainda predominava. O autor destaca o conservadorismo e a 

perseguição discursiva aos homossexuais masculinos na Inglaterra dos anos 1930, que se 

prolongou até, pelo menos, os primeiros anos do pós- Segunda Guerra Mundial, como fatores 

limitantes de atuação do artista nesse campo. Esses fatores, somados a questões salariais, 

teriam levado o fotógrafo a migrar para o novo continente. Apesar do contexto de encalço 

motivado pela homofobia, não encontramos referências de perseguições a Beaton em função 

de seus nus masculinos. Imaginamos que tal permissividade estivesse ligada a seu renome (ele 

chegou a ser condecorado cavaleiro da Ordem do Império Britânico em 1972), pois a pose, o 

olhar e (em alguns casos) a indumentária dos modelos se aproximam dos códigos comuns aos 

nudes femininos vigentes à época e poderiam ser considerados criações homoeróticas por 

quem tivesse conhecimento de tal simbologia e de sua autoria masculina. É o caso, por 

exemplo, da fotografia na qual Johnny Weissmüller [Figura 46],  posa de maneira semelhante 

às mulheres na tradição da pintura a óleo: com um corpo à mostra (apesar da tanga 

escondendo seu pênis) e com um olhar para além do quadro sem, contudo, confrontar o 

espectador.  

  

4.2 Beefcakes:  um novo ideal de masculinidade 

 No princípio deste capítulo, mencionamos o quanto as fronteiras entre o nude e o 

naked – rigidamente erguidas pelos críticos e historiadores da arte nos séculos XVIII e XIX 

para assinalar as particularidades do nude ante as demais representações do corpo humano, 

mas também para arbitrar as fronteiras entre o moralmente digno e o pornográfico ou obsceno 

– passaram por transformações ao longo do século XX. As criações das quais trataremos a 

partir de agora, se bem foram inspiradas nos nudes clássicos, seja pelos temas ou pelo formato 

de corpo masculino exaltado, não constam nos livros e antologias como referências artísticas. 

Inclusive o próprio Leddick (2012) as apresenta junto ao termo “arty”, expressão pejorativa 

da língua inglesa para referir-se a obras com qualidades plásticas inferiores ou ausentes. 

 Isso apesar de haver, sim, um cuidado estético por parte dos fotógrafos envolvidos. 

Mas é provável que tenham sido indiferentes à depreciação de seu trabalho pelo circuito 

artístico, pois a estética primordial para estas fotografias era a dos relevos musculares 

masculinos. Motivo esse que resultou em sua perseguição, com diferente grau de gravidade 
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em função de cada década e país. Apesar de coincidirem com a proliferação de imagens 

sensuais, tanto fixas como em movimento – no cinema e, posteriormente, na televisão – de 

mulheres semi-nuas e nuas, de pin-ups e coelhinhas da Playboy, entre outras. Tratamos, nesta 

seção da pesquisa, de fotografias criadas para promover a adoção da atividade física da 

musculação e do fisiculturismo, cujo um dos fins logo se tornou o mesmo dos daguerreótipos 

eróticos e dos souvenires dos barões alemães radicados na Sicília: satisfazer a volúpia 

masculina.  

Para iniciarmos sua apresentação, é necessário registrar que a culture physique foi 

desenvolvida como um método de “melhoramento” da forma do corpo por meio de um 

conjunto teorias de saúde, nutrição e exercícios de musculação, proposto em 1886 por 

Edmond Desbonnet. A princípio, este não tinha qualquer relação com a sub-cultura gay. Por 

ser aquele um período durante o qual a burguesia francesa ainda associava saúde à 

corpulência, o mencionado empresário, que era proprietário de academias de ginástica nas 

cidades de Paris e Lille, utilizou a fotografia para comparar os corpos de seus adeptos, antes e 

depois de algum tempo de prática, como instrumento de popularização do exercício 

(MONDENNARD; PULTS, 2009). Sete anos mais tarde, o artista circense alemão Eugen 

Sandow [Figura 48] ficaria famoso após uma apresentação na qual era descrito como “o 

homem mais perfeito do mundo”, quando demonstrou sua força e fez poses clássicas, durante 

a World’s Columbian Exposition de Chicago (COOPER, 2007). Em 1897, o fisiculturista 

mudou-se para Londres, a fim de estabelecer seu Institute for Physical Culture (JAMES, 

2015). Em 1903, Sandow lançou uma revista para difundir os exercícios e as opiniões 

médicas favoráveis a eles, intitulada Sandow’s Magazine of Physical Culture and British 

Sport. Essa não foi, contudo, a primeira publicação do ramo. Em 1899 já tinha surgido, nos 

Estados Unidos e com fins semelhantes, a revista Physical Culture (BENZIE, 2000).  

 Independentemente do ponto em que suas sexualidades se encontrassem na escala de 

Kinsey , os praticantes dessa atividade, cuja popularidade começou a a aumentar nos anos 53

1920, tiveram algo em comum, com vigência até os anos 1980: a origem social na classe 

trabalhadora. Autores como o historiador da arte David Leddick (2012) e Emmanuel Cooper, 

A Escala Kinsey é uma análise da sexualidade humana que não isola homossexualidade, bissexualidade e 53

heterossexualidade. Proposta pelo Dr. Kinsey em sua famosa obra Sexual Behavior in the Human Male, a escala 
pensa esses termos em uma gradação dentro da qual as pessoas podem ser totalmente heterossexuais ou 
homossexuais, primariamente um ou outro, pensando a bissexualidade como uma orientação na qual a atração 
física e afetiva por pessoas de diferentes gêneros se equilibram. 
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artista, professor de cerâmica da Royal College of Art e ativista LGBTQ+ (2007), registram 

dentre os fatores incidentes na popularização da musculação para os homens desse segmento 

social, o gosto em permanecer com o corpo adquirido durante o treinamento militar. Os dois 

pesquisadores, acompanhados por Mondennard e Pultz (2009) e pela historiadora da relação 

entre esporte e sociedade, Patricia Vertinsky (1999), indicam uma apropriação pela cultura 

dos Estados dessa forma de educar o corpo naquele período, visando à criação de identidades 

nacionais.  

 Os três primeiros concentram-se no exemplo da Alemanha sob o regime nazista, que –

especialmente durante as Olimpíadas de Munique, em 1936 – revisitou as tradicionais 

imagens de desportistas gregos pelas lentes de Leni Riefenstahl, para tentar demonstrar a 

superioridade de sua inventada raça ariana [Figura 49]. Os autores indicam, adicionalmente, 

uma retomada da prática de esportes sem roupas naquele período, como um meio de obter 

saúde. Nesse sentido, Cooper relata a insistência de um major do exército alemão para que os 

soldados realizassem seu treinamento au naturel, inclusive ao serem fotografados, quando 

deveriam usar, no máximo, uma tanga desenvolvida pelo próprio – além, claro, de um recato 

considerado fundamental. A justificativa para a semi-nudez, no caso dessas fotografias de 

militares homens, era propiciar uma imagem do corpo que não prejudicasse a harmonia da 

transição entre tronco e pernas.   

Figura 48: Eugen Sandow (1893) – autor desconhecido

Fonte: Congress Library (EUA)
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 Já Vertinsky, em um estudo sobre o incômodo causado pela visão do corpo de 

fisiculturistas mulheres, defende que a tentativa de moldar o corpo dos cidadãos em épocas de 

mudanças culturais é comum a vários países ocidentais. Torná-los aparentemente saudáveis 

seria uma maneira de reforçar identidades nacionais, “com a doença conotando uma ameaça 

às fronteiras corpóreas – um impedimento tanto à dominação quanto ao progresso evolutivo”. 

“Manter a ordem do self”, continua, seria um contínuo da ordem externa (1999, p.2). A partir 

desse ponto, a pesquisadora canadense recorre a Parker et al (1992), para concluir algo 

bastante próximo às reflexões de Foucault (2015b), quando este trata da medicina social: a 

necessidade de criar, a partir do estabelecimento dos corpos desejáveis e indesejáveis, 

fronteiras mais precisas entre normalidade e desvio. A autora sublinha tratar-se também de 

“prover um vocabulário apropriado para o senso de ‘diferença’” (VERTINSKY, 1999 p.3), 

apontando nestas medidas uma forma de reforçar as distinções entre homens e mulheres, a 

partir do final do século XIX, em função dos espaços conquistados por estas com o 

feminismo . 54

 É necessário atentarmos para um componente racial não apontado pela autora: as mulheres a galgarem os 54

espaço aos quais ela se refere são as brancas de classe média, pois as negras e as pertencentes a classes mais 
populares já trabalhavam fora de casa há muito tempo; e, salvo excessões, não colheram os frutos das primeiras 
conquistas feministas (RIBEIRO, 2017). 

Fonte: LEDDICK, 2012

Figura 49: Junger Athlet e Kraft (1936) – Leni Riefenstahl
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 Porém, o próprio exército, âmbito privilegiado para o cultivo de uma masculinidade 

cisgênera e heterossexual era, concomitantemente, também um ambiente propício ao 

desenvolvimento do olhar homoerótico. Nos períodos de guerra em especial, pois os 

combatentes passavam muito tempo apartados do convívio social com mulheres, 

possibilitando a muitos deles a descoberta do interesse por outros homens – além de adiarem 

o casamento socialmente preceituado à época. Depois, ao retornarem ao lar, deixando a 

proximidade do convívio diário com outros homens, os reservistas tinham nas revistas uma 

fonte para alimentar as fantasias com o mesmo tipo de corpo que haviam aprendido a admirar 

naqueles tempos, ou uma fuga para quem não tivesse condições de sair do armário (COOPER, 

2007; LEDDICK, 2012). 

 Outra forma de disseminação de fotografias de homens musculosos nus no 

Entreguerras era o envio direto por correio. Algumas agências de atores e modelos faziam 

ensaios e despachavam  os conjuntos de fotos por postagem. Apesar dessa fachada ser 

permitida pela lei, é possível que sua popularização tenha tornado o disfarce fraco e sido um 

dos motivos de enrijecimento das leis reguladoras do que era considerado obsceno pela lei 

estadunidense e, portanto, vetado ao envio por correio federal após a Segunda Guerra 

Mundial. Nessa mesma época, as criações de fotógrafos como Hugo Erfurth, Thodor Hey, 

Paul Picher e Frank Eugene Smith, além dos italianos Gaetano D’agata, Vincenzo Galdi (um 

dos antigos modelos de von Gloeden) e Antonio Calavas, inauguraram o termo que marca em 

definitivo a objetificação do corpo masculino: beefcake. Em função de sua estilização para o 

consumo visual e sexual, esses corpos foram equiparados a um “bolo de carne”. Ademais, 

além dos esforços de alguns governos por promoverem um tipo de corpo, as próprias revistas 

davam dicas de fotografia aos adeptos da musculação, ou indicavam fotógrafos para serem 

contratados, sugerindo o envio de fotos pessoais dos leitores para compilar e comprovar os 

bons resultados de seus esforços, ou promovendo ainda concursos entre os leitores e, dessa 

forma, incitando-os à auto-exibição. 

 Vindo de um vilarejo no interior do estado de Idaho (Estados Unidos), o fotógrafo 

Robert Henry (Bob) Mizer funda, em 1945, em Los Angeles, a Athletic Model Guild (AMG), 

uma agência de modelos direcionada duplamente aos beefcakes em busca de um portfólio que 

os alçasse a uma carreira no desporto ou nas telas de Hollywood, e aos homens interessados 

em adquirir por correio as fotos de nudez parcial ou total dos primeiros. No início de sua 
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trajetória, os serviços eram divulgados em revistas masculinas de terceiros, procedimento que 

acabou sendo revisto após um recrudescimento na fiscalização da Comstock Act. Essa 

normativa, que proibia o envio de material obsceno pelo correio federal estadunidense, deixou 

ressabiados a muitos dos fotógrafos que contavam com o US Post Office para enviar seus 

materiais. Assim, Bob Mizer, “sempre mantendo seus negócios nos limites da lei” (HUSDON, 

2000, apud PADVA, 2005), decidiu criar compêndios do seu trabalho com o de outros 

profissionais para enviar a seus milhares de contatos da lista de correio. Em 1951 essa 

operação resultou na criação Physique Pictorial, um marco das publicações de pin-ups 

masculinos. 

 Os motivos para o sucesso da Physique Pictorial são diversos. Além de situar-se na 

cidade dos estúdios cinematográficos norte-americanos e próxima às muscle beaches 

californianas (praias famosas por atraírem body builders que se dirigiam a elas para se 

exercitarem, ou apenas para apresentarem publicamente o resultado de seus work outs), a 

revista oferecia serviços personalizados aos clientes. O mais comum deles era a possibilidade 

de solicitarem o envio de fotografias mais sexualmente explícitas do que as apresentadas na 

revista, com modelos a sua escolha . Outro serviço oferecido, um tanto mais controverso, era 55

um catálogo com telefones dos modelos pra serem contatados para filmes, atividade amiúde 

associada ao trabalho de michês – em alguns casos, com fundo de verdade. Ainda segundo 

Cooper, Mizer apresentava as fotos de maneira descontraída, com o objetivo de: 
apropriar-se de uma imagem de força e saúde ‘heterossexual’, mas subvertendo-a 
com um código particularmente rico de homoerotismo. Tanto quanto fazendo uso de 
acessórios e poses clássicas, Mizer invocava um amplo espectro de estereótipos 
masculinos carregados de erotismo da sociedade estadunidense, a qual incluía 
cowboys, marinheiros, policiais, lenhadores, motociclistas, fazendeiros e 
leathermen. Tais papéis tornaram-se um fetiche pela combinação da aparência de 
“macho” e performance camp aspectos importantes da subcultura homossexual 
(IDEM, p.102 – tradução nossa). 

Há mais porquês para o sucesso, não apenas desta, mas de outras revistas do gênero. 

Um deles, apontado por Emmanuel Cooper (Idem), David Ledick (2012), Tim Benzie (2000) 

e Dominic James (2015) são as legendas das fotografias. As descrições textuais das fotos 

eram bastante ricas e, além do subtexto recheado de códigos reveladores dos interesses 

sexuais de cada um dos modelos, elas também traziam outros aspectos de suas vidas, mais 

 Desta maneira, “centenas de cópias em preto e branco foram vendidas a um preço razoável por 55

encomenda” (COOPER, 2007, p.100 – tradução nossa).
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relacionados à convivência na comunidade gay. Ambos os pontos recebiam respostas dos 

leitores em suas cartas. Depois, segundo Cooper, elas prestavam outros tipos de serviços que 

uniam a comunidade gay: Mizer, por exemplo, usava os subterfúgios que faziam a Physique 

Pictorial fingir-se destinada a um público amplo para também fazer dela uma plataforma de 

defesa dos direitos civis da comunidade gay, promovendo imagens positivas da 

homossexualidade; tratava de questões de saúde além das orientações para o ganho de massa 

muscular, falando sobre saúde sexual e prevenção de ISTs  já nos anos 1950, ou seja, quando 56

ainda não havia preocupações com o vírus do HIV e a AIDS e o sexo ainda era “livre e 

fácil” .  57

Essas trocas de informação que não podiam ser feitas em quaisquer espaços devido ao 

preconceito da época, que englobavam também filmes, livros e o enaltecimento de produtos 

culturais camp (que seriam considerados inapropriados aos gostos masculinos nos meios 

heterossexuais). A necessidade de criar um repertório cultural à margem da hegemônica, 

heterocentrada, é o que constitui, para Tim Benzie (2000) a sub-cultura gay. 

Dentre os produtos culturais disseminados pela Physique Pictorial, estavam os 

quadrinhos explicitamente sexuais de Touko Laaksonen, o Tom of Finland [Figuras 6, 51]. O 

quadrinista já criava figuras homoeróticas antes da Segunda Guerra Mundial, em um período 

no qual os homens homossexuais ainda eram associados aos dândis e a posturas mais 

femininas de modo geral. Porém, esse nunca fora o seu estilo de masculinidade, tampouco a 

dos homens aos quais havia desejado. Assim, influenciado pelo fronte de guerra, bem como 

pela cultura dos motoqueiros vestindo roupas de couro e pelas revistas de musculação, ele 

passou a desenvolver os personagens hiper-musculosos e hiper-masculinizados que o 

levariam à Physique Pictorial em 1956 e à fama ao final dos anos 1970, tornando-se o mais 

famoso artista plástico da Finlândia na contemporaneidade. Para Annamari Vanska, 

pesquisadora do Departamento de Design da Universidade de Aalto em Helsinki, o trabalho 

de Tom é um dos símbolos da tentativa da comunidade gay de mudar o olhar da sociedade 

para si, criando imagens mais plurais (2019).  

 O conjunto de infecções denominadas DSTs até meados dos anos 2010 passaram a ser denominados ISTs, pois 56

nem toda infecção se manifesta no adoecimento da pessoa contaminada. Uma bom exemplo é o caso do HIV: 
uma pessoa soropositiva pode não ter AIDS caso a carga viral se mantenha baixa.

 Apesar de demonstrarem a preocupação das revistas na prevenção de ISTs, os autores citados no parágrafo 57

relatam preocupações dos leitores em manter sexo seguro apenas a partir da epidemia de AIDS nos anos 1980. 
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Indo além, permitiam aos recém iniciados “navegar pela cena gay”, isto, é apropriar-se 

dos seu capital cultural no sentido estabelecido por Pierre Bourdieu (1984 apud BENZIE, 

2000). O autor também cita F. Valentine Hooven (1992), para quem o salto na tiragem destas 

revistas nos anos 1950 foi tão grande, e sua  disseminação entre a população homossexual 

masculina tão importante, a ponto de qualificá-las como sendo a própria cultura gay. 

 Hooven também é citado por Padva (2005), quando este busca sustentar que, afinal, o 

que se desdobrava nos anos 1950 era uma vista grossa por parte da sociedade, pois o fim das 

revistas de beefcake, e a de Mizer mais especificamente, eram bastante óbvias apesar de 

alguns textos em sua negativa: 
Significantemente, Hooven nota que o que era novo no trabalho na revista de Mizer  
não era algo que ele fazia, mas algo que ele não estava fazendo: ele não escondia 
seus objetivos. A publicação de Mizer celebrava o corpo masculino ‘com uma 
franqueza que não era vista desde o colapso do Império Romano. Nenhuma tentativa 
séria era feita para encobrir que o fato pelo qual aqueles jovens homens atraentes 
estavam nus era para serem olhados e apreciados. Homens nus para o prazer de 
outros? Isso, nos anos 1950 era radicalmente perigoso’ (1995 apud PADVA, 2005, p. 
48 – tradução nossa). 

 Os esforços coletivos das revistas por burlar a censura e ocupar espaços ao longo da 

década de 1950 parecem ter surtido algum efeito, pois Cooper admite um afrouxamento do 

controle censor em seus últimos anos, contribuindo para a publicação de nus frontais com 

ereções parciais no miolo de diferentes revistas já no final daquela década. Em adição às 

ousadias da época, destaca-se também a existência de outras revistas que, embora alegassem 

outros fins, não tinham nem fotógrafos fixos nem editoras, sendo produzidas e distribuías de 

Fonte: LEDDICK, 2012

Figura 50: s/t (1955) – Bob Mizer – Physique Pictorial

Fonte: Bobmizer.org

Figura 51: Physique Pictorial–Tom of Finland
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maneira mais amadora ou beirando a ilegalidade. O início dos anos 1960 também começava a 

dar indícios de um desenrijecer dos códigos morais que culminaria na “revolução sexual” – ao 

menos nos Estados Unidos. Em que pese a polícia da cidade de Nova York ter acossado John 

Palantinus, editor da Male Physique, em 1961, destruindo parte de seu acervo – com suporte 

da primeira instância do judiciário – em nível federal o réu acabou sendo absolvido. Cabe 

notar, porém, que não obstante essa sua absolvição pela justiça, amedrontado, o editor optou 

por descontinuar a revista.  

 Em 1962, a justiça estadunidense permitiu desvestir de obscenidade mais um pedaço 

de pele quando a suprema corte do país deixou de considerar os semi-nudes das revistas de 

musculação “inerentemente obscenos”, logo, não ficariam mais sujeitos a serem interpelados 

pelo governo, nem seus remetentes e destinatários passíveis de processo  .  No final de 58 59

1968, a mesma corte desvinculou a nudez artística da pornografia, tornando mais subjetivas as 

bases sobre as quais se define a obscenidade e derrubando, assim, os últimos obstáculos 

remanescentes às publicações. Bob Mizer não perdeu tempo em ocupar os espaços criados 

Apesar do subsídio legal, ainda havia perseguição por agentes do Correio Federal, os quais, apesar da 58

confidencialidade das correspondência, alegavam suspeição afim de violar material de emissários conhecidos e 
tentar levá-los a juízo em uma caçada moral homofóbica. 

BOM MIZER FOUNDATION. Magazines Provided Risky Outlet of Desire for Closeted Gay Men. Entrada de 59

blog. 12 jan. 2012. Disponível em: < bobmizer.org/blog/2016/magazines-provided-risky-outlet-of-desire-for-
closeted-gay-men. Acesso em 05 set. 2019.

Fonte: Bobmizer.org

Figura 52: primeira capa da Physique Pictorial com nu frontal total – Bob Mizer
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pela revisão da lei: em janeiro de 1969, a Physique Pictorial teve sua primeira capa com um 

nu frontal completo [Figura 52]. 

4.2.1 Alair Gomes 

O método genealógico nos permite fazer saltos histórico-temporais para apresentar as 

transformações nos nus masculinos, visando a delatar a inexistência de um cerne ontológico 

da masculinidade. Também nos dá margem para escolher diversos exemplos na tentativa de 

mostrar tais metamorfoses. Há, nesse sentido, dois nomes cuja paixão pelo corpo masculino 

renderam homenagens eróticas que nos parecem de valor inestimável ao mundo da arte, algo 

que se aprecia na própria estética de suas obras. Além disso, esses dois autores são altamente 

influenciados pelas referências das revistas de beefcake, confirmando a perspectiva de Benzie 

(2000) sobre a magnitude de seu valor na comunidade gay. E, finalmente, eles se destacam 

por terem defendido o direito ao olhar homoerótico no circuito artístico. Nos referimos ao 

estadunidense Robert Mapplethorpe e o brasileiro Alair Gomes.  

 Alair Gomes nasceu em Valença, interior do estado do Rio de Janeiro, em 1921, e a 

fotografia levou mais de quarenta anos para entrar de vez em sua vida. É possível, inclusive, 

que não tivesse conquistado tamanho reconhecimento se houvesse se entregado à sua paixão 

pelo registro dos corpos masculinos – suas “homenagens”, como qualificava suas fotografias 

(1983, apud PAIVA, 2014) – anteriormente a essas datas, devido à maior censura que vigorou 

no Brasil entre meados dos anos 1960 e 1980 devido à ditadura cívico-militar. Não por acaso, 

suas criações mais claramente eróticas foram publicadas primeiro em uma revista destinada à 

comunidade gay estadunidense, The Advocate, em 1983; anteriormente, circulavam de modo 

exclusivo entre colecionadores e amigos, tais como o empresário e diplomata Gilberto 

Chateaubriand e o fotógrafo e embaixador Joaquim Paiva, ou o crítico de arte Roberto 

Pontual. Este último foi o grande responsável pela divulgação de sua obra no exterior, ao 

levar suas Sonatinas e Trípticos à exposição do Mois de la Photo à Paris em 1984 no Espace 

Latino-Américain (VASQUEZ, 2014).  

 De fato, o começo da carreira profissional e acadêmica de Alair Gomes foi na área da 

engenharia. Eder Chiodetto, curador de sua exposição individual na Caixa Cultural de São 

Paulo em 2015, enxerga nessa formação a origem do trabalho sistemático e metódico 
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desenvolvido posteriormente em sua obra artística, junto com seu interesse por realizar suas 

próprias pesquisas. Após quatro anos atuando na Estrada de Ferro do Brasil, Gomes deixou 

seu cargo de engenheiro para estudar física, matemática, lógica e biologia. Bem sucedido em 

suas investigações, dez anos mais tarde ele foi convidado para lecionar no Instituto de 

Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (então Universidade do Brasil). Depois, 

em, 1962, foi agraciado com a bolsa Guggenheim Filosofia para estudar nos Estados Unidos 

durante um ano; podendo vincular-se a instituições de sua escolha, passou ao menos metade 

daquele tempo em Yale.  

 A vida acadêmica acabou sendo responsável pelo desenvolvimento de suas habilidades 

fotográficas. Em entrevista concedida a Joaquim Paiva em 1983 , o artista diz que precisou 60

aprender a fundo as técnicas fotográficas em 1965 para ministrar disciplinas na pós-

graduação. Anteriormente, ele havia feito registros apenas de maneira esporádica. Naquele 

mesmo ano, viajou pela primeira vez à Europa, levando emprestada consigo uma velha Leica 

pertencente a um amigo, com a qual começou a fotografar especialmente pinturas e 

esculturas. No ano seguinte, graças ao intermédio de um amigo que trabalhava no Panamá 

(então em regime de porto livre), conseguiu comprar uma outra câmera de 35mm, que ele 

classificou como melhor (sem nomeá-la), além de lentes teleobjetiva e grande angular cujas 

marcas e modelos tampouco são especificadas na entrevista.  

 Nessa época, Alair Gomes já nutria um forte apreço pelos nus masculinos e pela arte 

de um modo geral. Escrevia diários eróticos de seus encontros amorosos com outros homens 

(redigidos, segundo o próprio, com pretensões literárias) e havia desenvolvido estudos em 

pastel copiando obras de terceiros. Em seguida, porém, ele abandonou o desenho por 

acreditar-se incompetente na criação de trabalhos à altura de seu objeto. Entre 1968 e 1969 

fotografou plantas e, por ter agradado alguns conhecidos com o resultado de seu trabalho, 

começou a levar a fotografia mais a sério. Porém, esse contato inicial era permeado por uma 

desconfiança com relação às possibilidades da fotografia como meio de expressão para si, 

devido a impossibilidade de controlar absolutamente o quadro como ocorre, por exemplo, 

com a pintura. Esse assunto foi objeto de reflexão constante por parte do fotógrafo.  

 Alair Gomes entendia a fotografia analógica como um meio limitado criativamente em 

 A entrevista foi publicada originalmente no catálogo da exposição Symptom of  Erotic Items, realizada em 60

Paris na Fondation Cartier pour l’Art Contemporain em 2001. Sua primeira publicação em português ocorreu 
apenas em 2014 pela revista de fotografia ZUM. 
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relação à pintura, devido à sua capacidade de captar apenas algo necessariamente real, ou que 

se aproxima do limite a algo necessariamente real, como apontam Sontag (2014) e Dubois 

(2017). Contudo, inconformado com a passagem do tempo, Gomes sentia a necessidade de 

registrar seus encontros amorosos imageticamente para que eles perdurassem de alguma 

maneira (MUNIZ, 2015). Sua obsessão por fazê-lo em quantidades gigantescas foi o segundo 

motivo para ceder ao meio fotográfico – uma missão para a qual a pintura seria inviável e, 

além disso, não requeria que a qualidade técnica fosse tão elevada. O terceiro motivo se refere 

a outra característica que apenas a fotografia possui: a possibilidade de registro sequencial, 

com a diferença de instantes entre uma imagem e a próxima; mas, diferente do cinema, com a 

possibilidade de enfatizar as mudanças pelos recortes temporais (PAIVA, 2014). 

 Como o fotógrafo era meticuloso e dado à sistematização de suas criações, as suas 

obras são constituídas por sequencias de imagens, não apenas por cada uma delas 

isoladamente. Em sua tentativa de “tentar fazer, através simplesmente do acúmulo da imagem 

do corpo masculino jovem, o equivalente a uma visão do mundo no sentido filosófico” (1983, 

apud PAIVA, 2014 – não paginado), Alair Gomes produziu, entre 1966 e 1978, a obra 

Symphony of Erotic Icons [Figura 53]. Trata-se de uma série integralmente dedicada ao nu 

masculino, contendo 1.767 fotografias reunidas em cinco movimentos: Allegro, Andantino, 

Andante, Adagio e Finale. A intensidade dessa produção e seu tamanho final resultaram, 

conforme o próprio artista, em um “elefante branco”. Então, a partir do conselho de um amigo 

Fonte: CHIODETTO, 2015

Figura 53: da série Symphony of Erotic Icons – Alair Gomes
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estadunidense de que editasse sua sinfonia para fazê-la circular e despertar mais interesse nas 

fotografias eróticas, ele criou Trípticos de Praia, composto por 24 sequências. A escolha por 

esse tipo de composição se deu porque, durante o Renascimento, o tríptico estava ligado à 

devoção; e, embora naquele caso fosse um gênero religioso, era próximo dessa veneração o 

sentimento que o movia a fotografar os corpos masculinos. 

 O artista criava suas imagens de jovens homens malhados principalmente em dois 

ambientes: um estúdio improvisado em sua casa e a praia de Ipanema, da qual era vizinho. 

Seu apartamento, localizado na rua Prudente de Morais, possuía nos fundos uma janela a 

partir da qual era possível avistar a praia, em uma fresta por entre os prédios cujas fachadas 

voltavam-se a ela. Era a partir desta greta que Alair Gomes, munido de uma câmera 35mm e 

uma objetiva de 200mm, com um duplicador que produzia o alcance de uma teleobjetiva de 

400mm, fotografou inicialmente seus meninos do Rio [Figura 54]. 

 Em seu artigo sobre a obra de Alair Gomes, Vasquez (2014) aponta a chegada do surfe 

e a disseminação dos aparelhos de ginástica às praias cariocas nos anos 1960 como marcos do 

início do culto ao corpo no país, um universo que foi se consolidando dez anos mais tarde. 

Antes, de acordo com o historiador e também fotógrafo, os corpos da contracultura carioca 

costumavam ser magros e frequentavam os bares, ficando longe da areia. Era o caso do 

próprio Alair, descrito pelo autor como um nerd sem grandes trejeitos gays, mas cuja paixão o 

arrastou até o calçadão e, posteriormente, até a areia. A exemplo das muscle beaches da 

Califórnia estadunidense, onde os corpos atléticos se exibiam, para Vasquez as academias de 

praia carioca também constituíam um espetáculo pois sua visão era inescapável para quem 

passasse por perto; e Gomes, portanto, converteu-se em “seu mais arguto espectador” (Idem, 

não paginado).  

 Ao tê-lo entrevistado à véspera da inauguração de uma nova mostra, em 1982, 

Joaquim Paiva questionou o fotógrafo sobre a aceitação de suas fotografias pelos homens 

Fonte: CHIODETTO, 2015

Figura 54: da série Beach Tryptic – Alair Gomes
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heterossexuais. Primeiramente, o fotógrafo revelou acreditar que isso já não seria 

problemático, pois lhe parecia um momento em que a sociedade estava mais tolerante. Apesar 

disso, ele aproveitou a ocasião para narrar um caso, acontecido anos antes, no qual um 

coronel que se desempenhava também como conselheiro de uma empresa proprietária de lojas 

no Shopping Cassino Atlântico (no Rio de Janeiro), tentou cancelar uma exposição sua no 

local antes da data prevista para o seu fim por medo de sujar o nome da tal empresa. Em 

seguida, o artista reforçara sua crença na diminuição do conservadorismo na sociedade da 

época, dizendo que os praticantes de musculação estavam lá para serem vistos por quem 

fosse, afirmando que os únicos a reclamar eram os homens feios que ele não fotografava – 

corroborando também com a análise de Vasquez, segundo a qual os corpos estavam lá para 

serem vistos por quem fosse. De fato, o encontro casual com os modelos na praia era também 

seu pretexto para convidar alguns desses garotos a posarem nus para si em sua casa, ou seja, 

terminava sendo também uma ocasião para a paquera. Tragicamente, foi pelas mãos de um de 

seus convidados que Alair Gomes morreu esganado em 1992.  

 Não obstante ter afirmado sua crença de viver um período progressista, o fotógrafo 

carioca tinha bem claro quais eram os tabus de seu tempo em relação ao corpo masculino, e 

procedia com cautela em relação a eles. Era isso o que fazia, por exemplo, quando separava as 

fotografias em que havia close de pênis ou camisinhas usadas, para guardá-las em uma caixa 

com etiquetas prevenindo sua irmã, Aíla Gomes, de não mexer em seu conteúdo (Idem). 

Ademais, em um texto redigido pelo próprio Alair, nunca publicado na íntegra mas 

apresentado em fragmentos no catálogo de uma exposição sua ocorrida na Fondation Cartier 

Pour l’Art Contemporain em 2001, ele confessa sua subversividade por tentar criar um tipo de 

nu capaz de ultrapassar as regras do nude e que flertasse com a pornografia. Acreditava, pois, 

que essa categoria frequentemente demonizada tinha uma significação mais complexa do que 

a simples estimulação erótica.  

 Nesse mesmo texto, escrito em fevereiro de 1983, Gomes indica a permanência das 

criações de nus masculinos que recorriam a temas da Antiguidade para serem reconhecidos 

como arte e distanciarem-se do pornográfico, ressaltando a obrigatoriedade de representar o 

pênis mole. Entretanto, cabe destacar que nessa mesma época, as revistas masculinas – e até 

Robert Mapplethorpe – já começavam a apresentar ereções parciais em suas fotografias. Ao 

longo do mesmo ano, o artista brasileiro redigiu um diário chamado A New Sentimental 
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Journey , durante uma viagem pela Europa na qual ele também clica mais de 700 fotografias 61

de estátuas de corpos masculinos (GOMES, 2009). Entre elas, aquela que Kenneth Clark 

(1990) considera um dos maiores odes ao corpo masculino na tradição nude, o Davi de 

Michelangelo, sobre a qual descreve sua estupefação: “Caminhando na frente de Davi, fico 

maravilhado com a flexibilidade e a clareza evidente com que seu botão de amor, seu pálio 

tumultuoso, sublinha vigorosamente o centro de seu corpo em pé” (GOMES, 2009, sem 

paginação).  

O artista brasileiro fotografa essa estátua por todos os ângulos, inclusive entre as 

pernas, possibilitando a visão de pênis, escroto, períneo e nádegas. Ele registra assim que, 

apesar de não poder representar o falo nu em plena Renascença, o escultor italiano havia 

dedicado “atenciosa minúcia… às zonas mais sagradas da mais sagrada figura: a 

intumescência das palle corresponde à possibilidade de turgidez, à ideia mesma da 

ereção” (Idem). Ao refletir sobre o enquadramento dessa obra, que é uma das principais 

referências do gênero até a atualidade, Alair Gomes frisa novamente os tabus envolvendo a 

 Escrito originalmente em inglês, o diário e algumas das fotos foram publicados postumamente com curadoria 61

de Miguel Rio Branco para a editora Cosac Naify em 2009. 

Fonte: CHIODETTO, 2015

Figura 55: s/t díptico montado para catálogo da exposição Percursos  – Alair Gomes
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genitália masculina em seu próprio tempo. Ele conta que não encontrou paralelo em nenhum 

dos cartões postais à venda sobre o tema nas lojas de lembrancinhas, e admitiu desconhecer 

qualquer livro de arte que tivesse realizado aquela abordagem. “De fato, sou o único, além de 

outros fotógrafos americanos de revistas masculinas, ditas pornográficas, a tirar fotos de 

contraplano entre as pernas de um belo efebo”, conclui (Idem) [Figura 55].  

4.2.2 Robert Mapplethorpe  

 Essas mesmas revistas estadunidenses “ditas pornográficas”, citadas por Alair Gomes, 

foram justamente o ponto de partida na incursão à representação do nu masculino por um de 

seus maiores e mais polêmicos nomes nas artes visuais, Robert Mapplethorpe. Original de 

Floral Park, no estado de Nova York, o artista nascido em 1946 começou a fotografar ainda na 

infância, usando a câmera amadora de seu pai como instrumento e com sua irmã mais velha 

de modelo. Aos dezessete anos, Mapplethorpe mudou-se para o Brooklyn com o fim de 

estudar artes. Em um dos áudios do documentário Mapplethorpe: Look at the Pictures, de 

Fanton Bailey e Randy Barbato (2016), podemos ouvir uma declaração do artista na qual ele 

relata o conhecimento de sua vocação profissional desde o colegial, mas admite que, então, 

desprezava a fotografia pois a via como um meio menor. De fato, no mesmo filme, um dos 

entrevistados conta que ele chegou a apresentar fotos feitas por seu pai como se fossem suas, 

em uma das disciplinas do curso. Assim, suas primeiras obras com o suporte foram, na 

verdade, colagens inspiradas nos trabalhos de artistas como Joseph Cornell e Marcel 

Duchamp , nas quais utilizava como base algumas fotografias extraídas de revistas de 62

beefcake.  

 Em 1970, já morando há um ano com a poetisa, escritora e cantora Patti Smith no 

Chelsea Hotel – um dos mais baratos de Manhattan à época, habitado por vários artistas –, 

Mapplethopre comprou de uma vizinha, a artista e realizadora de cinema Sandy Daley, sua 

primeira câmera Polaroyd. A intenção era criar a própria matéria prima para as colagens, pois 

lhe parecia mais autêntico que apropriar-se de fotos alheias e midiáticas. Através dessa 

prática, o ato fotográfico foi caindo no gosto de Mapplethorpe, que em 1973 teve sua primeira 

 Robert Mapplethorpe Foundation. Biography. Disponível em: <http://www.mapplethorpe.org/biography/. 62

Acesso em 10 out. 2019. 

http://www.mapplethorpe.org/biography/
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exposição solo, intitulada Polaroyds, na Light Gallery de Nova York. De acordo com a sua 

biografia publicada no site da Robert Mapplethorpe Foundation, criada pelo próprio para 

assegurar o cuidado com suas obras durante seu adoecimento pela AIDS em 1988, esse apreço 

também o levou a comprar, em 1975, sua Hasselblad de médio formato. Com essa câmera ele 

passou a retratar uma diversidade de modelos: de socialites e estrelas do cinema a membros 

de grupos de sadomasoquismo; além de realizar diversos projetos comerciais, como as fotos 

de capa dos álbuns musicais de Patti Smith e do grupo de post-punk Television.  

 O curador e escritor Matthew Drutt aponta que, na conjuntura da Nova York dos anos 

1970, dois fatores foram cruciais para a carreira de Mapplethorpe: primeiro, as culturas gay e 

punk se desenvolvendo a todo vapor; segundo, o aquecimento do mercado da fotografia entre 

as fine arts [20- -]. O primeiro desses aspectos levou o fotógrafo a desbravar um mundo 

desconhecido para muitos: as práticas sadomasoquistas. Tema tabu, a permissão concedida 

para explorá-la deu-se, em parte, também pela excepcional qualidade formal e técnica 

empregadas por Mapplethorpe em suas criações, assim como pela valorização da fotografia 

naquela época. Michael Brenson, crítico, curador e historiador da arte, define Mapplethorpe 

como um “marginal rebelde” que era, ao mesmo tempo, um “artista absolutamente 

mainstream: ele “amava frescor e glamour e estava sempre obcecado com o momento, que 

suas fotografias sempre refletiam” (1999, p. 11 – tradução nossa). No final dos anos 1970, 

Fonte: Robert Mapplethorpe Foundation

Figura 56: Dennis Speight (1983) – Robert 
Mapplethorpe

Fonte: LEDDICK, 2012

Figura 57: Man in a Polyester Suit (1980)  
 – Robert Mapplethorpe
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Mapplethorpe, que já havia participado da Documenta 6, em Kassel, na então Alemanha 

Ocidental, era representado exclusivamente pela Robert Miller Gallery (desde 1978). 

 A partir daquele mesmo período, o fotógrafo passou a produzir as obras que seriam 

responsáveis pela sua grande fama: retratos de celebridades, natureza-morta de flores, nus 

masculinos e femininos, classificados por Drutt como “clássicos e estilosos”. O curador não 

expõe os argumentos sobre os quais erige essa qualificação dos trabalhos do artista; todavia, o 

estudo de Robert Asen – pesquisador das áreas de retórica, política e cultura – sobre os nus 

masculinos de Mapplethorpe, apontam na mesma direção de maneira mais organizada. Para 

Asen (1998), de fato, a construção dessas imagens faz parte de um campo da arte 

contemporânea que trabalha de maneira alegórica. No caso de Mapplethorpe, o autor aponta 

que essa apropriação se dá não apenas na forma canônica do nude mas também na obra 

anterior do próprio artista, em seus trabalhos com imagens de sadomasoquismo e outras 

construções eróticas, resultando em imagens que possibilitam leituras múltiplas.  

 A potência do corpo masculino como objeto erótico na obra de Mapplethorpe é 

tamanha, a ponto de fazer-se presente, inclusive, em suas fotografias de flores na forma de 

natureza-morta. Em um artigo sobre as flores de Mapplethorpe para a revista History of 

Photography, Peter Schultz compara entrevistas nas quais ora o artista negava a sensualidade 

de suas flores, ora estabelecia uma ligação técnica precisa entre ambos os elementos para 

traçar relações a fim de comprovar o estabelecimento de tal relação naqueles dois tipos de 

imagens. “Minha abordagem ao fotografar uma flor não difere muito de fotografar um pau”, 

disse o artista. “É basicamente a mesma coisa. É sobre iluminação e composição. Não faz 

muita diferença. É a mesma visão” (MAPPLETHORPE, 1982, apud SCHULTZ, 1998, p. 84 – 

tradução nossa).  

 No intuito de defender a correlação entre as flores e os falos, Schultz indica um ponto 

de ordem formal e parte da própria obra do próprio Mapplethorpe: a fotografia de Dennis 

Speight nu, segurando lírios em um ângulo cujas pontas dos caules apontam para a base do 

seu pênis. Essa referência poderia ser um indício irrefutável acerca da relação entre ambos os 

motivos. Porém, o autor resolve cavar ainda mais fundo para estabelecer o liame: recorrendo 

aos vasos gregos do final do século VI e início do século V a.C., em cuja iconografia, afirma, 

coroas de louros e anéis florais estavam entre os símbolos recorrentes em representações de 

conteúdo homoerótico.  
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 Schultz não relaciona diretamente a tradição grega com a obra de Mapplethorpe, mas 

aponta alguns dos intermediários entre os fotógrafos que o inspiraram: Wilhelm von Gloeden, 

Fred Holland Day e George Platt Lines – todos artistas já estudados nesta dissertação. O 

trabalho de von Gloeden era constituído basicamente por encenações de temas greco-romanos 

pelos jovens habitantes da cidade italiana de Taormina. Schultz atesta que o emprego de flores 

em algumas dessas fotografias é uma referência direta à iconografia dos vasos gregos 

referidos no parágrafo acima, pois von Gloeden compunha alguns de seus cenários com 

réplicas desses artefatos – versões campy delas, aliás, de acordo com a visão do autor. Na 

sequência, ele aponta peças como Youth with Staff (1906), Nude with Lyre (1907), Hypnos 

(1896) e Boy Embracing a Herrn of Pan (1905), como exemplos do uso de símbolos florais 

dentro de um contexto clássico erotizado por Holland Day. Finalmente, Schultz apresenta a 

influência de Platt Lynes, sobretudo de sua série Narciso (1934) [figura 47], que seria a mais 

próxima de uma “transformação mapplethorpiana da carne em flor” (1998, p.88). Ele 

considera que Lynes “explora um objeto clássico e erótico, adotando um signo floral que 

transforma o jovem corpo em uma escultura sexualizada” (IDEM). O autor conclui afirmando 

serem, essas referências, as responsáveis por tornarem as fotografias de flores de 

Mapplethorpe mais do que belas execuções de natureza-morta, “potentes signos de uma 

sexualidade homossexual situadas ao fim de uma longa tradição (IDEM).  

 Os dois elementos apontados por Schultz – o paralelo com as estátuas do nude grego e 

a referência à sub-cultura homossexual masculina – nos levam de volta à concepção de Asen 

(1998) sobre o caráter alegórico dos nus de Mapplethorpe, reforçando essa análise. Aliás, 

poderíamos inferir que dessa capacidade de criar convergência entre temas tabus e cânones, 

dada através das referências e da composição das imagens, emerja a qualidade ambígua de  

“marginal rebelde”, por um lado, “artista absolutamente mainstream”, por outro lado, do 

artista, invocadas por Brenson (1999).  

 A influência clássica e a busca pela perfeição, por parte de Mapplethorpe, é referida 

tanto por Asen como por Brenson (1989) e Drutt (201-). Este último autor, aliás, conta que 

Mapplethorpe repetidamente se referia à “perfeição”, já Asen e Brenson replicam uma fala do 

fotógrafo na qual ele assume que, se tivesse nascido um ou dois séculos antes, a escultura 

seria seu meio de expressão. Porém, o próprio Brenson afirma que embora o suporte utilizado 

pelo artista tenha sido finalmente a fotografia, sua obra consegue borrar não apenas os limites 
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desse suporte, ao fotografar flores como se fossem estátuas, como também os limites de 

gênero e raça.  
A efetividade com a qual ele captura a instabilidade racial e social dos anos 1980 é 
uma das razões pelas quais seu trabalho é tão valioso e ameaçador… Mapplethorpe 
estava sempre se movendo em direções diferentes. Ele se atraía por flores que eram 
duplamente masculinas e femininas. Ele gostava de ver seios como nádegas e braços 
como pernas… (BRENSON, 1989, p.11 – tradução nossa). 

 Brenson menciona ainda a dificuldade de compreender Mapplethorpe por completo. 

Posição defendida também por Asen, que disseca a construção de seus nus para revelar como 

eles são, ao mesmo tempo, formalmente clássicos e eróticos. Esse último autor aponta que os 

modelos escolhidos por Mapplethorpe tem um corpo que os aproxima do cânone 

universalizado e idealizado, tal como apresentado por Clark (1990) – a quem também faz 

referência. Contudo, há pequenos detalhes, como cicatrizes ou unhas tortas, que ao serem 

evidenciadas pelo artista, intensificam a consistência carnal, a corporeidade e a 

individualidade de cada modelo. Além disso, ao intitular as obras pelo nome dos modelos, 

mesmo em fotografias nas quais suas cabeças não são mostradas, ele faz coro à 

individualização, estabelecendo um grau de proximidade erótica – mas não pornográfica, pois 

a familiaridade invoca o eros, frustrando o desejo pornográfico ao complicá-lo.  

 Há mais fatores que criam essa duplicidade classicista e erótica no trabalho deste 

fotógrafo. Se, por um lado, elementos como contraste, tonalidade e poses fluídas, sem ângulos 

agudos, se inclinam ao nude, cabe ressaltar que certas poses fazem referência à cultura 

sadomasoquista, presente não apenas em obras anteriores do fotógrafo, mas em alta evidência 

nos anos 1980 de um modo geral. Porém, a relação entre os códigos do erotismo e do 

voyeurismo, afirma Asen, não aparecem sequencialmente nas fotografias, sendo necessário 

uma negociação entre eles. Isto resulta em obras que provocam variadas e conflitantes 

respostas, abrindo espaço para as polêmicas que acabaram suscitando. Entretanto, para o 

autor, todas as obras de Mapplethorpe passam longe da pornografia; se elas incomodavam é, 

sobretudo, por serem “uma poderosa declaração da beleza e dignidade daqueles cujas vidas 

tem sido denunciadas como moralmente falidas e nocivas” (ASEN, 1998, p.61 - tradução 

nossa).  

 Uma das polêmicas em que as obras de Mapplethorpe estão implicadas diz respeito a 

acusações do racismo que estaria implícito em imagens como Man in a Polyester Suit, por 

exemplo [Figura 57]. Nessa foto, um homem negro é apresentado em plano americano, das 
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coxas à cintura, vestindo um terno de poliéster, mas com o pênis para fora. Enquanto os 

defensores do fotógrafo, como Susan Bordo (1999), rebatem a crítica alegando que o traje 

fino rompe com a subalterinidade à qual os homens negros são comumente rebaixados nas 

representações racistas da arte ocidental, Asen indica que o próprio título já reduz o modelo 

sem nome a seu pênis. Apesar de que, em outras fotografias, Mapplethorpe nomeia seus 

modelos negros e os coloca em pedestais, o sentimento e a objetificação por parte dos 

espectadores negros é apontado pelo crítico cultural Phillip Brian Harper (1994 APUD 

CHESEBRO, 2001) e endossado por Gilad Padva (2014).  

Este último autor cita o livro Peles negras, máscaras brancas, do filósofo e psiquiatra 

martinicano Frantz Fanon, para sustentar que Mapplethorpe é mais um daqueles que reduzem 

o homem negro à sua sexualidade, embora fosse objeto de desejo para este e de terror ou 

rejeição para os brancos heterossexuais. Acreditamos tratar-se de mais um ponto ambíguo, 

que precisa ser mais debatido e melhor compreendido. Se, por um lado o artista retratava 

outros homens nus sempre para satisfazer um impulso erótico, independente da cor de sua 

pele, por outro lado, a escolha de um homem negro para uma imagem como Man in a 

Polyester Suit parece reforçar certos estereótipos racistas sobre a potência sexual dos homens 

negros.  

 No entanto, a polêmica responsável por levar Mapplethorpe a júri postumamente foi 

outra: ferir os costumes cristãos da sociedade estadunidense com a representação de cenas de 

práticas sadomasoquistas entre adultos, alem de duas fotos de crianças nas quais seu genitais 

estavam expostos. Mesmo tendo falecido meses antes, em 1989, ele foi um dos acusados de 

infringir a Lei de Obscenidade, sendo processado junto ao Contemporary Arts Center 

(localizado em Cincinnati) e seu diretor à época, Dennis Barrie, por sete das fotografias que 

compunham a mostra The Perfect Moment, uma retrospectiva de seu legado.  

 Não obstante este ter sido o único caso de peças de arte, exposição, artista e instituição 

julgados sob esse tipo de acusação, esse episódio veio na esteira de outros questionamentos 

sobre os limites da arte em solo estadunidense naquela época – inclusive na música. 

Entretanto, o trabalho que instigou uma verdadeira onda conservadora de tentativas de 

censura à arte, em 1989, foi Piss Christ, de Andres Serrano. Essa fotografia retrata uma figura 

de Jesus Cristo crucificado moldada em plástico e colocada dentro de um recipiente banhado 

pela urina do artista, sob o efeito de um filtro que a deixa em tons de vermelho e preto. 



!124

Revoltados com a profanação e, mais precisamente, com o fato de a obra ter recebido fundos 

públicos para a sua realização, os senadores republicanos Alfonse D’Amato, do estado de 

Nova York, e Jesse Helms, da Carolina do Norte, puseram em discussão tanto a sua qualidade 

artística como a possibilidade de obras “obscenas” poderem ser financiadas com verbas 

públicas. 

 Assim, em 1989, além de tentar aprovar uma emenda para barrar o patrocínio público 

de obras que “promovam, disseminem ou produzam materiais obscenos ou indecentes, mas 

não limitada à representação de sadomasoquismo, homoerotismo, a exploração de crianças ou 

indivíduos envolvidos em atos sexuais”, Helms atacou a obra de Mapplethorpe ao saber da 

iminência da exposição The Perfect Moment. O senador criticou a orientação sexual do 

artista, a presença da temática homossexual em suas obras e, novamente, o apoio estatal no 

aporte de trinta mil dólares à exposição (FAHERTY, John; MOTSINGER, Carol, 2015). Em 

sua cruzada pelos “bons costumes”, Helms apresentou fotografias de Mapplethorpe na tribuna 

do senado estadunidense sugerindo, previamente, a ausência de suas colegas mulheres 

(POLINSKA, 2000) – provavelmente no intuito de preservar sua sensibilidade em função do 

gênero. Por sua parte, o senador texano Dick Armey (também republicano), tentou garantir 

que, caso a National Endowment for the Arts, órgão responsável pelos patrocínios, não 

tornasse suas exigências mais estritas, o congresso minguasse suas receitas destinadas a tal 

fim.  

Fonte: Getty.edu

Figura 58: Jesse McBride (1976)  
Robert Mapplethorpe

Fonte: Robert Mapplethorpe Foundation

Figura 59: Jim and Tom, Sausalito (1977)  
Robert Mapplethorpe
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 Ainda segundo essa mesma reportagem do jornal The Inquirer de Cincinnati em 2015, 

naquela época, a mostra retrospectiva da obra de Robert Mapplethorpe estava prevista para ter 

sua primeira parada na Corcoan Gallery of Art, localizada na capital do país, Washington, mas 

a instituição optou por deixar de receber a exibição. Uma outra matéria jornalística, esta 

veiculada pelo The New York Times  em outubro de 1990, relata ter havido muita 63

tranquilidade na passagem da exposição pelas cidades de Berkeley e Boston. Porém, na 

iminência de sua chegada à conservadora Cincinnati, um grupo de cidadãos reunidos em um 

grupo chamado Cidadão pelos Valores da Comunidade, mandaram um número massivo de 

correspondências ao Contemporary Arts Center solicitando o cancelamento da mostra. Ante à 

negação do museu, um movimento apoiado pela polícia local (que fotografou e filmou as 

obras para registro) protestou contra o evento, embora também houvesse o contraponto de 

outras pessoas a favor dela (WILKERSON, 1990).  

 A mostra, que finalmente viria a se tornar o maior sucesso dessa galeria por, ao menos, 

25 anos após seu transcurso – momento de publicação da matéria jornalística do Times acima 

referida – teve sete das fotografias expostas consideradas pornográficas por alguns membros 

da população local, que exigiaram a sua exclusão do conjunto. Ante a nova negativa por parte 

da instituição de arte, o poder público foi acionado, levando o caso a júri em outubro de 1990. 

Das imagens em questão, como já foi anunciado, duas apresentavam crianças sem roupas, as 

intituladas Jesse Mcbride e Rosie (Honey), ambas de 1976, embora nenhuma delas reproduza 

poses consideradas eróticas nem no ano de sua produção, nem à época da exposição;  as 

outras cinco, figuradas apenas por adultos, continham poses alusivas ao sadomasoquismo. 

 O júri popular desse processo esteve composto por pessoas que declaravam ter crenças 

religiosas e nenhum envolvimento com arte. Entretanto, o advogado de defesa conseguiu 

convencê-las da soberania do direito à liberdade de expressão, bem como o de escolha pessoal 

de ir ou não ao encontro das obras, ante as leis de resguardo à obscenidade, devido ao 

ambiente privado onde estavam expostas e à classificação indicativa para maiores de dezoito 

anos da mostra. De acordo com a reportagem do jornal The Inquirer, de 2015, acima 

mencionada, até a data de sua publicação não houve novas tentativas de censura à arte nos 

Estados Unidos. Não obstante o aval finalmente dado pela lei, o caso originou um intenso 

debate público sobre a legitimidade do patrocínio estatal para as obras consideradas 
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pornográficas, com alguns grupos feministas inclusive alinhando-se ao discurso conservador 

em sua perspectiva da necessidade de findar tais subsídios . 64

4.3 A “naturalização” do olhar pornificado 

 A consolidação da permissão ao nu masculino com subtexto erótico ou 

apresentado de maneira direta se estendeu para além das artes e das revistas de pin-ups 

masculinos nos anos 1980. Esse movimento fez parte de um processo de modificação 

no que era compreendido por obsceno nas sociedades ocidentais, englobando, além 

disso, um aprofundamento e até mesmo uma certa “naturalização” do olhar 

“pornificado” (SIBILIA, 2014) sobre os corpos nas sociedades ocidentais. Os efeitos 

dessa transformação históricas incluíram, por um lado, uma objetificação dos corpos 

masculinos, doravante associados a bens consumíveis de maneira semelhante ao que já 

estava estabelecido em relação ao corpo feminino. E por outro lado, o início das 

restrições de imagens contendo nudez infantil, mesmo nos casos em que estão ausentes 

poses, gestos ou atitudes considerados eróticos de acordo com as representações de 

corpos despidos no Ocidente, seja no nude ou na pornografia.  

 David Leddick (2012) aponta o final dos anos 1960 como o momento no qual 

fotos de pessoas nuas começaram a circular na grande imprensa diária. O autor 

relaciona esse acontecimento, nos Estados Unidos, aos movimentos contra-culturais e 

a sua incorporação nas artes performáticas. Isso compreende tanto a performance 

propriamente dita como o teatro, em peças que marcaram a época como Marat/Sade 

ou Hair. Mais focado nos acontecimentos da Europa, Emmanuel Cooper (2007) 

apresenta uma progressão mais lenta do ingresso dessas imagens na Inglaterra para, na 

sequência, mostrar a forte presença do nu masculino na publicidade em jornais e 

revistas de países como França, Alemanha e Holanda nos anos 1980. No caso 

específico do Reino Unido, relata uma tentativa dos fotojornalistas, desde os anos 

1930, em adentrar espaços nudistas e registrar, às escondidas, as atividades em 

 Para mais informações e reflexão sobre o assunto, ver o artigo The Force of Fantasy de Judith Butler (1990). 64
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transcurso nesses ambientes, a fim de encontrar algum gancho de reportagem que 

permitisse a sua publicação nos jornais.  

Pelo seu teor mais popularesco e considerando a sua forte tradição naquele país, 

os tablóides acabaram sendo um dos meios cujas páginas foram mais rápida e 

abundantemente ocupados pelos nus. Felizmente para algumas dessas publicações, a 

partir dos anos 1960 e com mais força entre as décadas de 1970 e 80, eventualmente 

algum torcedor de evento esportivo saía correndo nu pelo campo do estádio, 

propiciando uma notícia cujo registro fotográfico era capaz de causar  repercussão. 

Leddick e Cooper fazem troça dessas ocorrências em ambos os países, Estados Unidos 

e Inglaterra, não se detendo em seus praticantes mas no alvoroço causado nos 

espectadores e no embaraço dos policiais responsáveis por sua repreensão.  

Também nessa época, mais precisamente em 1974, houve dois protestos nos 

Estados Unidos para enfrentar as regras morais restritivas à nudez, um em Atenas 

(estado da Geórgia), o outro em Boulder (Colorado), com pouco mais de mil 

participantes em cada um. Cooper destaca o limite do pudor de boa parte dos jornais e 

revistas ingleses dos anos 1970, ao lembrar que os pênis eram comumente encobertos 

por algum artifício como sombreamento, enquadre (optando, muitas vezes, por 

fotografias das costas dos homens), ainda que a nudez ou a sexualidade fossem seu 

tema central. Uma das raras exceções, sublinha pelo autor, eram as fotografias de 

peças teatrais publicadas em suplementos de cultura dos jornais. 

 Entretanto, ainda segundo Cooper, afora essas anedotas de protagonismo 

masculino, as representações sensuais em noticiosos de grande circulação seguiam 

divulgando um número bem maior – e muito mais ousado – de fotografias femininas. 

Isto acontecia tanto nas propagandas como nas páginas com conteúdo de 

entretenimento. Essa disparidade entre os gêneros se dava a despeito, por exemplo, da 

recepção calorosa de leitoras do The Sun que, no início dos anos 1970, enviaram cartas 

à editoria do jornal incentivando a sequencia dos pin-ups masculinos publicados pelo 

tabloide; este, contudo, optou por descontinuar a publicação seis meses após o seu 
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início, sem qualquer aviso ou explicação . 65

 A crença no desinteresse feminino em olhar homens despidos, ou de que seria 

uma mirada com maior pudor do que a dos homens a respeito da nudez feminina, 

também implicou a criação de revistas de pin-ups voltadas para mulheres cuja 

linguagem diferenciava-se daquelas destinadas ao público masculino . Cooper (2007) 66

usa como exemplo dessa diferença entre os tipos de revistas em função de seu público 

alvo, a Playgirl britânica, lançada em 1970. Apesar de importar o estilo beefcake dos 

modelos estadunidenses – e que firmaram-se como a norma nas publicações 

masculinas globais a partir dessa época – as poses nas quais eram fotografados 

remontavam a atitudes passivas e tranqüilas, ao invés de recorrer a poses então 

consideradas símbolos de ação e virilidade. Na visão do autor, essas imagens poderiam 

despertar afeição e carinho, seriam nus para serem contemplados, não para 

despertarem excitação.  

 A percepção de Richard Dyer (1982) conflui com a de Cooper no sentido de 

que essas imagens destinadas ao consumo feminino seriam ineficazes em provocarem 

as espectadoras. Ele acrescenta às razões dessa inocuidade, um outro motivo: a 

desconexão entre a docilidade da pose desses homens – ao assumirem uma postura de 

presença ao invés de ação – com a atitude pró-ativa do olhar masculino em situações 

de flerte na vida real. Contudo, o autor admite que as alegadas posições são mais 

convenções do que um dado inquestionável; pois, afinal, todos experimentamos as 

posições de espectadores e seres observados na vida real.  

 Contudo, tal desproporcionalidade de tratamento para as imagens de nudez dos 

respectivos gêneros nos indica, novamente, que apesar da maior liberação nos 

costumes em relação ao corpo, o olhar “pornificado” que então imperava na grande 

mídia (independente de sua qualidade) ainda era cis-heteronormativo e patriarcal. 

Assim, nos Estados Unidos, por exemplo, a perseguição às revistas homoeróticas 

 O autor Emmanuel Cooper (2007) não especifica o ano dessa ocorrência. 65

 Neste caso, que infelizmente foge ao escopo desta pesquisa, seria interessante, ainda a comparação entre 66

revistas sensuais femininas voltadas para os públicos masculino e feminino e na sua recepção entre pessoas 
cisgêneras e transgêneras a cada nicho. 
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cessou apenas nos anos 1980, quando ainda tinham sua venda liberada apenas em sex-

shops em países como a Inglaterra. Esse evento coincidiu com o período inicial da 

inclusão dos corpos masculinos de forma objetificada na publicidade ocidental. Porém, 

apesar disso, já nos anos 1970 as revistas de beefcakes masculinas destinadas a 

homens inauguraram a exibição ocasional de fotografias nas quais os modelos 

empunhavam semi-ereções. Esse protagonismo foi seguido, posteriormente, inclusive 

pelas revistas visando ao público feminino. Isso contraria, portanto, o pressuposto 

segundo o qual as mulheres sexualmente atraídas por homens, e dispostas a procurar 

por esse tipo de conteúdo, seriam mais tímidas comparativamente aos homens 

interessados por homens. Ou indicando que, talvez, o público dessas revistas 

destinadas a consumidoras supostamente femininas, fosse de fato composto por tais 

homens.  

 Pelo quadro traçado até agora, é possível visualizar alguns dos percalços e das 

disputas que precederam ao alargamento das balizas legais na produção de nus com 

fins eróticos. No meio artístico, a resistência também se fez presente, e a querela foi 

além dos casos mais explícitos de homoerotismo como os já citados, na tentativa de 

embargo de uma exposição de Alair Gomes por parte de um general do exército, sócio 

da empresa dona do shopping onde a mostra ocorria, em 1980, e do julgamento da 

retrospectiva da obra de Robert Mapplethorpe em 1990. 

  A bibliografia consultada para a realização desta pesquisa apresenta mais um 

exemplo emblemático da dificuldade de penetração dos nus masculinos no circuito 

artístico. Trata-se de uma exposição realizada em 1978 na galeria Marcuse Pfeifer de 

Nova York dedicada exclusivamente a fotografias de nus masculinos, sendo mulheres 

ao menos vinte dos artistas, dentre as quais, a já mencionada Imogen Cunningham. 

Sem acesso ao seu catálogo, que está indisponível no site da instituição, tampouco foi 

localizado em outros repositórios online, e ante a impossibilidade de importar o único 

exemplar disponível à venda pela internet, restou-nos consultar uma crítica da época e 

outra breve referência bibliográfica para tentar compreender o caso. A reportagem foi 

publicada no The New York Times e referenciada por Leddick (2012); a outra fonte é 
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um trecho de um livro lançado pela galeria um ano mais tarde e transcrito por Claire 

Bonney (1985), em seu artigo sobre o impacto da emergência de um maior contingente 

de fotógrafas mulheres do nu masculino. Por sua vez, o parágrafo do livro da Marcuse 

Pfeiffer Gallery citado por Bonney (1985) não aprofunda a questão, além de acusar os 

críticos de mostrarem-se incomodados apenas por se tratar de registros fotográficos, 

julgando que teriam sido mais condescendentes com o nu masculino caso as obras 

fossem de outra materialidade.  

 Como infelizmente não tivemos acesso ao texto completo, optamos por nos 

focar na crítica escolhida por Leddick, à qual pudemos acessar na íntegra. O 

organizador da antologia de nus masculinos fotográficos pinça o incômodo reportado 

pelo crítico Gene Thorton (1978), por ver o corpo masculino apresentado 

primordialmente como um objeto sexual. Leddick reproduz um trecho no qual Thorton 

considera a atração provocada por esses corpos em mulheres e “alguns homens”;  mas 

considera que aquelas fotos teriam ameaçado o “lugar honrável” do corpo masculino 

na história do nude. Desse modo, o mal-estar parece causado primordialmente por ver 

outro homem nu em suporte fotográfico, sem a idealização transcendental do nude. 

Em outras palavras, Leddick dá a entender que o desconforto de Thorton reside na 

transformação de homens em objetos sexuais, e que a privação de roupas naquelas 

circunstâncias se equipararia à perda de respeitabilidade. A asserção provavelmente 

não é falsa, embora incorra na obliteração do aborrecimento decorrente das mudanças 

que implicaram no aumento da equidade entre os gêneros, com base no deslocamento 

da figura masculina do local hierárquico ocupado no lar, simbolizada nas fotografias, 

mas que as ultrapassa: 
No passado, nas esculturas dos gregos e romanos antigos, e mesmo na pintura de 
Michelangelo, o nu masculino simbolizava quase sempre algum ideal de força, 
habilidade ou atividade. Isso estava em consonância com a crença antiquada de que 
homens têm a responsabilidade especial de proteção e suporte de mulheres e 
crianças que, em retribuição, lhes deviam submissão. Agora que essa crença tem 
sido atacadas por um certo número de mulheres trabalhadoras e suas porta-vozes: 
homens tem sido apresentados como objetos sexuais, apesar de, nem sempre, como 
objetos sexuais desejáveis. Eu não considero isso um desenvolvimento afortunado, 
mas não há dúvida de que está em curso, e a Marcuse Pfeifer fez uma interessante 
mostra sobre isso (THORTON, 1978, p.D27 – tradução nossa). 
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 Embora o texto de Gene Thorton faça referência aos gregos, a masculinidade cuja 

hegemonia estava de fato em declínio no momento de sua escrita é a moderna, que fora 

retratada no apogeu da pintura a óleo. As fotografias por ele comentadas evidenciavam que as 

sociedades ocidentais estavam deixando atrás muitos dos valores hegemônicos da 

modernidade, quando homens abastados eram retratados com grandes braguilhas para ostentar 

riqueza e o aspecto sexual da virilidade, enquanto as mulheres – a cujos corpos tinham acesso, 

embora não fossem por eles desposadas – eram representadas nuas, desprovidas de roupas e 

status. Em um movimento capitaneado em boa medida pelos gays, a masculinidade 

reincorporou a vontade de ser vista por sua virilidade física; uma vontade de ser, portanto, 

objeto de desejo. Leddick indica essa intenção inclusive em homens famosos, como o estilista 

Yves Saint-Laurent, Christopher Atkins, o ator de Lagoa azul (1980), que posou para a revista 

Playgirl estadunidense em 1982, ou Arnold Schwarzenegger, cuja foto recebeu página dupla 

da revista Cosmopolitan em 1977. 

4.4 Corpo,  intimidade e sexualidade 

 Assim, modificando as normas de gênero estabelecidas até então, expandiram-se, nos 

anos 1970, o deleite de alguns homens ao serem fotografados e a recusa de um número 

crescente de mulheres à submissão aos quereres e olhares masculinos. Rejeitando o lugar de 

objeto a que tinham sido quase exclusivamente destinadas ao longo da era moderna, muitas 

artistas mulheres passaram a assumir com força o papel de produtoras de sentidos 

relacionados à sexualidade. Apesar da ditadura civil-militar que assolava o Brasil no 

momento, e de um contexto no qual o discurso das artistas não era abertamente feminista 

devido à priorização de outras pautas (BARROS, 2016), essas propostas não deixaram de se 

estabelecer também no país. Situada nessa conjuntura, em 1980, uma fotógrafa mineira 

radicada em São Paulo, Vania Toledo, retomou o seu projeto de nus masculinos iniciado em 

1977; resolveu, então, posicionar diante de suas lentes os corpos de famosos locais como Ney 

Matogrosso [Figura 61] e Caetano Veloso [Figura 60]. Desse ensaio resultou um livro 

denominado simplesmente Homens. A introdução ao volume, que também foi escrita pela 

artista, aproxima-se ainda de outra tendência fotográfica surgida nos anos 1970 e que ganhou 

força nas décadas de 1980-1990, a fotografia de vida íntima.   
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Sou uma fotógrafa contemporânea e adoro fotografar a realidade cotidiana – ela me 
fascina (…) Pensei nos amigos e conhecidos que teriam cabeça e corpo para se 
deixar fotografar sem problemas de inibição ou culpa. Todos participaram do 
trabalho tanto quanto eu. Fotografei a nudez que cada um se permitiu, no espaço 
escolhido por eles mesmos, no seu cotidiano ou no estúdio. Não houve preocupação 
em utilizar cenários ou adereços que não fossem normais ou habituais. Procurei, 
com isso, captar momentos de beleza na intimidade do comportamento masculino 
(TOLEDO, 1980 s/ página). 

 A proximidade estabelecida entre Vania Toledo e seus modelos, contudo, é mais 

distante do que aquela a partir da qual Alair Gomes registrava os homens com quem havia 

tido encontros amorosos, por exemplo. Ela conta, inclusive, que durante as sessões sentia-se 

apenas fotógrafa, deixando de lado algum possível desejo de mulher por aqueles corpos. 

Porém, encontros afetivo-sexuais como os de Alair Gomes foram, junto com festas, um dos 

principais pretextos para o registro de nus na fotografia de vida íntima que teve seu primeiro 

auge naqueles tempos. Algumas manifestações dessa corrente estética resultaram na criação 

de nus realistas, crus e, por vezes, inclusive em situações consideradas tabu ou degradantes do 

ponto de vista da moral burguesa. Tais casos exponencializam o conceito de naked em 

oposição ao nude, na medida em que ultrapassam ou até mesmo aniquilam toda possibilidade 

de idealização do corpo humano.  

  

Fonte: TOLEDO, 1980

Figura 60: Caetano (1980)  
Vania Toledo

Fonte: TOLEDO, 1980

Figura 61: Ney 3 (1980)  
Vania Toledo
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 A curadora fotográfica Charlotte Cotton (2013) apresenta a estrutura da fotografia de 

vida íntima como a assimilação e o redirecionamento das fotografias domésticas, reunidas até 

então nos álbuns de família. Por isso, o gênero se valeu de sua espontaneidade e dos “erros” 

comuns cometidos pelos fotógrafos amadores (enquadramentos ruins, exposição inadequada, 

falta de foco, olhos vermelhos, etc.) para registrar memórias pessoais a eventos obscenos com 

a força realista daquelas imagens. Contudo, tratava-se de cenas do cotidiano em sua maioria 

inimagináveis nas típicas compilações de momentos exemplares da tradicional família 

moderna ocidental para serem apresentadas às visitas.  

Nesse sentido, a fotógrafa estadunidense Nan Goldin – em atividade desde os anos 

1970 – confessa no livro editado a partir da coleção de slides fotográficos The Ballad of 

Sexual Dependancy (1986), que as fotografias configuram, para ela, uma forma de não perder 

a memória das pessoas que lhe são caras. Devastada pelo suicídio da irmã mais velha durante 

a infância, a artista passou a usar a fotografia como meio para compor um diário visual, bem 

como para processar suas emoções com relação àqueles que a cercavam. “Às vezes eu não sei 

como me sinto sobre alguém até que eu tire sua foto”, relata Goldin. “Eu não seleciono 

pessoas antes de fotografá-las; eu fotografo diretamente da minha vida”, continua; “essas 

fotos saem de relacionamentos, não de observação” (GOLDIN, 1986 apud DE SOUZA, 

2012). Sua obra, que ao longo dos anos registrou cenas protagonizadas por suas amigas drag 

queens, bem como clientes dos bares e das casas noturnas por ela frequentados, inclui, ainda, 

as delícias e os revezes de uma conturbada (e abusiva) relação amorosa, assim como retratos 

de jovens casais fazendo amor em presença de seus filhos pequenos.  

Tanto esses registros de nudez de seus amigos como os de Brian (o personagem 

responsável pela sua “dependência sexual” [Figura 63]) foram exibidos em inúmeras mostras 

em todo o mundo. O Oi Futuro Flamengo, do Rio de Janeiro, teria sido um dos centros 

culturais a hospedar essa  importante obra em constante mutação no ano de 2012. Todavia, 

duas fotografias de vida cotidiana em família contendo crianças nuas geraram polêmica, 

devido aos cuidados atuais com a exibição de crianças para protegê-las de olhares pedófilos, e 

a instituição optou por não expor o trabalho de Nan Goldin, transferida para o Museu de Arte 

Moderna (MAM) carioca. Embora continuasse sendo o principal patrocinador do evento, a 

empresa de telefonia Oi Futuro preferiu sequer ser creditada no material de divulgação do 

evento (TARDÁGUILA, 2012). 
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 O capítulo sobre fotografia de vida íntima do livro A fotografia como arte 

contemporânea, da já citada Cotton (2013), evidencia a grande proporção de nus que foram 

produzidos nesse estilo, em especial a partir dos anos 1990. Esse gênero compreende 

trabalhos como os do japonês Nobuyoshi Araki, cujo registro fotográfico servia como 

preliminar nas relações sexuais do artista, muitas vezes com prostitutas sendo as modelos. 

Outro autor apresentado no livro é o fotógrafo e cineasta Larry Clark, criador de fotografias 

que “giram em torno de uma autodestrutiva combinação entre sexo, drogas e armas nas mãos 

de jovens descontrolados” (Idem, p. 143). As farras juvenis também foram mote para a 

exibição de corpos despidos no caso de Ryan McGinley, um expoente tardio da fotografia de 

vida íntima, com produção notória já no início dos anos 2000.  

 Por tratar-se de uma corrente cuja estética realista se baseia em uma aparência de 

espontaneidade inspirada no registro de experiências do âmbito privado, o gênero deu 

margem a documentações bastante variadas de nus masculinos. Nos anos 1990 foram 

apresentados retratos como os de Jack Pierson, que criava narrativas autobiográficas de seus 

encontros e fantasias homoeróticas aproximando-se da obra de Nobuyoshi Araki, Nan Goldin 

e até  Alair Gomes.  Enquanto Pierson buscava registrar homens de modo a compreendê-los 

como sendo belos, elaborando o seu trabalho a partir da volúpia, outros autores como o 

alemão Jürgen Teller – reconhecido fotógrafo de moda nos anos 1990 – produziu autorretratos 

nus desprovidos de qualquer intenção de serem reconhecidos como sexualmente desejáveis, a 

partir do final do século XX. No livro-ensaio Märchenstüberl, por exemplo, de 2002, Teller 

mescla imagens de sua família, no interior da Alemanha, com autorretratos nus suando na 

sauna, caminhando pela sala da casa, mostrando sua barriga tão redonda quanto à de sua 

mulher grávida ou, inclusive defecando na neve [Figura 62]. 

 Cotton (2013) faz algumas considerações interessantes acerca da recepção desse estilo 

fotográfico no circuito artístico e sua posterior incorporação pela publicidade. Primeiramente, 

revela um desconforto no julgamento dessas imagens por parte de alguns curadores, pois uma 

tal atitude abriria brechas para eles serem taxados de moralistas ou juízes da vida alheia. O 

gesto configurava, logo, uma dificuldade de separação entre a obra e a vida dos artistas. Esse 

impasse é corroborado por Ian Leask (2017) e pelo pesquisador de história da fotografia 

estadunidense Ben Burbridge (2015), que citam Cotton para indicar dois desdobramentos 

dessa lacuna analítica. Para Leask, em seu artigo sobre o Baco de Caravaggio em Gina (1991) 
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de Goldin, a ênfase no caráter documental e íntimo das fotografias deixa de lado a forte 

coerência estética e discursiva da obra da artista – o que implica, também, numa menor 

espontaneidade e maior nível de consciência em suas escolhas de enquadramento. De sua 

parte, Burbridge vincula a complacência da ratificação das falas dos artistas sobre a própria 

obra a uma tendência de parte da crítica dos anos 1980 e 1990 de analisar as propostas 

artísticas  de modo a descolá-las das “banalidades da cultura de massa” (idem – online).  

 Desdobrando um olhar retrospectivo, contaminado pela cultura dos reality shows e 

pela intensa auto-exibição nas redes sociais da internet ocorrida nos anos 2010, Burbridge 

examina a obra de Goldin como precursora acidental dessa cultura. A defesa da artista de sua 

apresentação da vida de seus amigos e dela própria se baseava na concepção – incorporada 

nas artes a partir dos anos 1960 – de que o pessoal é político. Portanto, expor as dores e até as 

opressões das relações erótico-afetivas entre homens e mulheres, por exemplo, bem como 

representar seus amigos marginalizados pelo consumo de drogas ou pela recusa a assumir 

papéis e/ou identidades de gênero da (e na) cultura heterocentrada burguesa, teria a função 

expor socialmente certas verdades íntimas que latejavam por trás dos álbuns de família com 

fachada de comercial de margarina. Seria uma ruptura nas narrativas aceitas até então, abrindo 

espaço para discursos e existências que tinham estado sufocados em uma época na qual 

apenas poucos emissores legitimados podiam chegar a uma grande audiência.  

Fonte: LEDDICK, 2012

Figura 63: Brian After Coming (1983)  
Nan Goldin  

Fonte: TELLER, 2002

Figura 62: Morgen im Wald (2002)  
Jürgen Teller
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 No entanto, Burbridge sublinha a intencionalidade das escolhas criativas de Goldin a 

partir de um ponto de sua trajetória, a fim atestar seu exibicionismo. Segundo o autor, embora 

inicialmente tenha sido apresentada em um dos ambientes frequentado pelas pessoas 

retratadas, The Ballad of Sexual Dependency foi, posteriormente, exposta no Whitney 

Museum de Nova York e virou um livro publicado em 1986, o que contribuiu para tornar a 

sua exibição cada vez mais pública. Estes seriam os marcos a partir dos quais, na visão do 

historiador, a artista não poderia mais alegar ter criado as novas imagens da obra (que 

continuou sofrendo transformações, através do acréscimo e da exclusão de algumas das 

fotografias de seu conjunto) de maneira gratuita. Para ele,  pelo menos desde o final dos anos 

1980, e com mais força ainda na década seguinte, o trabalho de Nan Goldin teria se integrado 

a um movimento geral em direção ao que o autor considera “exibicionismo” (BURBRIDGE, 

2015, s/p).  

 Em seu exame da fotografia de vida íntima como estilo artístico, por sua vez, Cotton 

relaciona a sua proliferação com o enfraquecimento do impacto de suas denúncias e 

desvelamentos. Esse seria o início do questionamento a respeito do teor de veracidade do 

caráter documental das obras, que derivou na posterior assimilação de sua estética pela 

publicidade. Retomando os apontamentos de Burbridge, o que antes se apresentou como uma 

corajosa exposição das mentiras inerentes à intimidade no seio do lar burguês, a derrubada de 

algumas de suas máscaras, finalmente acabou se tornando mais uma forma apropriada à venda 

produtos – dentre os quais figuram, também, as próprias obras de arte fotográficas e as marcas 

pessoais dos artista.  

4.5 Corpos masculinos palatáveis  

 A publicidade dos anos 1980 e 1990 também constituiu um marco nas transformações 

das masculinidades. As imagens produzidas dentro deste âmbito simbolizaram o assentamento 

da maior permissividade com relação à nudez masculina, de um modo geral, e, em particular, 

com o olhar homoerótico, com a objetificação desses corpos. Ademais, marcaram o retorno da 

associação do corpo dos fisiculturistas – e da prática da musculação – à esfera heterossexual. 

Em seu artigo sobre a relação entre a cultura do fisiculturismo e a sub-cultura gay, Tim Benzie 

(2000) cita Robert Reynolds (1995) para defender a importância de analisar a cultura queer 
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sem obliterar a dominante. Nesse sentido, conjuga sua análise com a de Eve Kosofsky 

Sedgewick (1990), para quem o inverso também é importante. Ancorado nessas bases, Benzie 

sustenta a necessidade de analisar ambas as esferas de prática do bodybuilding para 

compreender seu desenvolvimento ao longo do século XX.  

O autor faz ainda uma defesa dessa perspectiva baseado em Bourdieu (1984) e na 

concepção do autor francês de “campos”, nos quais as lutas, os embates simbólicos e as 

estratégias individuais se travam. O termo inclui em sua compreensão as esferas acadêmicas, 

científicas, econômicas, políticas e culturais. Trata-se de uma proposta de ressignificação de 

discursos que vai ao encontro da proposição foucaultiana sobre poder não como entidade ou 

instituição, mas como uma teia na qual se encontram – e desencontram – diversos pontos de 

disputas de sentidos. A trajetória do fisiculturismo entre gays e heterossexuais, bem como a 

sua promoção de determinadas masculinidades em sua representação imagética – é bastante 

representativa dessa questão.  

 Em nossa primeira incursão a respeito da ascensão do universo bodybuilder a partir do 

final do século XIX, citamos Cooper (2007), Mondennard e Pultz (2009) e Vertinsky (1999) 

para apresentarmos como o desenvolvimento muscular do próprio corpo pelos cidadãos foi 

útil, já na primeira metade do século XX, à edificação de diversos projetos de identidades 

nacionais e à (re)marcação da desigualdade entre os gêneros no contexto da primeira onda 

feminista. Ao analisar, respectivamente, o estereótipo do beefcake, e a expressão da cultura do 

fisiculturismo nas revistas hetero e homossexuais, Jonathan Kemp (2014) e Tim Benzie 

(2000) trabalham esta última como efeito e instrumento de uma biopolítica capitalista – 

embora não utilizem explicitamente a dupla de  termos foucaultianos.   

 A fim de defender seu ponto, Kemp (2014) propõe um estudo da narrativa construída 

em torno de Eugen Sandow, um dos primeiros promotores do fisiculturismo a alcançar fama 

internacional no final do século XIX e  início do século XX. O autor evoca o seu passado de 

criança mirrada, típica sofredora do que hoje chamaríamos bullying – aquela experiência que 

consiste em perseguição dos colegas na escola com o uso de força física e/ou de apelidos 

vexatórios – mas que, ao trabalhar o seu corpo, criou uma proteção, não sendo mais 

perturbado, pois revidaria com grandes chances de vitória. “Fraqueza é um crime, não seja um 

criminoso” (1899 apud KEMP, 2014 – tradução nossa), dizia o lema do fisiculturista, 

marcando o início de uma associação entre força física e esforço no sentido de determinação 
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que ecoa uma ética capitalista de meritocracia. Kemp frisa ainda o estabelecimento de um 

paralelo entre aparência física e sucesso dentro deste sistema econômico: para “vencer na 

vida” é necessário, além de dinheiro, ostentar o corpo considerado correto; isto é, branco, 

[cis-] masculino, sem deficiências e heterossexual. Segundo sua pesquisa, esta é a principal 67

razão pela qual os corpos não brancos e portadores de deficiência são quase irrelevantes nos 

resultados de buscas de imagens a partir do termo beefcake .   68

 Contudo, o exibicionismo de Sandow era incomum a seu tempo. Razão pela qual, ele 

estava permeado de receios com o possível estabelecimento de uma relação entre o fato de ser 

um homem que se deixava ver semi-nu e a suposição de algum “desvio” em sua sexualidade. 

Para dissipar tal suspeita, o artista concedeu uma entrevista a uma edição da revista Health 

and Strength na qual apresentava a sua esposa. Ademais – para reforçar o discurso de sua 

heterossexualidade – convidava mulheres da audiência de seus espetáculos itinerantes de 

demonstração de força, que estivessem dispostas a doarem altos valores para caridade, a 

visitá-lo em seu camarim para tocarem seus “músculos de Apolo” (COOPER, 2007, p.92).  

 O investimento militar para disciplinar os corpos masculinos, analisa Kemp (2014), 

promoveu uma dissociação entre esses corpos e os afetos tanto externos como internos, a fim 

de tornar o soldado mais apto a executar sua função de extermínio das vidas consideradas 

dignas de morte por seus superiores – em última instância, pelo Estado. Aqueles que fossem 

incapazes de conterem dores e emoções eram considerados “maricas”, destituídos de 

masculinidade. Ao escrutinar a cultura de malhação instaurada com influência das revistas de 

cultura física e dos treinamentos militares, Tim Benzie (2000) sustenta que os esforços por 

tornar o corpo musculoso (da parte dos fisiculturistas heterossexuais) pode ser compreendido 

como um processo de hiper-masculinização e de transformação do corpo em um enorme falo. 

É uma proposição ainda mais interessante de ser pensada junto ao estabelecido por Kemp, à 

luz da conceituação do termo “falo” por Susan Bordo (2000), segundo a qual, mais do que 

uma alusão visual ou verbal à anatomia do pênis, o falo é uma sugestão à autoridade e ao 

poder masculinos. Essa autora traz ainda duas outras considerações interessantes para a 

 Embora o autor não faça essa referência à cisgeneridade, trata-se de uma camada a mais dos requisitos ao 67

“sucesso” no capitalismo por ele elencados. 

 Na apresentação do site da fundação Bob Mizer, seu presidente, Dennis Bell, tenta defender a promoção de 68

inter-racialidade da Physique Pictorial. Porém, Richard Dyer (1982), em seu estudo sobre os pin-ups 
masculinos, discorda gravemente desta auto-proclamada integração, apontando para a raridade de fotografia de 
homens negros ao longo das edições da revista.  Disponível em: <http://bobmizer.org/about>. Acesso em ago. 
2019. 

http://bobmizer.org/about
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análise de nosso quadro, ao apontar a reincidência histórica de discursos demonstrando 

preocupação de que um excesso de civilidade pudesse levar a uma feminização dos homens; 

e, além disso, o problema da intangibilidade do mito do falo.  

 Já vimos como o exército foi, simultaneamente, local de intensificada disciplina desta 

masculinidade que projeta o ideal de um falo (heterocentrado) no próprio corpo, por um lado; 

e, por outro lado, um espaço retirado da sociedade onde a convivência com outros homens – 

que incorporavam o aspecto físico e de potência dessa masculinidade – puderam descobrir e 

desenvolver seus afetos homossexuais. Também relatamos a importância das revistas voltadas 

ao público masculino na disseminação de um ideal físico que, intencionando a formação de 

um corpo heterossexual, acabou virando incitação e cobertura para trocas eróticas 

homossexuais masculinas consideradas obscenas. Outro aspecto destacado anteriormente é a 

importância dessas revistas na disseminação de uma sub-cultura gay que ia além do âmbito 

sexual. Para Benzie (2000), a incorporação do camp e de outros códigos lidos como femininos 

pelas revistas e pelos fisiculturistas tornava ambos – as revistas e os corpos musculosos gays  

– desvios queer da norma heterocentrada . Os corpos musculosos embora afeminados, assim 69

como as páginas destinadas a um olhar censurado e à promoção de pautas afetivas, 

configuraram, portanto, um conjunto de pujantes superfícies políticas até meados dos anos 

1970.   

 A popularidade das revistas de pin-ups masculinos para o público gay tornou-se tão 

grande ao final dos anos 1950 que, na década seguinte, o fisiculturismo e o cultivo 

exacerbado de músculos acabaram sendo considerados seus equivalentes levando à 

valorização de corpos masculinos mais magros dentre os grupos heterossexuais nos anos 1960 

e 1970 (LEDDICK, 2012). Porém, conforme já foi salientado, essa masculinidade robusta 

também é compatível com o reforço do ideal de meritocracia do capitalismo. Em termos de 

Foucault, trata-se de um de seus efeitos e também de um instrumento de incitação de uma 

verdade sobre as posições de gênero na sociedade. Tal utilidade ocasionou pelo menos três 

outros efeitos bastante correlacionados: o ressurgimento de seu estímulo público entre os 

heterossexuais nos anos 1980, uma maior aceitação e um esvaziamento político das revistas 

de beefcakes, e a inclusão dos corpos masculinos como objetos de consumo nas propagandas 

voltadas para o público em geral, expandindo-se para além da comunidade LGBTQI.  

 Duas décadas mais tarde, faz-se necessário expandirmos também a crítica de Benzie: a norma não é apenas 69

heterocentrada, mas também designadora de corpos cisgêneros como seu ideal. 
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 Autores como Benzie (2000) e Dyer (1982) relacionam o ressurgimento dos corpos 

hiper-musculosos e a retomada do fisiculturismo pelos heterossexuais com alguns estímulos 

culturais como os filmes estrelados por Arnold Schwarzenegger (Conan o bárbaro [1982] e O 

exterminador do futuro [1984]) e Sylvester Stallone (Rambo, programado para matar 

[1982]), um amálgama de músculos, armas e destruição. Seus corpos tornaram-se símbolos de 

uma musculosidade para ser vista, como incitam os concursos de fisiculturismo. O ator 

austríaco – e posterior governador da Califórnia – foi um nome tão destacado nesse esporte 

que, hoje, há uma competição feminina nomeada em sua homenagem, a Miss Arnold Fit 

Peageant (contando, inclusive, com uma categoria para adolescentes). No caso de Stallone, 

uma das condecorações simbólicas se seu corpo foi a capa da revista Vanity Fair de 1993, na 

qual ele foi posou nu para as lentes da renomada fotógrafa Annie Leibovitz, em uma releitura 

da estátua O Pensador (1904) de Auguste Rodin. Sobre sua imagem, a manchete dizia: “Sly’s 

Body of Art: Sylvester Stallone muscles back into action by Zöe Heller” [O corpo artístico de 

Sly: os músculos de Sylvester Stallone de volta à ação por Zöe Heller] [figura 64].  

Após esses episódios, parecia não haver mais barreiras para a nudez masculina; afinal, 

ela podia representar um discurso conveniente aos modos de vida e aos valores vigentes – 

razão pela qual também foi incorporada na publicidade. Benzie também defende um 

progressivo esvaziamento da politização da hipertrofia muscular gay, na medida em que 

alguns direitos foram sendo conquistados.  Os espaços de treino e as revistas, alega, foram 

Fonte: Vanity Fair

Figura 64: Stallone - Rodin (1993) – Annie Leibowitz
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esvaziados de alguns aspectos da cultura gay como o camp, tornando-se, cada vez mais, 

lugares de promoção da musculação como um estilo de vida consumível, tal qual os corpos ali 

expostos. Podemos concluir, portanto, que houve um processo de comoditização do corpo 

masculino ao longo do século XX, semelhante ao que Berger (2009) identificou com relação 

ao corpo feminino na pintura a óleo a partir do século XVI. Porém, neste caso e conjuntura, 

um dos principais meios para esse processo foi a fotografia, especialmente aquela veiculada 

nas revistas de beefcake.  

Já em relação ao proposto por Kemp, percebemos que se a princípio as revistas foram 

eficientes em disseminar homossexualidades não afeminadas para a população heterossexual 

– dissolvendo o estereótipo monolítico do gay afeminado em voga até os anos 1950 – 

posteriormente, elas acabaram articulando e estimulando uma masculinidade corporalmente 

unívoca independente da orientação sexual. O escritor inglês é provocador em sua análise 

sobre esse efeito e compara-o a uma pessoa sob efeitos da Síndrome de Estocolmo: “nós 

crescemos para amar nossos captores” (KEMP, 2014, p.67 – tradução nossa). Ou seja, ao 

invés de questionar convenções de masculinidade e os códigos morais das quais esses 

modelos emergem, parte da comunidade gay aderiu, de forma acrítica, aos mesmos preceitos 

de performatividade dos códigos morais pelos quais eram marginalizados. Adequaram-se às 

disposições heteronormativas ao invés de corroê-las ou reinventá-las. Nos termos trabalhados 

por Foucault na História da Sexualidade, poderíamos pensar essa transformação como um 

exemplo de “polivalência tática dos discursos”, na medida em que novos sentidos se 

assentaram dentro de uma mesma estética de masculinidade.  
 Essa masculinidade que foi se tornando hegemônica entre os anos 1980-1990 estava 

calcada na individualidade, em uma concepção da hipertrofia física como sinônimo de 

transformação do corpo de cada homem no falo místico referido por Bordo (2000), isto é, em 

um símbolo de autoridade e potência. Na visão de Kemp (2014) e Benzie (2000), essa 

submissão de si próprio à ascese necessária ao desenvolvimento de músculos, um processo 

que requere apenas empenho individual, também é lido como índice da mesma força de 

vontade considerada para obter sucesso financeiro no capitalismo neo-liberal. Para os autores, 

o estímulo desse sistema político à individualidade está entres os motivos atuantes na 

despolitização de uma parcela da comunidade gay após a conquista de direitos.  
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Para Asen (1998), quando a AIDS passou a ser vista como um dos traços de “falência 

moral” dos anos 1980-1990, e estávamos (ainda estamos) em um momento de descolamento 

da coletividade, não era de se estranhar que a hipertrofia muscular tenha servido como um 

sinal de soronegatividade. Assim, enquanto alguns nomes que davam visibilidade ao 

questionamento da heterossexualidade como algo “natural” e ao moralismo que julgava 

práticas não normativas como desvios de conduta morriam em decorrência da AIDS , parte 70

da comunidade gay buscava a desvinculação individual dessa epidemia que marcou as 

décadas de 1980 e 1990.  

Analisando em conjunto as produções de fotografia de vida íntima e das revistas de 

beefcake dos anos 1980-1990, podemos perceber o quanto, naquele momento, havia 

horizontes bastante divergentes nas construções de masculinidades através do nu fotográfico – 

que de maneira alguma se exaurem nessas duas vertentes. Nas fotografias intimistas, a 

idealização do nude era rechaçada totalmente. Tal movimento rejeitava (ao menos em seu 

começo) os engrandecimentos com aparência de “normalidade” presentes em outras 

representações artísticas da existência e da convivência humanas. Diferenciando-se delas, 

seus adeptos se dedicaram a explorar, como exposto anteriormente, o campo do naked. De 

outra parte, os corpos muito trabalhados dos beefcakes – em conjunto com as imagens criadas 

e difundidas nas revistas, filmes e outros meios, também representam certa cristalização de 

um ideal de corpo masculino relacionado àquele momento histórico. Isso representou a 

atualização do nude segundo os preceitos contemporâneos, convivendo com as novas 

manifestações de homens naked em sua intimidade.  

A observação de Nietzsche (2009) sobre a fluidez da forma e (com maior intensidade) 

do "sentido" dos objetos – apresentada anteriormente nesta dissertação – ressoa na incursão 

pelas imagens de homens despidos para as lentes ao longo das décadas do século XX. 

Pudemos perceber, através desta trajetória, as implicações mútuas nas metamorfoses estéticas 

de ambos, nos corpos e em seus registros fotográficos desprovidos de roupas – apesar da 

manutenção do termo nude para fazer referência ao estilo artístico, mesmo quando ele seria, 

na concepção moralizante de Clark (1990) apenas naked. Tais variações e, sobretudo, 

proliferações de possibilidades de criação dos corpos e de suas imagens foram possíveis 

graças a fluidez dos sentidos atribuídos ao corpo, às masculinidades, às pulsões sexuais, ao 

 O filósofo Michel Foucault e o fotógrafo Robert Mapplethorpe foram duas das vítimas dessa epidemia, 70

falecendo em 1984 e 1989, respectivamente.
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olhar e à própria fotografia como meio artístico e de comunicação. No que tange ao corpo, 

vimos a dilatação do campo das práticas incentivadas ao longo do século, as quais não 

incluem apenas a homossexulidade, mas também a assunção do corpo masculino como objeto 

de desejo, inclusive das mulheres. Em relação à forma do corpo e sua performatividade 

masculina, vimos de que maneira, em um curto espaço de tempo, ela pode ser reivindicada 

para discursos distintos. Não foi diferente com a fotografia de nu,  inicialmente acorrentada à 

pintura e ao nude em seus termos modernos, por crítica, curadoria e práticas, para poder 

escapar da esfera da obscenidade. As modificações do próprio aparato fotográfico e dos seus 

usos – influenciados por diferentes aspectos conjunturais que incluem, mas não se limitam aos 

campos da política, das tecnologias e da arte – propiciaram a expansão nos modos 

institucionalmente aceitos e uma maior permeabilidade entre as diferentes estéticas e 

finalidades das fotografias de nus masculinos.  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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O recorte desta pesquisa termina exatamente no ponto de proveniência de suas 

primeiras inquietações: as imagens de homens musculosos que se tornaram a principal 

referência de masculinidade a partir da virada das décadas de 1980 e 1990. Silhuetas tão 

descoladas da realidade da média dos homens terrenos quanto próximas das estátuas gregas – 

muito em função da reiterada aproximação entre os belos corpos masculinos e os deuses 

gregos no senso comum da modernidade ocidental. Ao longo desse percurso, esperamos ter 

mostrado que as discrepâncias entre ambas figuras são tão firmes, porém, como os músculos 

dos fisiculturistas ou o mármore das referidas estátuas.  

 A primeira consideração a ser feita nestas páginas finais se refere à aproximação 

comumente estabelecida entre ambas as encarnações do nu masculino recém-mencionadas, 

mais estreita do que de fato é. Tal correlação parece-nos fruto não apenas da proveniência do 

nude masculino na estatuaria grega – motivo pelo qual seus conceitos estéticos e morais 

foram sendo reproduzidos continuamente – e de uma tendência a buscar continuidades ao 

invés de rupturas entre as diversas produções ou práticas culturais, a fim de agrupá-las sob 

uma mesma categoria que vai se desenvolvendo de modo mais ou menos linear. Essa 

perspectiva focada nas semelhanças e continuidades oblitera as invitáveis transformações que 

afetam os sentidos e as formas, como foi observado por Nietzsche (2009). Assim, é habitual 

que se associem objetos que, fora das instituições de arte que teimam em reuni-los, não teriam 

relações de proximidade, conforme exposto por Crimp (2005).  

 A acusação seria pertinente, inclusive no que se refere a esta dissertação. Afinal, se os 

nudes gregos estão tão distantes dos contemporâneos não é apenas pelos fins a eles destinados 

ou pelos valores em que cada um se baseia, mas inclusive por algo bem mais evidente: o 

suporte físico, dado que aqueles eram esculpidos e, estes, fotografados. Portanto, compará-los 

seria recair no exercício de traçar paralelos a partir da estética e não dos usos ou substratos 

culturais. Contudo, acreditamos que a comparação seja válida porque foi criada na intenção 

do confronto: de romper, também, com a aparente continuidade visual que os assemelharia. 

Ademais, apontamos as reiteradas referências feitas aos nudes “originais”, seja nos exercícios 

de formação das escolas de belas artes modernas ou, no caso da fotografia, como disfarces 

para permitir a circulação de imagens que, de outro modo, seriam consideradas obscenas. Tais 
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especulações também foram responsáveis pelo mantimento da aparência de uma relação de 

contiguidade entre os nus masculinos gregos e aqueles mais atuais correspondentes a um ideal 

de beleza musculoso.  

 A despeito das semelhanças que permitem traçar a ponte entre eles, porém, a própria 

forma já os difere. Um Arnold Schwarzenegger no auge de sua carreira no fisiculturismo, por 

exemplo, é incomparável a um Apolo do século IV a.C.. A começar pela proporção de sua 

hipertrofia muscular, bastante divergente do ideal harmônico das estátuas gregas. As medidas 

de Sandow, considerado em 1903 “o homem mais perfeito do mundo” segundo a sua própria 

propaganda, destoavam, de antemão, do formato dos nudes primevos. A partir daí, é possível 

visualizarmos de modo bastante concreto a proposição de Foucault (2017) sobre a 

transformação inexorável das verdades no próprio sistema no qual ela foi reiterada, a fim de 

funcionar como um dos pontos de escora nas teias do poder .  71

 A partir dessas constatações, cabe deduzir que é datada a apresentação do corpo de 

Eugen Sandow como o ápice da excelência do desenvolvimento do corpo humano de gênero 

masculino. Ela é um efeito de pequenas mudanças ocorridas no transcurso dos séculos sobre a 

visão da masculinidade e, ao mesmo tempo, é um instrumento para a replicação daquele 

gênero à época. Pensando a partir das quatro “prescrições de prudência” do filósofo 

anteriormente citadas, podemos acrescentar que é também o efeito da transformação das 

forças aplicadas sobre o corpo masculino, voltadas, na primeira metade do século XX, à 

classe trabalhadora (COOPER, 2007; KEMP, 2014; VERTINSKY, 1999). Grupo social sobre 

o qual a medicina passa a se interessar a partir do século XVIII (FOUCAULT, 2015b), sendo 

alvo específico dos estudos fisiológicos do século XIX que visavam às melhores formas de 

extrair sua força de trabalho (CRARY, 2012).  

 Para além da origem social, também a etnia dos sujeitos representados é um 

importante aspecto que foi considerado em nossa análise dos nus masculinos na fotografia. 

No momento de criação da técnica, em 1835, com seus propósitos iniciais atrelados ao 

entretenimento e à ciência, os corpos humanos foram registrados inicialmente como naked. 

Não havia nenhuma idealização dos corpos exotificados de aborígenes, daqueles fichados 

como criminosos pela polícia ou de pessoas interssexuais. Ao contrário, eram registrados para 

 Em Problemas de gênero, a filósofa estadunidense Judith Butler, apoia-se em uma perspectiva genealógica 71

para demonstrar as forças reprodutoras dos discursos binários de gênero como instrumentos acidentais da 
transformação nas performatividades para postular que gênero não é algo dado, mas feito.  
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serem demarcados como desvios da valiosa normalidade.  

Várias décadas mais tarde, na transição entre os séculos XIX e XX, a alegada 

perfeição de Sandow foi uma via para atualizar um conceito prévio de masculinidade, pois ela 

correspondia a um molde europeu. Padva (2014) apontou até que ponto o ideal de beleza 

permanecia branco nas revistas de beefcake inclusive em meados dos anos 2010, mas também 

chamou a atenção para o despontar de debates em torno da representação dos corpos negros 

nas imagens de nus masculinos, questionando sua exotificação tanto nas revistas quanto no 

circuito artístico. Em um momento no qual os próprios usuários das redes sociais  tem gerado 

abundantes imagens e discursos sobre si, desponta como objeto interessante às investigações 

do ramo da comunicação um estudo das diferenças entre representações étnico-raciais e de 

gênero elaboradas pelos próprios grupos antes percebidos como específicos em contraste com 

sua releitura imagética a partir do olhar auto-proclamado universal do homem branco 

ocidental. Também as elaboração de outros olhares não brancos-ocidentais sobre a construção 

de gênero promovida por essa cultura colonialista, emerge como possibilidade de pesquisa a 

ser explorada.    

 Outra diferença estética digna de destaque reside nas expressões faciais. Os nudes 

masculinos gregos e renascentistas miram sempre o infinito, não se conectando com os 

espectadores em nenhuma ocasião, devido aos ideais de transcendência aos quais estavam 

ligados (CLARK, 1990). Com Berger (2009) vimos que, durante o apogeu da pintura a óleo 

como estilo artístico, a visão dos personagens nas telas de nus masculinos não se 

direcionavam para os espectadores e, quando acompanhados de personagens femininas, seus 

olhares não deveriam jamais competir com aqueles do espectador presumidamente homem. 

Eram, pois, concebidos como uma projeção de sua presença ante as mulheres representadas 

no quadro.  

 Já no campo da fotografia, os olhares tornaram-se mais diversificados em conjunto 

com as novas funções assumidas pelo nu, especialmente quando ele vai se tornando 

assumidamente naked. Contudo, cabe destacar que muitos dos modelos fotografados ao longo 

do século XX mantinham um olhar que não se conectava com (e nem se destinava ao) 

espectador – a exemplo dos jovens taorminenses de von Gloeden ou de Roi Patridge nas fotos 

de Imogen Cunningham – demonstrando o mesmo distanciamento com relação às questões 

terrenas. Ou até uma evasão do olhar pornificado (SIBILIA, 2014) do espectador moderno, 
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como se este buscasse ignorar tanto a presença de um fotógrafo quanto de um futuro 

espectador. Esse olhar, incongruente com a realidade da produção e recepção da fotografia, 

era predominante no início do século XX, afinal, o corpo masculino não deveria constituir um 

espetáculo em si (DYER, 2007).   

Entretanto, na medida em que o nu masculino é gradativamente assumido como um 

objeto a ser visto, um beefcake para fazer salivar os olhos, os modelos passam a encarar o 

espectador de volta. Não obstante, conforme também estabelece Dyer (2007), há uma 

diferença entre os olhares dos pin-ups masculinos e os dos nus femininos: embora ambos 

possam ser convidativos, o feminino, tradicionalmente, para no limite do quadro, se 

estabelecendo apenas como presença; em contraste, os modelos masculinos olham além dos 

limites do enquadramento, de modo a estabelecer uma presença ativa.  

 A gradual expansão da permissividade no que se refere à exposição do corpo 

masculino como objeto de desejo (dos olhos e do corpo) é outra das importantes 

metamorfoses da arte ocidental, que se torna perceptível nas fotografias de nus masculinos do 

século XX. Já no primeiro volume da História da sexualidade, subintulado A vontade de 

saber (2017), Foucault, registra a inexistência de um equivalente no mundo ocidental à ars 

erótica dos povos orientais. Para o filósofo, criou-se nesta parte do mundo uma scientia 

sexualis responsável por extrair conhecimentos dos corpos sobre o sexo, com diferentes fins 

em função da época. Acreditamos ter tornado claro, no primeiro capítulo desta dissertação, 

alguns dos usos da fotografia como parte desses investimentos no corpo pela scientia sexualis 

ao discorrer brevemente sobre os registros de corpos interssexuais, apontando a vergonha à 

qual submetiam pacientes para deixar registradas suas “anomalias” antes de “corrigi-las”.  

Já os textos de Clark (1990) e Borzello (2012), duas importantes referências teóricas 

desta dissertação, ajudaram a mostrar como a crítica e a historiografia da arte modernas 

buscaram orientar leituras despidas de afetos eróticos, uma vez que o olhar dos espectadores 

já havia sido pornificado. De sua parte, Smith (2001), apresentou a disseminação da palavra 

inglesa porn no século XIX como efeito de uma busca por diferenciar o nude, artístico, de 

representações consideradas obscenas por visarem justamente o efeito que se buscava 

dissociar da arte legitimada. Tais processos demarcam “focos locais de poder-saber” (Foucault 

2017) bastante específicos sobre as diferentes representações do corpo: aos cientistas cabia 

estabelecer a verdade sobre padrões (brancos) de gênero e masculinidade; enquanto cabia às 
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instituições artísticas delimitar as melhores formas de representar sua idealização, bem como 

a maneira correta de observá-la.  

 É da combinação destes fatores, dentre outros, que tivemos como efeito um baixo 

número de nus fotográficos masculinos (se comparados aos femininos) nas vanguardas das 

três primeiras décadas daquele século – inclusive quando os corpos eram desmembrados e 

recompostos em abstrações. Apesar da negação institucional do afeto erótico por trás da 

criação de imagens de corpos nus considerados artísticos, a comodificação dos corpos 

femininos na pintura a óleo ao longo de três séculos gerou, dentre seus efeitos, a naturalização 

desses corpos como objetos a serem vistos e largamente representados.  

Cabe sublinhar também que, apesar da negação do olhar “pornificado” sobre essas 

obras, assim era a relação que se estabelecia com os corpos e suas imagens em plena era 

moderna. Uma vez que o espectador presumido era masculino, como também eram homens 

boa parte dos artistas, fotografar homens nus ou consumir essas imagens implicaria a 

assunção de algum tipo de interesse considerado tabu à época. Assim, parece-nos bastante 

claro também que tal conjuntura tenha contribuído para o esmaecimento das contribuições ao 

nu masculino fotográfico de autores como Cecil Beaton e George Platt Lynes durante suas 

vidas, não obstante a fama conquistada por ambos em outras áreas de suas criações.  

 A despeito de todos os entraves morais e jurídicos, e com a necessidade de ancorar seu 

discurso em prerrogativas avalizadas pelos focos de poder-saber sobre o corpo masculino na 

sociedade da época – compreendendo o pudor das instituições artísticas e a medicina –, as 

revistas de beefcake constituíram-se como um novo foco, que acabou transformando alguns 

daqueles discursos e impulsionando outras mudanças históricas. Não obstante a sua semi-

clandestinidade inicial e os disfarces utilizados, tais publicações foram importantes 

instrumentos da validação do corpo masculino como motivo erótico e da promoção de sua 

objetificação.  

 É importante situar esse marco histórico porque se, em sua primeira fase, o 

capitalismo moderno comodificou os corpos femininos através da pintura a óleo – seu 

principal meio de expressão à época (BERGER, 2008) –, a fotografia foi um dos meios 

através dos quais o capitalismo contemporâneo realizou um processo semelhante com os 

masculinos. Há, contudo, algumas diferenças nesses dois processos históricos. A 

comodificação do corpo masculino,  devido ao período de sua emergência, veio atrelada a um 
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discurso de saúde, sendo parte de uma prática biopolítica destinada sobretudo a aperfeiçoar os 

corpos dos trabalhadores, uma preocupação inexistente no século XVII, quando ocorreu a 

objetificação do corpo feminino nas artes. 

  Outra dessas diferenças é a necessidade do discurso de saúde ou do subterfúgio 

artístico no desenvolvimento da objetificação do corpo masculino até, pelo menos, os anos 

1960, com a reminiscência de algumas restrições ainda nos anos 2010, devido aos valores 

morais cis-heterocêntricos e homofóbicos que em boa medida ainda prevalecem. Por fim, uma 

terceira distinção importante entre ambos os processos históricos acima mencionados, que é 

especialmente importante, se refere à agência dos próprios homens nesse movimento. Se na 

época da pintura a óleo eram necessárias grandes braguilhas para demonstrar prestígio e 

potência, já na interpretação fotográfica, ter belos músculos é indício da auto-determinação 

individual para conquistar posses econômicas e atrair múltiplos parceiros sexuais – valores 

bem contemporâneos que teriam sido incompatíveis com a sociedade moderna 

Retomando os efeitos e importância política na comunidade gay e no campo das artes 

das revistas de beefcake, podemos apontar a influência dessas revistas sobre o crescimento do 

espaço de produção para o homoerotismo – e até da sexualidade explícita dentro de 

linguagem canônica. Esse trânsito foi exemplificado nos trabalhos de Robert Mapplethorpe e 

Alair Gomes, entre outros que também poderiam ter sido mencionados. Talvez seria possível 

insinuar que tais obras sugerem uma certa ars erótica ocidental, por tanto tempo renegada em 

nome da ciência e da moral.   

 Há mais alguns apontamentos a serem feitos a respeito das mutações nos focos locais 

de poder-saber relativos ao nu masculino fotográfico do século XX. A primeira delas se refere 

ao surgimento de discursos e imagens não oficiais que foram se criando como pontos de 

resistência aos hegemônicos. Embora as revistas de cultura física buscassem respaldo na 

medicina e nas artes, elas também desautorizavam a ambos quando conviesse. Elas ilustram, 

consequentemente, a “polivalência tática dos discursos” (FOUCAULT, 2017).  

Uma nova virada da "polivalência tática dos discursos” é nossa segunda indicação e 

deu-se entre os anos 1980 e 1990. No transcurso dessas décadas, as masculinidades 

apresentadas por essas revistas se tornaram um ideal a ser atingido para boa parte da 

comunidade gay. Pelo esvaziamento da pegada camp, em seguida deu realidade ao imaginário 

criado por Tom of Finland em seus quadrinhos: a emergência de uma masculinidade 
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homossexual com culto aos corpos hipertrofiados e à performatividade macho. Assim, na 

busca por desconstruir o estereótipo afeminado das décadas anteriores, acabou-se 

incorporando, literalmente, o modelo estimulado pelos discursos repressores da 

homossexualidade. Trata-se da “síndrome de Estocolmo” diagnosticada por Kemp (2014).  

O terceiro ponto se relaciona à esfera artística: com a ascensão das fotografias de vida 

íntima, curadoria e crítica (instituições que, em um primeiro momento, foram necessárias à 

sua autenticação) passaram a baixar o tom de suas críticas a obras dessa corrente para evitar 

serem taxados de moralistas. Assim, foi deslocado o centro de referência para uma esfera mais 

personificada, nas experiências individuais dos artistas (COTTON, 2013). Esse movimento, 

inserido num contexto artístico, iniciado na década de 1960, no qual passou a se considerar 

que “o pessoal também é político”, fomentou a criação de imagens de corpos não 

conformados aos códigos de gênero pré-estabelecidos, como nas fotografias que Nan Goldin 

fazia desde os anos 1970 de suas amigas travestis e drag queens. Já no Rio de Janeiro dos 

anos 1980, Eduardo Kac, um artista homem cisgênero, fotografou-se nu e, com uma 

primorosa montagem, substituiu seu pênis por uma vulva no primeiro retrato da sua série 

Pornograma [Figura 65]. Segundo o próprio, essa era sua mais radical proposição com o 

Movimento de Arte Pornô. A despeito do nome, o grupo não produzia pornografia nos 

sentidos comumente associados ao termo, mas buscava criar uma “poética corporal”, na qual 

se inseria, além de corpos nus em fotografias e performances, “poemas para gritar” em 

performances de rua. A Escolha do provocativo nome se deu, portanto, visando afrontar a 

censura da ditadura civil-militar brasileira e a hierarquias de valor da arte modernista e da 

divisão entre alta e baixa cultura (KAC, 2013).  

Tais práticas, em conjunto também com a obra de Vânia Toledo, entre outras, estão no 

fronte que possibilitou a emergência de trabalhos mais contemporâneos como os autorretratos 

nus e extremamente delicados do artista chinês Shen Wei, do início dos anos 2010 [Figuras 9, 

10]. Ou os retratos que João Maciel e Rafael Medina fizeram do modelo transmasculino Theo 

Barreto para a FLSH Mag em 2016 [figura 7]. Ou, ainda, os nudes de modele intersexual 

Patrick Rigon pelas lentes de Gabriela Mo, daquele mesmo ano [Figura 8]. Todas essas obras 

desafiam os padrões de masculinidade de todas as épocas predecessoras e merecem, em 

conjunto com outras de mesma linha, estudos mais aprofundados em razão das importantes 

transformações que dão a ver. 
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 A valoração das imagens e discursos com tom pessoal ou íntimo, que hoje são lidos 

como autênticos em contraste com os discursos institucionais de museus, críticos e 

historiadores da arte, faz parte de uma crescente publicização de certos aspectos da vida que 

antes se consideravam privados. Essa tendência foi materializado pela cultura dos reality-

shows e de intensa auto-exibição nas redes sociais da internet nos anos 2010 (BURBRIDGE, 

2015). Esse movimento em direção ao indivíduo como produtor de sentidos sobre si e o 

estímulo à auto-exibição, juntou-se à transformação dos códigos morais que, a partir da arte e 

das revistas de beefcake, foram diminuindo a carga de "obscenidade" contida na exposição da 

própria nudez e das práticas sexuais. Além de relaxar os julgamentos morais de outrora, essas 

mudanças deram margem também a novas formas de circulação do nu.  

Hoje, para parte da população das sociedades globalizadas sob influência ocidental, já 

não há pudor em mostrar a própria nudez em fotografias, seja para uma pessoa com quem se 

tem um relacionamento afetivo-sexual, em mensagens privadas, ou inclusive para estranhos 

através de compartilhamentos públicos pela internet. A atividade, denominada “troca de 

nudes” no Brasil, não envolve apenas o flerte; de fato, um de seus usos remonta às primeiras 

revistas de cultura física: o envio de fotos próprias sem roupas antes do engajamento na 

prática de esportes para “aperfeiçoar” a forma física e após algum tempo de exercícios. Ou 

Fonte: KAC, 2013

Figura 65: Pornograma 1 (2008) – Eduardo Kac
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seja, o que se procura em ambos os casos é mostrar e comparar resultados; além de, claro, 

ganhar alguns “biscoitos”  dos outros participantes ou espectadores.  72

 O irromper de uma disponibilidade em divulgar as próprias fotos de graça na internet 

– se é que a expectativa de receber elogios pode ser considerada como gratuidade – é 

conflitante com a experiência própria de dificuldade de encontrar homens cisgêneros  não 73

homossexuais para servirem de modelo em nus posados para a minha câmera. Entretanto, 

apesar desse tipo de análise ter ficado de fora desta investigação, considerando que dessa 

inquietação partiu o impulso para realizar a pesquisa, parece-nos interessante fazer três 

observações a seu respeito. A primeira delas é que, ao longo do processo de escrita desta 

dissertação, amigos cisgêneros e heterossexuais passaram a se oferecer para posar nus ao se 

inteiraram sobre a pesquisa.  

Em segundo lugar, relataremos aqui uma experiência que informa sobre a 

permeabilidade da falta dos antigos pudores com o próprio corpo, inclusive em ambientes 

formais. Durante o estágio em docência realizado no período de 2018.1 no curso de graduação 

em Estudos de Mídia da Universidade Federal Fluminense, em disciplina realizada em 

conjunto com a então doutoranda Marianna Ferreira Jorge e a orientadora desta dissertação, 

Paula Sibilia, foi dada aos alunos uma tarefa que constaria como instância de avaliação. A 

proposta era criar uma imagem de qualquer natureza (fotografia, ilustração, colagem, vídeo, 

etc.) sobre o tema “manda nudes”. A intenção era que os alunos realizassem uma reflexão a 

partir dos textos até então discutidos na disciplina denominada “Genealogia da obscenidade”, 

e publicassem a imagem em um blog coletivo junto a um breve texto de livre formato. Dos 

cerca de 35  estudantes, mais de um terço produziu e publicou fotografias da própria nudez ou 

de alguém próximo a si.  

Dentre os autorretratos nus, destacamos uma fotografia na qual um aluno se 

masturbava no banho. Em outra imagem, uma aluna, mãe de uma bebê, foi fotografada com a 

filha e o marido em um momento de carinho em família. Outra das fotos compartilhadas 

mostrava uma aluna realizando tarefas domésticas sem roupas, para pontuar a falta de 

propósito erótico em grande parte de sua nudez, posição recorrente entre os trabalhos 

 O termo “biscoito” é uma gíria de internet equivalente a “elogio” surgida nos anos 2010. 72

 Convites foram feitos também a homens transgêneros. Porém, se o número de cisgêneros já era impeditivo a 73

qualquer análise científica, o de transgêneros foi ainda menor. 
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apresentados pelos estudantes . Talvez esse seja um dos motivos pelos quais tantos alunos 74

tenham compartilhado seus corpos nus com a turma e com as três professoras. Talvez esteja 

crescendo também uma aceitação da sexualidade como algo inerente à humanidade e, 

portanto, sem motivos para seguir sendo digno de causar vergonha. Afinal, mesmo de acordo 

com a tradição cristã, só Maria concebeu Jesus Cristo sem sexo; e, como vimos com 

Steinberg [1983], até o filho de Deus precisou ser representado a partir desse aspecto para 

simbolizar a permanência dos seres humanos através da reprodução. De todo modo, o 

comportamento desses jovens aponta para uma significativa transformação nos valores 

morais, cuja isocronia com a escalada reacionária que também vivenciamos no final dos anos 

2010 merece ser investigada.  

 A terceira e última observação que apresentaremos nestas considerações (por ora) 

finais é uma hipótese lançada para um possível estudo acerca da  diferença entre fotografar a 

si e ser fotografado por outro, ancorada nas proposições de Richard Dyer (1982) a respeito 

das instabilidades do pin-up masculino. De fato, há diferenças entre estar nu a sós e ser o 

próprio fotógrafo, no controle do processo e dos resultados (ainda que não possua 

conhecimentos aprofundados sobre a mecânica da fotografia ou de referências imagéticas), ou 

estar na posição de ser observado e dirigido por uma mulher nessa experiência. Afinal, trata-

se de uma posição historicamente menos comum e que, pelo visto, ainda suscita resistências, 

embora o solo moral e político esteja atravessando intensas mutações.  

 Por fim, dentre as inúmeras categorias de nus compartilhados atualmente na internet, 

há pelo menos uma que não poderíamos deixar de mencionar antes de concluir esta 

dissertação: a dick pick. A gíria em língua inglesa que, conforme mencionado na introdução, 

pode ser traduzida livremente como “foto de piroca” em português, é a transcrição imagética 

mais precisa do termo falocentrismo. A despeito de não coincidir com o real significado do 

conceito, definido pelo Dicionário Priberam da Língua Portuguesa (2013) como “visão ou 

forma de pensamento que defende uma superioridade masculina”, a dick pic é, em seus usos 

mais correntes , uma valorização do pênis como símbolo da potência sexual de quem envia e 75

 Devido à falta de autorização, essas imagens não puderam ser publicadas nesta dissertação. 74

 Há também produções cômicas envolvendo as dick pics. Um de seus melhores exemplos é a conta 75

@pintoawards no twitter, na qual são compartilhados envios de usuários de fotografias de pênis com adornos 
temáticos, como festa junina, quando a página publicou uma imagem de pênis com chapéu de palha, e final da 
Copa Libertadores da América, ocasião na qual foi divulgado um pênis no qual havia sido pintada uma camiseta 
do Clube de Regatas do Flamengo.
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protagoniza a imagem. Acreditamos que se trata de outro fenômeno merecedor de mais 

investigações, não apenas pela genitalização da sexualidade que reflete, mas também (e sobre 

tudo) por se multiplicar em sintonia cronológica com as masculinidades dissidentes do padrão 

cis-heteronormativo.  

A grande divergência entre os diversos tipos de nus masculinos contemporâneos que 

são compartilhados nas redes, em suma, nos parece constituir um valioso material para refletir 

acerca do momento atual que vivem as tensões (invenções e reinvenções) sobre o gênero 

masculino tal como foi construído em nossa sociedade. Esperamos que a pesquisa 

desenvolvida nesta dissertação possa contribuir para enriquecer tais reflexões.  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