
 

 

 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
ESCOLA DE BELAS ARTES 

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS 
 

 

 

 

PAULO HENRIQUE MONTEIRO 

 

 

 

 

 

A MULHER NUA EM LINHAS E CORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Bibliotecas da UFBA 

 

 

 

 

 

 

PAULO HENRIQUE DA SILVA MONTEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTEIRO, Paulo Henrique. 

 

A mulher nua em linhas e cores / Paulo Henrique Monteiro. – 2019. 

156 f. 

  

Orientador: Prof
o
. Dr

o
. Roaleno Costa. 

Defesa de Dissertação ─ Mestrado. 

Universidade Federal da Bahia, Escola de Belas Artes. 

PPGVA – Programa de Pós-graduação em Artes Visuais. 

Salvador – BA, 2019. 



 

 

PAULO HENRIQUE MONTEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A EXPERIÊNCIA DA FORMA E DA COR 

NO ESTUDO DO NU FEMININO 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada para Defesa de Mestrado, 

do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais – 

PPGAV-EBA da Universidade Federal da Bahia. 

Orientador: Prof
o
. Dr

o
. Roaleno Costa. 

              

  

 

 

 

 

 

Salvador 

2019 



 

 

TERMO DE APROVAÇÃO 

 

 

PAULO HENRIQUE MONTEIRO 

 

 

A EXPERIÊNCIA DA FORMA E DA COR 

NO ESTUDO DO NU FEMININO 

 

Dissertação apresentada para Defesa de Mestrado ao Programa de Pós-

Graduação em Artes Visuais – PPGAV-UFBA, como requisito parcial de avaliação para 

obtenção do grau de Mestre em Artes Visuais, com a seguinte banca examinadora: 

 

Avaliador 01: Prof
o
. Dr

o
. Roaleno Costa (Orientador / PPGAV – Programa de Pós 

Graduação em Artes Visuais - UFBA) 

 

 

__________________________________________________________________ 

Avaliador 02: Prof
o
. Dr

o
. Juarez Paraíso (PPGAV – Programa de Pós Graduação em 

Artes Visuais - UFBA) 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Avaliador 03: Prof
o
. Dr

o
. Ricardo Bezerra ((PPGAV – Programa de Pós Graduação em 

Artes Visuais - UFBA) 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Salvador, 15 de Outubro de 2019. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Às minhas Marias. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In memoriam de Maria Lopes.  

 

 



 

 

 

 

 

AGRADECIMENTO 
 

 

 

A CAPES e ao Programa PPGAV-EBA-UFBA, pelo apoio à pesquisa.  

Ao meu Orientador, Prof
o
. Dr

o
. Roaleno Costa, pelas referências e conversas amistosas. 

A Banca Examinadora, Prof
o
. Dr. Juarez Paraíso e Prof

o
. Dr. Ricardo Bezerra, pela 

disponibilidade de participação e pelas contribuições valiosas para o prosseguimento do 

processo criativo e revisões poético-teóricas. 

À Família, pelo afeto contínuo. 

Aos Colegas e Professores, pela cordialidade e amizade. 

A Maria Saievicz, pelos prazeres da companhia. 

Agradecimento especial a Prof
a
. Dr

a
. Celeste Warner, pela orientação do trabalho de 

conclusão de graduação ─ O balé das cores ─ e a Prof
a
. Dr

a
. Eliane Lins, pela preciosa 

indicação do livro A Nudez de Agamben, no início da pesquisa de pós-graduação, fonte 

de leitura para entender o contemporâneo e iniciar a pesquisa. 

Agradecimento a todos os professores do Curso de Graduação em Artes Plásticas e da 

Pós-Graduação em Artes visuais pelas inestimáveis colaborações. 

Agradecimento especial a Helena e a Milena, e a minha querida neta Maria Luiza, pelo 

amor e carinho. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrutar quiere decir explorar: exploro el cuerpo del otro 

como si quisiera ver lo que tiene dentro, como si la causa 

mecânica de mi desejo estuviera en el cuerpo adverso 

(soy como esos chiquillos que desmontan un despertador 

para saber qué es el tiempo). Esta operación se realiza de 

uma manera fria y asombrada; estoy calmo, atento, como 

si me encontrara ante um insecto extraño del que  

bruscamente ya no tengo miedo. Algumas partes del 

cuerpo son particularmente apropriadas para esta 

observación  

 

(Barthes, In: BELLOC, 2001: p. 79) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintor de Mulher 
A Augusto Rodrigues 

 

Este pintor 

sabe o corpo feminino e seus possíveis 

de linha e de volume reinventados. 

Sabe a melodia do corpo, de A ao infinito 

dos signos e das curvas que dão vontade de morrer 

de santo orgasmo e de beleza. 

 

 

 

 

 (Drummond de Andrade, O Corpo)  
 



 

 

 
 

MONTEIRO, Paulo Henrique. A mulher nua em linhas e cores. 156 f. Dissertação 

(Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais - PPGAV. Universidade 

Federal da Bahia, Salvador, 2018. 

 

 

RESUMO 

 

A dissertação A experiência da forma e da cor no estudo do nu feminino 

apresenta o trabalho de pesquisa realizado na formação do curso de Mestrado em Artes 

Visuais na linha de processo criativo. O desenho e a pintura são as técnicas 

privilegiadas para a apresentação da figura da mulher nua. O que agrada, o que perturba, 

na apresentação da nudez feminina? A poética em curso dá vazão a uma inquietação 

particular de expressão das formas do corpo da mulher e busca um aprofundamento 

acerca do tema, através da pesquisa teórica e da criação de obras. O texto atual se divide 

em quatro partes. No primeiro capítulo, apresento a fundamentação teórica, iniciando 

por uma breve revisão do sentido da arte moderna e redigindo um conjunto de notas 

sobre quatro conceitos operatórios elementares envolvidos no processo de desenho e 

pintura da mulher nua: corpo, nudez, erotismo e pornografia. O segundo capítulo é 

dedicado a exposição de artistas modernos e contemporâneos referências na expressão 

artística da nudez e do erotismo. No terceiro capítulo, faço a descrição da minha poética 

apresentando as obras realizadas no processo criativo e um aporte teórico-reflexivo 

sobre a produção, incluindo o relato de memórias do percurso. Na quarta parte se 

encontram as imagens dos trabalhos produzidos, incluindo pinturas, desenhos, esboços e 

outros registros. Por fim, nas considerações finais, retomo a proposição de Agamben, 

segundo a qual a nudez é desses fenômenos que nunca acabam de acontecer e, a arte 

aparece como lugar de expressão das “fórmulas da paixão” (pathosformel). Na minha 

poética, o pathos incessante é a celebração da figura da mulher na experiência de 

criação de desenhos e pinturas. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Arte. Mulher. Nudez. Erotismo. Pathos.  
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ABSTRACT 

 

The dissertation The experience of shape and color in the study of the female nude 

presents the research work done in the formation of the Master of Visual Arts course in 

the creative process line. Drawing and painting are the privileged techniques for 

presenting the figure of the naked woman. What pleases, what disturbs, in the 

presentation of female nudity? The current poetics gives rise to a particular restlessness 

of expression of the shapes of the woman's body and seeks a deepening on the theme 

through theoretical research and the creation of works. The current text is divided into 

four parts. In the first chapter, I present the theoretical foundation, starting with a brief 

review of the meaning of modern art and writing a set of notes on four elementary 

operative concepts involved in the process of drawing and painting the naked woman: 

body, nudity, eroticism and pornography. The second chapter is dedicated to the 

exhibition of modern and contemporary artists references in the artistic expression of 

nudity and eroticism. In the third chapter, I describe my poetics presenting the works 

made in the creative process and a theoretical-reflexive contribution about the 

production, including the memory of the journey. In the fourth part are the images of the 

works produced, including paintings, drawings, sketches and other records. Finally, in 

the final considerations, I return to Agamben's proposition that nudity is one of those 

phenomena that have never just happened, and art appears as a place of expression of 

the “formulas of passion” (pathosformel). In my poetics, the incessant pathos is the 

celebration of the figure of women in the experience of creating drawings and paintings. 

KEYWORDS: Art. Woman. Nudity. Eroticism. Pathos. 
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INTRODUÇÃO  

 

A retomada do trabalho do artista, que sem cessar recomeça uma nova 

obra, é o indício de uma insistência que derrapa e jamais finaliza sob a 

ideia obscura que o perfura. (PASSERON, 2001 p. 09) 

Se pintar é “vestir vazios”, citando o ensaio Por uma poïanálise de René 

Passeron (2001), pintor e historiador da arte, “os fantasmas” que habitam meus 

processos criativos atendem a uma ânsia particular de figuração do nu feminino e, a 

cada criação, novos vazios se abrem para serem preenchidos. No meu trabalho de artista 

não cesso de recomeçar criações que persistem na apresentação da figura da mulher, não 

uma ideia obscura, mas o pathos da minha poética (pathosformel). A pesquisa na Linha 

de Processo Criativo é um aprofundamento poético-conceitual, criativo-reflexivo que 

parte do eixo nocional triádico nudez ─ erotismo ─ arte e, a partir do qual encontra 

outros conceitos operatórios para desdobrar a produção plástica. Nas leituras e criações 

busquei retomar a gênese do interesse artístico pelo tema do nu feminino e pude 

compreender melhor Passeron quando analisa a poética do pintor. Ele escreve: 

O que o pintor vê  

O que ele sonha e pensa enquanto ele pinta  

se enraíza no húmus dos fantasmas. 

E são os fantasmas, por uma insistência que lhes é própria, que 

desviam as formas, e empurra o artista à repetição. Esta “longa 

paciência” chama-se ab-reação 

Que não é somente um brusco acontecimento de memória 

Mas uma repetição libertadora do ato traumático antigo (PASSERON, 

2001 p. 09). 

No primeiro momento da pesquisa a intenção foi realizar um exame desse desejo 

propulsor de produzir nus femininos.  O olhar voyeurístico nas artes, isto é, o prazer na 

apreciação da nudez feminina na produção artística não é de ordem patológica, mas 

antes, trata-se do prazer estético da contemplação das formas, em especial da figura 

humana. Revisitar obras produzidas, pensar as emoções, sentimentos, valores 

implicados nessas composições foi um momento importante do projeto, seguido de 

novas criações orientadas por um pensamento mais consciente sobre o próprio fazer 

associado a um fazer artístico universal, a representação do nu feminino. Na pesquisa da 

pós-graduação em Artes Visuais, o objeto proposto é a sondagem prático-reflexiva 

dessa temática, recolocando pela criação plástica de imagens as questões sobre o que há 

de inquietante na apresentação da mulher nua e nas anotações teóricas questões acerca 

das concepções acerca do corpo e da nudez, e da criação artística do nu feminino.  



18 

 

O que perturba ou o que agrada na apresentação da mulher nua? Penso que 

diante das imagens do nu feminino é possível encontrar a calma lucidez que a nudez e o 

erótico exigem, lembrando os ditos de Bataille e Agamben.  As imagens da mulher nua 

estão ali pausadas no seu movimento contínuo para o fruidor apreciar, aprovar ou 

censurar, sobretudo, as criações plásticas dispõem ao olhar a nudez da mulher sem 

interditos e sem outros propósitos senão a contemplação. 

O tema é delicado devido às controvérsias acerca do uso da figura da mulher que 

comumente aparece como “objeto” de sedução e imagem-produto associada aos fetiches 

do consumismo capitalista. Ao apresentar as criações com as figuras da mulher nua as 

obras terminam por remeter as questões de padrão de beleza e questões de satisfação e 

insatisfação com a representação dos corpos femininos. A arte, habituada a “bela 

mentira fantasmática” (Passeron), cumpre sua função crítica: refletir sobre interditos, 

censuras, gostos, limites e ideologias implicadas na apresentação da mulher nua.  

A criação leva há é um aprofundamento poético-conceitual acerca do nu 

feminino e da eroticidade na apresentação da mulher despida, e nesse sentido é 

importante o dizer de Clark e Serraler que concordam que o que está em questão quando 

o fenômeno é a nudez é o ato de despir, um ato não natural.  O dilema se configura 

como apresentação do corpo vestido ou do corpo despido. Trata-se de pensar o limiar 

entre o permitido e o censurado no espaço de apresentação dos corpos; o que deve ser 

velado e o que deve ser desvelado.  

Na cultura atual marcada pela intensa produção e circulação de imagem, o corpo 

humano é uma figura muito explorada e com muita frequência a nudez se expõe. Como 

diz o filósofo Agamben a nudez é um fenômeno que nunca acaba de acontecer e não 

importa se a publicidade e a pornografia a todo o momento façam apelo ao nu; a nudez 

não perde o poder de sua sugestão. Como Kenneth Clark afirmou “o nu não é um tema 

da arte, e sim uma forma de arte”, pois a plástica do corpo nu atrai inevitavelmente o 

olhar e compraz vê-lo reapresentado.  

No primeiro capítulo a exposição se organizou em torno das noções elementares 

Arte, erotismo e nudez e reúne notas de diversos autores sobre o sentido da arte 

moderna e contemporânea (Flanagan/ Agamben), sobre a figura do corpo na cultura 

visual do século XX e como foi entendido na história, sobre as leituras acerca do nu 

(condição natural) e da nudez (forma de arte), e considerações sobre o erótico e o limiar 

com o pornográfico na arte, apresentando noções fundamentais de importantes autores. 



19 

 

A definição de Santaella de corpo real, extraído do artigo “Corpo como sintoma 

da cultura” (2004), com suas dimensões pulsional, imaginário e simbólico* apoiam as 

reflexões sobre a poética da nudez feminina, enquanto corpo-imagem e corpo-

simbólico; e aponta para as vivências e as transformações da história humana.  

Os recortes de Tucheman retirados de Breve história dos corpos (1999) 

sintetizam quatro modos de ver o corpo: idealizado, cristianizado, disciplinado e 

fragmentado. Embora a origem dessas concepções esteja associada a períodos 

específicos, atualmente, coexistem dentro da cultura da pluralidade.  

Michaud, por sua vez, no ensaio “Visualizaciones el cuerpo y las artes visuales” 

(1991), aponta três registros de inscrição do corpo na contemporaneidade: o corpo 

mecanizado, o corpo deformado e o corpo belo. O autor aponta a obsessão pelo belo 

como uma qualidade em difusão nas artes, enfatizando seu lugar na fotografia e no 

cinema do séc. XX. No subitem La belleza, siempre, explosiva-fija; escreve:  

Al lado de estas imagenes de cuerpos calibrados, monstruosos o 

desfigurados, el arte del siglo XX nunca dejara de estar obsesionado al 

mismo tiempo por la seduccion y la belleza. Ahi esta el tercer espejo 

del siglo (MICHAUD, 1991, p.410).  

O corpo mecanizado, o corpo deformado e o corpo belo, segundo Michaud são 

registros de inscrição do corpo que não se excluem no âmbito da cultura, ainda que no 

âmbito da poética, o artista faça suas opções. Segundo André Breton (cineasta 

sureealista), no poema O louco amor “A beleza convulsiva será erótico-velada, 

explosiva-fixa, mágica-circusnstancial, ou não será.” 

Nas notas sobre a nudez, retomo um ensaio de Agamben, Nudez (2010) e um 

ensaio de Perniola, Entre vestido e despido (1991), para abordar o binômio veste-

nudez. Uma leitura complementar para pensar o tema foi a compilação de Belloc, O nu. 

A pele de Eros (2001), do qual destaco Introducción al desnudo de Serraller. O conjunto 

dos excertos abre espaço para pensar poeticamente o tema da pesquisa; inclui citações, 

aforismos e trechos de muitos autores, percorrendo literatos, poetas e filósofos. O 

livreto conta ainda com um anexo de imagens com nus, esculturas e fotografias. Na 

sequencia apresento Notas sobre a história do erótico onde retomo a problemática a 

partir da obra de Bataille, Erotismo (2003), e sua afirmação do erótico como dimensão 

fundamental da vida. As considerações se estendem para abordar a temática do limiar 

entre erótico e pornográfico. Nesse ínterim destaco a obra de Lyn Hunt, A invenção da 

pornografia (2002) e da historiadora inglesa Lynda Nead, El desnudo feminno (s/d). 
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No segundo capítulo, apresento as referências de artistas que influenciam as 

criações, destacando alguns pintores modernos (Courbet, Manet, Matisse, Picasso, 

Grosz), pós-modernos (Gerd Richard, Feng Wei, Marcos Rodrigo, Ana Marinova, 

Fatbardha Sulaj) e artistas importantes no cenário da arte na Bahia (o baiano Riolan 

Coutinho, o maranhense Floriano Teixeira, o gravurista Hansen Bahia e o Mestre Juarez 

Paraíso).   

Nas concepçoes dos artistas modernos e contemporâneos a visão do nu não se 

atêm ao puramente sensual, mas é insistentemente interrogativa, as vezes incômoda, 

como se a mera visão de algo tão cotidiano se tornasse uma experiência complexa e 

perturbadora. Na minha poética a intenção é a produção de obras com o tema da figura 

nua da mulher explorando linhas, formas e cores e dispondo ao olhar uma imagem para 

ser apreciada. O linear e o cromático se unem na configuração das omposições. 

Do ponto de vista metodológico a pesquisa se caracteriza como exploratória, 

pois as obras foram se instaurando no próprio fazer, e auto referencial, pois as 

composições estão pautadas em memórias e na imaginação pessoal.  Como 

procedimento, tenho realizado estudos da forma e das cores, a partir de imagens e de 

modelos vivos. As técnicas de produção das obras são o desenho e a pintura.  

Busco nas expressões artísticas fazer em linhas e cores um elogio a figura da 

mulher, tal qual o pintor de mulher de Drumond de Andrade. A inspiração é “o corpo 

feminino”, “seus possíveis”, suas “linhas e volumes”; é a melodia das formas do corpo 

da mulher, com seus signos e suas curvas que, nas palavras do poeta, “dão vontade de 

morrer de santo orgasmo e de beleza”. A poiésis evocada nasce do fascínio que a figura 

da mulher sempre exerceu sobre minha pessoa, do desejo de expressar e celebrar a 

figura das mulheres e suas formas, e outras memórias, experiências e fantasias.  

Desmond Morris no livro A Mulher Nua escreve que a fêmea humana é "o mais 

extraordinário organismo existente no planeta" e acrescenta “toda mulher tem um 

corpo belo — belo porque é o brilhante coroamento de milhões de anos de evolução, 

fruto de surpreendentes ajustes e sutis refinamentos” (MORRIS, 2005, p. 07). O 

fascínio que o corpo feminino apresentado na sua forma natural exerceu em Morris, o 

levou a propor “um quadro completo do mais fascinante tema do mundo: a mulher 

nua”. A produção que tenho realizado faz eco a esse fascínio exercido pela figura do 

corpo da mulher, numa apresentação que valoriza os seus “sutis refinamentos”. 
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A apresentação dos trabalhos, no terceiro capítulo, está organizada por temas: 

Imagos, Mitológicas, Modelos, Pornográficas. A composição dessas obras inaugurou 

dentro da poética um fazer mais lúcido. A poética tem sido propositalmente figurativa. 

Nas minhas composições, olho, boca, peitos, mamilos, vulva, bunda, coxas, pés, mãos, 

cada parte do corpo da mulher nua propõe-se de forma erótica; requerem o mesmo 

cuidado na definição das linhas e cores.  

Em Imagos apresento composições a partir de memórias pessoais; são criações 

que celebram acontecimentos inspiradas na gênese do desejo de pintar nus femininos. 

Na criação das Mitológicas, retomo a poesia greco-romana como motivo para poses das 

modelos. Na série Modelos sem propor um tema específico apresento trabalhos a partir 

de modelo vivo, onde exploro recursos do desenho e da pintura. Nesse item inclui um 

resumo do conto de Balzac, A obra desconhecida, e teço algumas considerações acerca 

das relações entre pintor, mulher, modelo, obra, fruidor. A composição de 

Pornográficas avança na transgressão para além do interdito da nudez e apresenta o nu 

feminino em cenas de sexo. O capítulo inclui imagens das criações realizadas e croquis 

das que estão em fase de produção.  

Nas considerações finais retomo alguns pontos da pesquisa à luz das obras 

realizadas, do atual estado da produção e dos conceitos operatórios acessados, numa 

rápida retrospectiva do processo criativo e síntese das reflexões acerca da apresentação 

da figura da mulher nas artes e na minha poética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

1 ARTE, EROTISMO E NUDEZ 

La forma del arte venidero será modelada finalmente por la 

civilización en que exista. El artista es solo um lápiz en la mano 

de su época. (FLANAGAN, 1958, p. 333) 

O filósofo Giorgio Agamben ao colocar a questão “O que é contemporâneo?” 

(2010) descreve a contemporaneidade como a relação singular com o nosso próprio 

tempo, ao qual se pertence irrevogavelmente, e cita o semiólogo Roland Barthes que 

sintetiza a condição atual em eco aos ditos nietzschianos: “O contemporâneo é o 

intempestivo!” (Barthes, apud AGAMBEN, 2010, p. 19). O que está em questão é a 

crise do século XX. Com as palavras do autor, a coluna do século XX foi fraturada. 

Nessa cena de despedaçamento, o poeta [o artista] aparece ao mesmo tempo como 

sendo esta fractura, “é aquilo que impede o tempo de se recompor e, ao mesmo tempo, o 

sangue que deve suturar a ruptura” (ibidem, p. 21).  

o contemporâneo é alguém que fixa o olhar no seu tempo, para 

perceber não as suas luzes, mas o seu escuro. Todos os tempos são, 

para quem experimenta a sua contemporaneidade, tempos obscuros. O 

contemporâneo é, precisamente, aquele que sabe ver essa obscuridade, 

que é capaz de escrever mergulhando o aparo na treva do presente. 

(ibidem, p. 22) 

o contemporâneo é aquele que percebe o escuro do seu tempo como 

qualquer coisa que lhe diz respeito e não pára de o interpelar, qualquer 

coisa que, mais do que toda a luz, se endereça direta e singularmente a 

ele. É contemporâneo quem recebe  em pleno rosto o feixe de treva 

que provém de seu tempo (ibidem, p. 23) 

Um destaque desta experiência do tempo é o fenômeno da arte e a abertura de 

um novo campo onde noções clássicas, “herdada da arte Realista, dos Gregos ao 

Naturalismo Pictórico”, foram destronadas e a expressão expandiu seus meios, 

colocando em cena simultaneamente formas contrastantes de linguagens, provocando 

certo clima de “desconexões”, “defasamentos” e outras “incertezas”. Concernente as 

mudanças de paradigmas na cena das artes se mostra de grande fecundidade a leitura do 

livro de George A. Flanagam “Como entender a arte moderna”
1
? Publicado em 1958, o 

livro do norteamericano, artista pintor, dedicado as disciplinas más avanzadas del arte 

del color, se propõe a uma melhor compreensão dos problemas encarados pelos 

“modernos criadores de formas”. A revolução da linguagem plástica desde os tempos 

onde imperava o realismo acadêmico até o alcance da arte não figurativa dos 

abstracionistas teve, segundo o autor, um impacto avassalador no mundo inteiro. 

                                                           
1 Agradeço a indicação dada a época do exame de qualificação pelo Prof. Juarez Paraíso. 
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Na apresentação do livro, a edição alerta que Flanagam facilita a compreensão 

“de algunos de lós fenômenos más obscuros de la evolução artística contemporânea”. 

O próprio autor no 35º e último capítulo, intitulado Götterdämmerung (“Crepúsculo dos 

deuses”) afirma que seu livro “nunca se destino a história del arte moderna” no sentido 

de dar conta da produção moderna. Sua intenção foi explicar a arte moderna a partir das 

ideias básicas. Seu recorte parte de quatro artistas situados entre 1885 a 1890, Cézanne, 

Van Gogh, Gaugin y Seurat. Ao longo dos quinze anos que se seguiram, este número se 

multiplicou a centenas, e nas décadas posteriores a centenas de milhares. Até alcançar a 

era do “götterdämmerung”, o ocaso dos deuses. Flanagan escreve que ao longo das 

décadas de 20 e 30, período de ascendência da arte surrealista, cubista e abstracionista 

os artistas continuaram pintando com igual vigor as décadas antecedentes. Picasso é 

apontado como o auge desse golpe que elevou a arte moderna, ao lado de outros 

notáveis modernos: Braque, Matisse, Miró; também Mondrian, Kandinsky e Klee 

“foram deificados artisticamente” e, os mestres que ainda viviam continuaram pintando 

vigorosamente durante a década de 1940. Mas acrescenta: 

Sin embargo, al avanzar  la década 1940-1950, se hizo vez más 

patente que en el mundo del arte moderno ocurría algo extraño. Los 

más grandes maestros del movimiento moderno pintaban aún grandes 

cuadros, quizás suas obras maestras. Pero el período moderno del arte 

─ em términos de nuevas ideas, y como impulso creador original ─ se 

estaba pasando de moda rapidamente (Flanagam, 1958, p. 322) 

Flanagan escreve sobre suas expectativas sobre a arte no seu tempo:  

el hombre espiritual, individual, puede verse envuelto en uma nueva 

lucha para emerger del mundo mecanizado y organizado en que existe 

─ y que su emergência se verá señalada por um novo tipo de arte... 

que se interessrá más por ló humano que por ló mecânico; y que puede 

inclinar-se, posiblemente, más a lo gracioso y elegante que a lo 

primitivo (ibidem, p.333) 

De acordo com Flanagan, a história da arte ensina que os períodos artísticos 

clássicos e anticlássicos alternam-se. Com o aparente término da arte moderna, então, se 

deve perguntar: “o que vem agora?” O autor acredita ser seguro afirmar que “a arte 

moderna”, mesmo tendo se tornado “acadêmica”, continuará agradando o público 

durante os anos vindouros, e a produção de quadros abstratos permanecerá, pois, “los 

artistas les gusta hacer cuadros abstractos”. Não obstante, ainda que não torne a ser 

venerada como outrora, a pintura acadêmica-realista não desaparecerá, pelo mesmo 

motivo, “a muchos artistas les gusta también dibujar de un modo realista” (ibidem, p. 

330). Fato é que a arte “no pasará”. 
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No primeiro capítulo, Flanagan parte de uma interrogação que poderia ser feita 

por “um cavaleiro da velha escola” frente a um quadro cubista exposto no museu: “─ A 

eso le llaman arte? No lo compreendo.” Não é possível segundo o autor condensar o 

sentido da arte moderna, devido sua amplitude e alcance. Retomá-la a partir de suas 

origens e perseguir suas ideias básicas pode ajudar a explicar o sentido das mudanças e 

impactos da criação dos modernos. Para aprender o modernismo é preciso quebrar os 

hábitos do pensamento acadêmico e se dispor a uma pequena excursão isenta dos 

“conservadorismos”. O escritor compara a uma aproximação as bordas do Grande 

Canyon, no Colorado. Para avistá-lo basta ao observador as vezes mudar a posição uns 

sete ou oito metros e subir a uma pequena colina e dali se abre um dos mais 

extraordinários espetáculos da terra. Assim, é a aproximação com a arte moderna. Como 

a arte não segue nenhuma norma de progresso, não se pode dizer que um período é 

melhor que outro. Cumpre observar a cosmovisão estética de cada período, que elege 

para si o que é arte e o que não é.  

Flanagan aponta duas pedras angulares da arte moderna: a ênfase estrutural no 

desenho e a busca de uma maior expressividade. Na pintura dos modernos o desenho 

invade todas as partes do quadro. O autor escreve: “No es sólo el esqueleto de la 

pintura, sino la carne, la sangre, las arterias, las venas, lós capilares y la piel” (ibidem, 

p.40). Sobre a expressividade, escreve que o artista não pretende mais descrever, narrar 

ou analisar, ele pretende: “cantar, bailar, emocionar”! (ibidem, p. 41) 

O autor situa o início da arte moderna no ano de 1870, quando alguns artistas 

franceses começara a experimentar a pintura a luz do sol. O “impressionismo” reuniu 

pintores que pertenciam a correntes conceituais distintas e pintavam de modo distinto, 

(Renoir, Degas, Monet, Cézanne, Pisarro, Sisley e Berthe Morisot). O que os uniu foi o 

fato de almejarem a independência frente aos cânones do conservadorismo acadêmico 

do Salão Oficial de Paris. A atmosfera e a luz é o  que interessou aos impressionistas, 

que se dedicaram sobretudo a pintura de paisagens ao ar livre; a eles interessa o que 

veem em um momento dado; não se ocupam do que sentem sobre o tema ou o que 

recordam acerca dele. Os olhos sagazes dos impressionistas sacaram que as sombras 

estão cheias de luz e de cor. Perceberam e aplicaram a lei do contrate simultâneo das 

cores ─ “a sombra de uma pedra amarelo brilhante com frequência parece violeta”. 

Cézanne, Van Gogh, Gauguin e Seurat, são os nomes eleitos por Flanagan como os 

precursores da arte moderna, pautado num novo modo de ver o desenho e a expressão. 
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Flanagan expõe ao longo de dez capítulos as conquistas da arte com esses quatro 

grandes mestres da pintura e sintetiza as suas contribuições: 

los primitivos modernos violaran rudamente las cômodas reglas del 

arte acadêmica-realista.Se alejaron del realismo estricto, ‘deformaron’ 

la natureza, aplastaron la profundidad pictórica, y se interesaron por el 

diseño expressivo más que por la representación precisa, o la pintura 

de temas narrativos. Los nuevos cuadros se hicieron cada vez más la 

expresión de lós sentimentos estéticos del ‘artista’, a expensas de la 

fiel imitación de la ‘naturaleza’. Éste fué el comienzo del arte 

moderno. Su justificación fué que produjo cuadros de gran interes y 

duradera vitalidad (ibidem, p. 154) 

Flanagan estende suas análises para pensar o problema do desenho a partir da 

obra de Renoir, que segundo ele nada tinha em comum com a arte acadêmico-realista, 

ainda que não possa ser chamado de moderno (cf. ibidem p. 159). O artista foi 

reconhecido sobretudo por sua pintura, porém, o que interessa a Flanagam é o desenho 

de Renoir. Os críticos colocaram muitos defeitos ao seu desenho, porém “o desenho de 

Renoir, não só reproduz as formas que vê a sua frente, mas também inclui suas reações 

frente as ditas formas” (ibidem, p. 159).   

La figura femenina proporcionaba inumerables variaciones a la forma 

plena y redonda que Renoir queria ‘dibujar’. (Também proporcionaba 

los sutiles colores de la carne que el queria transmitir em ‘pintura’). 

Por esta razón pintó tantos desnudos. Para um pintor así, no había 

tema mejor (ibidem, p. 160). 

Os artistas modernos subverteram a concepção realista-acadêmica do desenho 

que valorizava a qualidade realística do detalhe, do acabamento, da completude. O 

desenho dos modernos é rápido, solto e praticamente livre do modelo. Na arte moderna 

se buscou a espontaneidade e a frescura de concepção.  Essas características alcançaram 

seu auge, segundo Flanagan, na obra de Matisse e de Picasso. 

No início do século XX a capital da arte era Paris, ainda que muitos artistas que 

se destacassem na cena tivessem outras nacionalidades que não a francesa. Os artistas 

da França tenderam a abraçar as inovações radicais muito mais que os artistas da 

Inglaterra, Alemanha e Norteamérica, aonde a civilização da máquina foi aceita com 

entusiasmo. A geração pós Matisse tinha um sentido muito mais claro da existência e 

viam na arte acadêmica realista uma expressão da cultura burguesa, da indústria e dos 

salões de arte. Os jovens eram impelidos a desfazer-se da tradição acadêmica e a resistir 

a civilização mecanicistas e, nessa atmosfera de crescente rebeldia surgiu o 

primitivismo, com a descoberta da arte dos africanos, dos indígenas da ilha do Pacífico; 

também dos chineses, japoneses e hindus; e dos pré-históricos, dos loucos, dos infantes. 
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Flanagan escreve que em 1904-1905 alguns artistas da vanguarda moderna, 

descontentes com a arte e o mundo do seu tempo, se impressionaram com as máscaras, 

esculturas e outros utensílios exóticos trazidos do oeste da África que preenchiam as 

feiras em Paris. E o autor explica 

No es su cualidade exótica, ni sus implicaciones de mistério y terror, 

ni las circunstancias de su creación las que Dan a la escultura 

negroafricana su enorme importância en el reino del arte. Es su 

asombroso diseño, brilllantemente concebido en tres dimenssiones. Si 

cerramos los ojos a las connotaciones representativas de las estatuas 

negras, y las estudiamos solo como ejemplos de diseño abstrato, 

pronto veremos la maestria de su diseño (ibidem, p.181) 

As estranhas saliências e deformações, as curvas sutis executadas com 

delicadeza e segurança, os volumes reunidos com forte sentido estético, a economia da 

forma e um surto de emoção criadora são as qualidades destacadas na arte negroafricana 

que provocaram entre os modernos uma revisão dos modos de composição e na própria 

concepção de beleza. Segundo Flanagan não se pode ter dúvida sobre o 

amadurecimento e o refinamento dessa arte. Do mesmo modo, os modernos 

redescobriram as qualidades das artes indígenas polinésias, dos índios nômades  

norteamericanos, das civilizações mexicanas e da arte do Oriente. 

 Depois desse contato, uma verdadeira revelação artística se instalou 

abertamente entre os modernos. Num primeiro momento se estacam na cena Matisse e 

seu grupo de “fauves”, seguidos dos cubistas, dadaístas, surrealistas, movimentos que 

preludiaram o triunfo da arte abstracionista, com a suposta morte da arte moderna. 

Na compreensão da arte moderna, Matisse e Picasso são peças fundamentais. 

Yve-Alain Bois lançou uma publicação em 1999 sobre o que chama uma simetria entre 

a obra “Matisse e Picasso”. Organizado em oito partes (introdução, seis capítulos e por 

fim uma “Coda: Picasso de Luto”), o historiador francês permite vislumbrar a trajetória 

dos dois grandes representantes da pintura moderna. Na obra de ambos é singular como 

o corpo humano, de modo singular a figura da mulher foi sendo deslocada da aura da 

representação acadêmico- realista para assumir nova expressividade tanto na forma, 

cada vez mais simplificada, distorcida, alienada da ideia de imitação, como no uso da 

cor, que assume uma autonomia em relação ao tema a favor da intenção do artista 

produzir certa emoção e o sentimento. Antes de retomar as influências dos artistas 

modernos e contemporâneos (Cap. II), na sequência retomo as noções de corpo, nudez, 

erotismo e pornografia desenhando o arcabouço da poética proposta na pesquisa. 
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1.1 Notas sobre a história do corpo 

O phatos da minha poética é a expressão do nu feminino, a representação do 

corpo da mulher despido de vestes. Para chegar a essa delimitação do tema, busquei 

primeiro pensar o que é o corpo humano e, entre as leituras sobre o assunto, me deparei 

com o artigo de Lúcia Santaella “O corpo como um sintoma da cultura” (2004).  

O corpo é um dos temas que se tornou fundamental no pensamento moderno e 

contemporâneo, segundo Santaella. A autora fala da “onipresença do corpo”. O século 

XX resgatou e aprofundou o sentido do corpo e os modos carnais de sua vivência. A 

corporeidade, e de modo específico, a sexualidade passou a figurar no centro dos 

debates psicológicos, antropológicos e mesmo políticos acerca da condição humana. 

Para alguns autores, segundo Santaella “o corpo virou uma verdadeira obsessão” (2004, 

p. 01). Escreve no início do artigo: 

O corpo está em todos os lugares. Comentado, transfigurado, 

pesquisado, dissecado na filosofia, no pensamento feminista, nos 

estudos culturais, nas ciências naturais e sociais, nas artes e literatura. 

Nas mídias, suas aparições são levadas ao paroxismo (ibidem, p. 02) 

Num olhar retrospectivo sobre as teorias acerca da corporeidade, Santaella 

mostra que o corpo não é um dado natural, mas algo que se constrói no limite entre o 

biológico-individual e o cultural-coletivo. De modo particular, a cultura contemporânea 

tem sido uma poderosa produtora de imagens que modificam a compreensão e a própria 

apresentação do corpo humano.  

Segundo Santaella o modo de produção capitalista, orientada para uma 

exteriorização do gozo nas suas formas variadas, opera precisamente mascarando a 

incompletude do corpo. O desejo, a necessidade de consumir para se completar, se 

modificar, se inteirar, se atualizar movimenta a circulação das mercadorias e reifica o 

próprio corpo. 

Desse fosso emerge o corpo não como portador de sintomas, capaz de expressar 

os sinais das fadigas da modernidade, mas ele mesmo como sintoma da cultura pós-

moderna, “isto é, o corpo virou uma ancoragem entre o gozo e os imperativos da vida 

em sociedade (ibidem, p. 131), basta observar os eventos contemporâneos tais como 

peircing e tatuagem, os distúrbios como bulimia, anorexia, compulsão alimentar, 

obesidade, o horror ao envelhecimentos, o contínuo  body building,  as metamorfoses 

das cirurgias plásticas, as “orgias do silicone”, o “exibicionismo exacerbado do corpo e 

o consequente ‘voyeurismo’ institucionalizado” (ibidem, p. 141). 
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Nas análises de Santaella uma das razões da eminente fascinação pelo corpo está 

ligada ao aparecimento de novas formas de conhecimento técnico e tecnologias, 

incluindo os novos modos de rapidamente reproduzir imagens, além das descobertas 

genéticas e medicinais que possibilitam transformações radicais do corpo. A câmera 

intervém no corpo e as novas imagens de diagnóstico colocam a nu “órgãos, tecidos, 

buracos e reentrâncias”; “o que se tem aí é a carne perscrutada em sua crueza, células, 

moléculas, carne reduzida a si mesma, dessexualizada” (ibidem, p. 85). 

Santaella apresenta a distinção psicanalítica das três dimensões fundamentais do 

corpo humano: o imaginário, constituído a partir da imagem que se tem do próprio 

corpo e com a qual nunca se coincide
2
, o simbólico, constituído pelo aparelhamento da 

linguagem, e o real, “o invólucro da pele, dentro do qual se aninha um aparato físico-

fisiológico, uma espécie de caixa semifechada de carne, sangue, ossos, músculos, 

nervos, órgãos”; é o corpo pulsional “que o humano compartilha com o animal, um 

corpo que sofre as vicissitudes do tempo, sobrevive, sente dor, adoece, envelhece, 

morre” (SANTAELLA, 2008, p. 141). Nas três dimensões o caráter do corpo que se 

sobressai é a incompletude. (ibidem, p.148). 

O que apresento nos desenhos, pinturas e gravuras são imagens, corpos 

imaginários; existem apenas enquanto objeto de arte, corpos simbólicos. Não é a mulher 

mesma que se apresenta, nem um reflexo ou fotograma, mas imagens-símbolos; ainda 

assim a realização do nu artístico remete diretamente a dimensão do corpo pulsional, 

“irremediavelmente perdido”. A figura na tela, ou noutro suporte, é um engrama (marca 

impressa) do corpo imaginário, simbólico e real. 

Santaella assinala que há um abismo entre o corpo-imagem, “sem poros, sem 

exsudação, nem excreção, funcionalizado como um revestimento de celofane, exibindo 

a imortal juventude da simulação” (ibidem, p. 128) e o corpo-vivo “sujeito à fadiga, ao 

suor, ao cheiro, aos entreveros do cotidiano, à dor, aos circuitos incompreensíveis das 

pulsões, aos solavancos das paixões e à opacidade do desejo” (ibidem,p. 131). Nas 

representações dos corpos femininos faço aparecer o corpo “sem poros”; são imagens 

criadas para a fruição do olhar, apenas alusão ao corpo-vivo. 

                                                           
2 Santaella cita os estudos de Lacan sobre percepção dos infantes da imagem do próprio corpo no espelho 

que seria responsável pela estruturação tanto do corpo imaginário, como do simbólico e do real. . “Ao se 

tomar pela imagem, o infans identifica-se com ela, mas essa imagem, que de fato, não é ele” e acrescenta, 

essa é a “fonte da alienação imaginária que perseguirá o humano para sempre” (ibidem, p.12). 
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De modo geral, o que Santaella descreve no seu artigo é a aparição do corpo no 

cenário pós-moderno “como um problema, uma interrogação em busca de respostas” 

(ibidem, p. 22). O corpo aparece como “um nó de múltiplos investimentos e 

inquietações” (ibidem, p. 10). A autora escreve que assim também ele aparece nas artes: 

a centralidade do corpo, especialmente nas artes, deve-se, entre outros 

fatores, ao fato de que, sob efeito de suas extensões científico-

tecnológicas, o corpo humano deve muito provavelmente estar 

passando por uma mutação, cujos efeitos ainda não estamos em 

condições de discernir. Daí os artistas estarem tomando a si a tarefa de 

anunciar essa nova antropomorfia que se delineia no horizonte 

humano. (ibidem, p. 132). 

O que se passa nesse cenário é uma ruptura filosófica e cultural radical; estando 

o corpo e todos os seres vivos transformados em informação codificada, que possibilita 

manipulação e replicação da própria vida. O que está em jogo, segundo Santaella, é “a 

transformação ontológica do humano” (ibidem, p. 22) e, mediante as interrogações e 

incertezas sobre o ser humano e o corpo, se chega a constatação do próprio vaticínio do 

corpo e de sua história.   

Nesse contexto há uma inquietação e uma desconfiança sobre a própria pintura 

figurativa enquanto linguagem expressiva. No contexto onde se criou a ilusão da 

possibilidade de transcender o corpo carnal por meio das descorporificações da simulação, 

se instala uma instabilidade sobre os limites corporais e os modos de sua apresentação. 

Sobre os modos de apresentação do corpo humano, de modo particular, o corpo 

nu e a crise do corpo no século XX é interessantes a leitura do livro de Ieda Tucherman, 

Breve história do corpo e de seus monstros (1999). A autora faz abordagem geral sobre 

como o corpo humano foi entendido no decurso da história. 

Na primeira parte da obra a autora aponta quatro momentos históricos 

fundamentais do desdobramento da problemática que culmina na crise: o corpo ideal, 

protótipo da cultura helênica; o corpo cárcere ou “pecaminoso”, sustentáculo do 

medievalismo que apregoou o abandono dos prazeres venais; o corpo racionalizado, 

concebido na idade moderna como instância a ser dominada e potencializada para o 

progresso e civilização e, mais recentemente, o corpo fragmentado, um “objeto” 

manipulável pela lógica do consumismo e pela estetização mercadológica e, enquanto 

mercadoria, descartável e obsoleto. Resumindo essas passagens sobre a transformação 

das concepções acerca do corpo e da nudez, segue: 
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1) A idealização do corpo: na experiência grega  funcionava como suporte das relações 

que constituíam o campo político, a pedagogia e o poder. Perseguindo o belo ideal, o 

corpo devia ser treinado e aprimorado. A pederastia fomentava o culto ao corpo 

masculino, divino, atlético, guerreiro, heróico. A figura feminina sofre algumas 

restrições, mas estão presentes no imaginário como ninfas e musas e a escultórica a 

partir do séc. V a. C representa a deusa Afrodite gradativamente cada vez mais nua. 

2) O corpo cristão: no cristianismo, o Cristo feito homem, segundo a autora, acarretará 

na visão do espírito feito carne e o corpo passa a ser “corpo concupiscente, sede de 

desejos que contrariam a ordem divina”. O corpo pecador liga-se negativamente ao 

prazer e positivamente a dor, assim as práticas ascéticas visariam uma libertação do 

pecado e a conquista de um corpo espiritual, “um corpo sem lugar”; busca-se a ruptura 

com a ordem da naturalidade humana da vida social pela conquista de um puro corpo 

espiritual, isento das tentações da carne. Como o corpo ideal dos gregos, o corpo 

espiritual dos cristãos não é um corpo natural, mas uma invenção, um artifício. 

3) O corpo moderno: na modernidade o corpo pecador passa a ser tratado como uma 

potência a ser administrada. Essa nova visão privilegia a fisiologia humana, valorizando 

a noção do saudável e produtivo. Essa mentalidade se associa a ideologia individualista 

e a generalização do capitalismo. O corpo passa a estar submetido a novas ordens de 

controle e disciplina devendo cumprir papéis e funções dentro do sistema sócio-político-

econômico. É um corpo manipulável. A autora escreve:  

Por outro lado, o nascente humanismo moderno, surgido no mesmo 

movimento iluminista, distingue o homem por sua capacidade singular 

de pensar, de ter consciência de si e de constituir cultura, ou seja, 

história. O sujeito humano moderno supostamente é o que se faz 

presente para si mesmo, auto-suficiente, racional e capaz de livre-

arbítrio. É um ser que se constitui como sujeito a partir da sua 

diferenciação dos objetos do mundo. Para Foucault, o humano é um 

ser que conhece o mundo e se reconhece como ser no mundo, ou seja, 

o homem é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto de seu próprio 

conhecimento (TUCHEMAN, 1999, p. 66) 

4) A crise do corpo: o corpo totalizado e controlado dos modernos é o que será 

fragmentado no período mais recente. As tecnologias contemporâneas destroem a 

integridade do corpo e produz hibridizações e mutações, reinventa o corpo. 

Se podemos afirmar que nossa experiência moderna não pode 

prescindir da ideia de corpo - que nos liberava do “comunismo” da 

carne, as tecnologias contemporâneas se enxertam diretamente sobre 

este, fazendo uma associação que desconstrói sua inteireza: carbono + 

silício; carne + técnica (ibidem, p. 73). 
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Na atualidade o corpo é essencialmente híbrido, tendo como figura emblemática 

primária os cyborgs, ou é corpo virtual, no sentido mesmo de criações digitais 3D ou 

pela possibilidade de submeter o corpo a contínuas modificações e intervenções. A 

autora no seu ensaio de conclusão cita a obra do artista Sterlac que tem explorado em 

seus trabalhos radicais intervenções tecnológicas sobre o próprio corpo. 

Tucheman do mesmo modo que Santaella destacam as transformações das 

concepções acerca do corpo, porém, o mais incisivo apontamento é o impacto das novas 

tecnologias e técnicas na mutação do próprio corpo que conduzem a um pensamento 

sobre o ultrapassamento do corpo. Como está obsoleto, o corpo continuamente é 

modificado, exposto, apreciado, avaliado, assumido, recusado, transfigurado, seja pelas 

técnicas científico-tecnológicas, seja pelos processos artísticos. 

O que pretendo na minha poética é uma apresentação do corpo sem vestes, sem 

os interditos do corpo cristianizado, ou mesmo mecanizado; e sem os prejuízos do corpo 

obsoleto. A proposta da poética é apresentar um nu franco, ressaltando a eroticidade das 

formas femininas em linhas e cores. Nessa apresentação as máquinas (seja a câmera 

fotográfica ou softwares) são recursos que auxiliam as composições e os estudos, 

ampliam as possibilidades de imaginação, porém, as criações resguardam a imagem do 

corpo natural (não mecanizado), buscando apresentar sua forma viva, pulsional. 

Na experiência de pesquisa sobre a mulher nua um fator que se constata é a 

coexistência dos vários modos de encarar a nudez. Na cultura pós-moderna os clássicos 

são apreciados pelas suas idealizações e realizações; ao mesmo tempo, na mentalidade 

popular o corpo interditado pela teologia cristã ainda tem um forte espaço. A suposição 

do corpo pecaminoso foi suavizada, mas as religiões ainda sustentam muitos interditos 

sobre a nudez e a sexualidade. O corpo disciplinado dos modernos, do atleta e da 

modelo, é bastante disseminado, vide o número de academias e outros aparados da 

fisicultura. Ao mesmo tempo se constata as transformações da crise do corpo apontadas 

tanto por Santaella como por Tucheman. A pesquisa do nu feminino se depara com essa 

diversidade de concepções.  

A poética do nu feminino transgride os resquícios dos interditos cristãos sobre a 

nudez; ultrapassa a concepção de corpo disciplinado e se afasta das representações do 

corpo obsoleto, decrépito; a intenção poética visa a expressão do “erótico-feminino”, 

isto é, apresentar imagens da mulher sem vestes que provoquem as emoções 

relacionadas a apreciação das formas femininas. 
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Outro autor que apoia esses estudos introdutórios sobre o corpo é Yves Michaud 

com seu artigo Visualizaciones el cuerpo y las artes visuales (1991). Sobre os modos de 

representação do corpo o autor assinala que no início do século XX se pode observar 

dois registros em que o corpo é inscrito. De um lado, encontra-se o corpo mecanizado (o 

trabalhador, a bailarina, o acrobata, o atleta), seria “uma prolongação das artes e 

desenhos totalitários”; de outro, o corpo deformado, enfermo e estigmatizado 

(manchado, desfigurado, desarticulado, mutilado, rasgado, ferido), relacionados aos 

“signos da guerra, signos da decadência, anúncio dos últimos dias da humanidade” 

(MICHAUD, 1991, p. 403). A esses dois registros, Michaud acrescenta um terceiro: a 

obsessão pela sedução e pelo corpo belo. O autor escreve; 

A beleza, que parece haver desaparecido com a decomposição da 

representação na década de 1910, volta ao coração da arte a partir dos 

anos vinte, que não são somente são os anos da volta a ordem, senão 

também da beleza surrealista. É conhecido o mandamento de André 

Breton em O louco amor: “A beleza convulsiva será erótico-velada. 

explosiva-fixa, mágica-circusnstancial, ou não será”. (ibidem, p. 411) 

Michaud afirma que a beleza cada vez mais se difundiu na cultura de massa. Cita 

como exemplo as produções de Hollywood, as ilustrações dos produtores de pin-ups, as 

fotografias das estrelas e suas aparições multiformes na publicidade, a maquiagem e a 

moda. A pintura, a fotografia, o cinema convencional ou experimental, enfim, as artes 

visuais do séc. XX expandiram as possibilidades de visualizações do corpo humano. Os 

aparatos tecnocientíficos se desenvolveram e os artistas se aproveitam de tudo.   

Estas técnicas de visualização, na medida que tornam mais potentes e 

indolores, se tornam paradoxalmente também mas invasivas e 

agressivas. Despem o corpo, em sentido próprio e figurado, inclusive 

seu interior. O perscrutam até o mais intimo. Buscam, desvelar e 

exibir o que era invisível, escondido ou secreto. O real fica sem véu e 

possibilidade de retraimento, abandonado a uma pulsão escópica. 

Estas imagens do corpo que a princípio acreditamos serem “novas” 

transformam de fato a relação com o corpo. (ibidem p. 405) 

 Algumas das obras que apresento buscam, com maior ou menor êxito, fazer 

ressonância a essa obsessão pelo belo apresentada por Michaud, e eco ao mandamento 

de Breton, A beleza será convulsiva ou não será de todo. O corpo despido, vestido tão 

somente com “a pele de Eros”, que surge nas minhas criações busca a excitação do 

olhar pela criação de formas e emprego das cores, e de todas as formas privilegio na 

minha poética a figura do corpo feminino pelas suas sutilezas, volumes e refinamentos. 
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1.2 Notas sobre a história da nudez 

 A história de como o corpo foi concebido traz de imediato o problema do corpo-

vestido e do corpo-despido. Vestimenta e nudez colocam a questão entre os significados 

de cultura e natureza, ou seja, o que se apresenta é o próprio problema da condição 

humana (fisiológica- psicológica / biológica-antropológico) e das suas subjugações a 

valores sociopolíticos que determinam o status do nu e das vestes a cada época. Nessa 

história, as artes cumprem uma tarefa fundamental, interferindo nos modos de 

apresentação e representação tanto da natureza como dos valores simbólicos.   

Existe diferença entre “nu” e “nudez”? Nos dicionários da Língua Portuguesa os 

termos “nu” e “nudez” aparecem como intercambiáveis: nu = estado de nudez / nudez = 

estado do nu. Porém, investigando o uso das palavras e relacionando com as práticas 

sociais se encontra diferentes conotações para a figura humana despida. O homem 

natural aparece como animal recoberto de pelos, depois de peles. A tecelagem surge 

como uma atividade civilizatória primária. Enquanto as vestes aparecem como sinal de 

civilidade, o “nu” aparece como condição de rebaixamento, carência e fragilidade. Já a 

“nudez” (diferente do nu) tem status de invenção cultural. Segundo o historiador 

Kenneth Clark a nudez é “uma forma de arte inventada pelos gregos no século V, do 

mesmo modo que a ópera é uma forma de arte inventada na Itália no século XVII” 

(CLARK, 2008, p. 18). No seu livro El desnudo o historiador inglês diferencia “nude” 

(nu) e “naked” (nudez). Segundo ele, o nu não encerra juízos morais, somente exprime 

uma condição do corpo humano. De outro modo, a nudez se relaciona ao pudor, e 

considera a nudez como “o ponto de chegada de uma operação não natural: a de tirar a 

roupa”. Serraler em um pequeno opúsculo Indrodução ao nu concorda com Clark; 

escreve: “E está é a chave: desnudar-se ou tirar as vestes” (In BELLOC, 2001, p.27). 

Mario Perniola num artigo intitulado Entre vestido e despido, ao apresentar a 

oposição entre a metafísica da vestimenta e a metafísica da nudez escreve: 

o homem se faz tal, e se distingue dos animais, precisamente pelo fato 

de estar vestido: a roupa é o que confere ao homem sua identidade 

antropológica, social e religiosa, numa palavra seu ser. Disto resulta 

que a nudez seja percebida como uma situação negativa. Como 

privação, perda e espólio: os adjetivos “nu”, “nudez” e “despido” 

qualificam cabalmente o estado de quem se encontra privado de 

alguma coisa que deveria ter (...) o mero fato de estar despido 

significa encontrar-se em condição de vileza e vergonha, típica do 

cativeiro, da escravidão, da prostituição, da demência, da maldição e 

da iniquidade (PERNIOLA, 1991,  p. 237) 
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Essa concepção do corpo despojado de suas vestes como estado de decadência e 

humilhação foi amplamente difundido entre os povos do Próximo Oriente (judeus, 

hebreus, babilônios, egípcios). No painel de Nimrud (Museu Britânico), por exemplo, 

os assírios associaram o corpo nu ao corpo derrotado; são os inimigos mortos que 

aparecem empalados nus em estacas; outros homens nus têm suas cabeças cortadas fora; 

os assírios vitoriosos, porém, estão todos vestidos.  

A associação do nu a humilhação também se faz presente nas situações de 

torturas, violência, aprisionamento, abusos. O ato de retirar a roupa é expor o indivíduo 

e suas fragilidades; privá-lo de sua dignidade de pessoa; rebaixá-lo a precariedade e 

insegurança da condição animal.  

Mario Perniola assinala que o contraponto da concepção do nu associado ao 

rebaixamento se encontra na experiência grega da nudez. Mesmo antes de se manifestar 

nas artes, a nudez para os gregos já expressava um idel ético-estético, o que pode ser 

observado tanto nos jogos como nas festas panhelênicas. 

Aqui afigura humana em sua dimensão ideal se apresenta 

essencialmente despida: os gregos acreditavam que está celebração da 

nudez  os distinguia de todos os demais povos. Para eles a nudez deixa 

de ser algo vergonhoso, ridículo ou discordante e passa adquirir um 

significado paradigmático na qual se encontra uma experiência 

religiosa que atribui à claridade do ver um papel determinante e uma 

concepção agonística da vida de origem aristocrática que considera a 

vitória e a sua gloriosa celebração como um fim que se deve perseguir 

com maior energia. (ibidem, p. 237) 

 O historiador da arte Neil Mac Gregor, diretor do Museu Britânico,  por ocasião 

da exposição Why are Greek statues always NAKED? comenta sobre a apresentação do 

nu masculino na cultura grega: 

A nudez grega é um sinal não de humilhação, mas de virtude moral 

entre a elite social dos cidadãos do sexo masculino. Quando um jovem 

tira suas roupas para competir nos antigos Jogos Olímpicos, não se 

limita a ficar nu diante de seus pares, antes vestiu o uniforme da 

justiça. Não é como se os gregos estivessem nus o tempo todo, como 

quando eles estavam fazendo as compras ou uma refeição. Mas eles 

estavam nus no ginásio. Na verdade, a palavra "ginásio" vem do grego 

"gymnos", que significa "nu" (MACGREGOR).3 

                                                           
3 http://www.dailymail.co.uk/news/article-3010353/Why-Greek-statues-NAKED-extraordinary-answer-s-

laid-bare-magnificent-risque-exhibition-British-Museum.html. 
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No ginásio os jovens mostravam as belas formas e o bom desempenho de seus 

corpos realizando performances atléticas. Essas cenas foram amplamente apresentadas 

nos vasos gregos, que também representam as histórias dos heróis que figuram em 

estado de nudez. A nudez, assim, é associada entre os gregos ao corpo do guerreiro 

(herói) e ao corpo atlético. Quando os gregos representam seus deuses são apresentados 

como jovens rapazes nus tomando por modelo os atletas do ginásio. 

Enquanto é comum representar os homens nus, um exemplo são os Kouros 

apresentados em toda a nudez, as mulheres (as Kores) são apresentadas vestidas. Na 

cerâmica, quando aparecem mulheres nuas são representações de escravas; era comum a 

louça dos banquetes serem decoradas com imagens de servas e cortesãs. É importante 

lembrar que o espaço privado e público na Grécia eram esferas bem definidas e as 

mulheres “livres” estavam reclusas ao espaço privado; no espaço público, porém, 

circulavam tanto escravas como prostitutas. Os templos de Afrodite eram amplamente 

frequentados. Na Grécia se venerava tanto Afrodite Urânia, deusa dos amores nobres e 

elevados, como a Pandemia, deusa dos prazeres vulgares e ilícitos
4
.  

A Afrodite, juntamente com Eros, promove todos os amores e prazeres sensuais 

e suas representações esculturais, a partir da obra do escultor grego Praxíteles
5
, 

mostram-na nua e são realizadas com um crescente apelo erótico. Um exemplo 

interessante das representações da deusa, destinadas ao culto público, é a Afrodite 

Calipígia (“Afrodite da bela bunda”). A escultura mostra a deusa tirando suas vestes e 

olhando para o seus glúteos; de forte apelo erótico a escultura pertencia a um culto 

religioso na Siracusa e mostra o apreço por esta parte do corpo. Desmond Morris no seu 

livro A mulher nua. Um estudo do corpo feminino escreve: 

Para os gregos, as nádegas eram uma parte bela da anatomia, em parte 

devido à sua agradável curvatura, mas também por seu contraste com 

o traseiro dos outros macacos e chimpanzés. Os dois hemisférios 

humanos eram tão diferentes dos dois pedaços de carne dura (as 

calosidades dos ísquios) dos outros macacos, que os gregos 

consideravam as nádegas um sinal da suprema condição humana. 

Segundo os gregos, a curvilínea deusa do amor, Afrodite Calipígia — 

literalmente, "que tem belas nádegas" —, tinha nas nádegas a parte 

esteticamente mais agradável de toda a sua anatomia. Eram tão 

veneradas que um templo foi erguido em sua honra. (MORRIS, 2005, 

p. 259) 

  
                                                           
4 Platão expõe essas ideias no texto “O Banquete”. 
5 Entre as esculturas atribuídas a Praxíteles se destaca a Vênus de Arles, peça que teria sido encomendada 

por uma  cortesã, feita à la topless, e a Afrodite de Cnido que  está completamente nua. 
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Em outra passagem, Morris descreve: 

 Autores mais recentes têm declarado, de maneira um tanto ambígua, 

que "a bunda é a face da alma do sexo", que oferece "um amortecedor 

de delícias". O cineasta italiano Federico Fellini comentou, também de 

forma equívoca, que "a mulher bunduda é um épico molecular de 

feminilidade" — uma frase que parece ter perdido algo na tradução. O 

artista espanhol Salvador Dali foi mais longe ao insistir que "é através 

da bunda que os maiores mistérios da vida podem ser 

entendidos” (ibidem, p. 257). 

Os romanos herdaram o gosto grego pela apreciação do nu e da nudez, e 

exploraram imperiosamente os prazeres de Afrodite. Reproduziram as esculturas gregas 

das divindades em sua bela nudez e as espalharam pelos espaços privados e públicos. 

Porém, despir as vestes, por a nu, entre os romanos, era rebaixar, apontar as fraquezas e 

fragilidades, acima de tudo, por em situação de vulnerabilidade. Escravas, gladiadores, 

prisioneiros (os crucificados) eram expostos em seus flagelos nus. 

Essa conotação do nu associado à escravidão e a precariedade da condição 

humana será amplamente explorada no Medievo e torna-se mesmo o fundamento do 

cristianismo e sua cultura adâmica, que associou a descoberta do nu a vergonha e a 

condição de inferioridade humana; viram-se nus e encobriram suas genitálias, narra o 

mito do Gênesis.  

O discurso do medievalismo associou o nu à miséria e à decadência humana e as 

práticas sexuais à atitude pecaminosa e prescreve normas de conduta moral sexual que 

são ditadas aos servos, mas não valem para o clero e a nobreza. Para os pobres, a luxúria 

é pecado capital; para os ricos é dádiva dos deuses. 

 A nudez volta a figurar nas pinturas e esculturas do renascimento, associada a 

decadência da nobreza, a emergência da burguesia e a reforma do poder eclesiástico. A 

representação das madonas, anjos e santos assumiram traços profanos e os corpos 

aparecem despidos e sensualizados e as criações artísticas, na ambiguidade de suas 

composições, passam a figurar a hipocrisia e as contradições da moral social. A 

condenação/fruição das imagens reforça o paradoxo da interdição/transgressão da 

nudez. Porém, é também com o renascimento que advém novas representações da 

beleza feminina e se tornam frequentes a apresentação da nudez dos arquétipos míticos. 

Não obstante, somente depois da revolução iluminista e industrial os interditos impostos 

pela moral repressora fundamentalista começam a esvanecerem-se. Os novos valores 

advindos de um “mundo iluminado” e mais veloz rompem os cânones da arte clássica e 

passam a representar temas do cotidiano, da “vida moderna”.  
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Na modernidade é crescente a representação da nudez das mulheres em 

diferentes situações; cada vez mais o nu estará presente na cultura visual.  

O advento da fotografia que alimentou o marketing e a publicidade, tanto no 

âmbito político como comercial, favoreceram enormemente a quebra dos interditos 

relativos a exposição do corpo e a cultura do século XX, que cada vez mais explorou a 

potência das imagens do nu, da nudez e do sexo.   

Uma análise mais específica de como o nu foi tratado na cultura ocidental 

moderna e contemporânea encontra-se no ensaio do filósofo italiano Giorgio Agamben 

(1942 -- ) intitulado Nudez. Neste ensaio a nudez do corpo humano aparece como 

questão fundamental dos eventos culturais do último século. A análise de Agamben 

lança um olhar sobre manifestações da arte contemporânea e coloca questões acerca de 

como a nudez foi interpretada na tradição teológica cristã segundo os binômios: 

graça/veste, nudez/pecado.  

Um foco das análises de Agamben parte das representações da nudez de Adão e 

Eva e o fenômeno da queda do paraíso. As observações do autor fundamentam-se na 

leitura minuciosa de textos sobre essa passagem do Gênesis.  Na história da arte a 

temática aparece em muitas pinturas que apresentaram o nu artístico no início do 

renascimento e é uma referência constante dos artistas que assumem a nudez como 

expressão da condição humana em seus múltiplos sentidos. Os mitos do paraíso acerca 

da nudez original, do reconhecer-se nu a partir da transgressão, do cobrir-se e 

envergonhar-se ou do resistir às vestes, são questões suscitadas nas composições 

eróticas do período, provocando o pensamento crítico-reflexivo.  

De acordo com Agamben, o que a arte contemporânea evidencia é que perceber 

a nudez fora dos esquemas do modelo privativo e instantâneo “requer uma lucidez fora 

do comum” (AGAMBEN, 2010, p. 81). A nudez se revela não como um estado, “mas 

como um acontecimento”; a nudez é “sempre desnudamento e pôr a nu”, e enquanto tal 

“nunca alcança sua forma completa, forma que não se deixa colher integralmente no 

seu acontecer, a nudez é, à letra, infinita, nunca acaba de acontecer”, e acrescenta: 

 não pode nunca saciar o olhar ao qual se oferece e que continua 

avidamente a buscá-la até mesmo depois de a mais pequena parcela de 

veste ter sido removida, depois de todas as partes escondidas terem 

sido descaradamente exibidas (ibidem). 
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As artes em geral e a pintura em particular permite pensar como essa experiência 

do “olhar”, o gosto pela observação da forma, e o “fazer ver” (desenhar, pintar, gravar, 

esculpir) aparecem como um prolongamento de um voyeurismo natural; basta uma 

excursão rápida pela história ocidental para reconhecer a predominância da 

representação do corpo humano e, de modo particular, a representação de imagens do 

corpo feminino. A imagem emoldurada de um corpo nu, colocada na parede de uma 

galeria de arte, é “um ícone da cultura ocidental, um símbolo da civilização e do 

talento” (NEAD, s/d, p. 11). 

Remetendo os autores lidos à experiência vivida percebe-se que de fato a 

questão do nu se coloca a partir do binômio vestido-despido. Quando retomo minha 

própria experiência, recordo que as primeiras cenas de nudez feminina foram furtadas e 

ocasionais. Na cultura da cidade onde vivi a mentalidade em geral se orienta pelos 

preceitos medievalistas do corpo cristianizado e da nudez associada a degradação e 

depravação. Entretanto, já na experiência de meninice aflorou oportunidades de 

visualização e apreciação do corpo fora dos interditos e a nudez se revelou não como 

pecado, mas como graça.  

Na cultura visual do séc. XX-XI o fenômeno da nudez se propagou pelas novas 

mídias e pode se dizer houve uma institucionalização do voyeurismo
6
, não entendido 

como uma desordem e obsessão patológica, mas como um gosto natural de apreciação 

do corpo humano, de modo particular, do corpo das mulheres. 

Essa experiência do olhar para fora (história e cultura) e para dentro (memórias e 

criações), ver e fazer ver, se estende na minha poética artística onde aparecem mulheres 

despidas, total e parcialmente. Em certo sentido, o que apresento na poética em processo 

é a experiência do voyeur que aprecia as formas e busca a essência da vida nua do corpo 

em sua sedução e a oferece para a contemplação. 

As obras não são intromissão na privacidade de nenhuma pessoa, mas 

apresentam mulheres em momentos de nudez e solitude e tornam-se elas mesmas os 

objetos de observação. Agamben compara as imagens as Ninfas. A intenção criativa 

busca a apresentação do corpo despojado de vestes e sem resquícios de ressentimento, 

buscando sempre uma nudez franca e ressaltando o caráter erótico; a nudez vista como 

graça, fora dos interditos da moral pudica. 

                                                           
6 “Voyeurismo Institucionalizado” é a expressão de Santaella citada anteriormente (p. 75). 
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1.3 Notas sobre o erótico 

 

Georges Bataille (1897-1962), escritor e filósofo francês, apareceu como um 

primeiro interlocutor para pensar as questões relativas ao erótico como dimensão 

fundamental da vida humana. 

 Bataille é autor de uma série de romances eróticos tais como Madame Edwarda, 

Minha mãe e História do olho. Este último se destaca pelo seu caráter autobiográfico, 

estabelecendo pontos de contato entre o imaginário, a narrativa evoca certas 

circunstâncias traumáticas da vida do autor: um pai cego e tabético, com acessos de 

loucura recorrentes e que vivia em estado de imundície fétida; as tentativas de suicídio 

da mãe, que acabou também perdendo a razão; as perversidades do irmão.  A redação de 

História do olho ocorreu em meados de 1927 depois de Bataille realizar um tratamento 

psicanalítico e encontrar na literatura o lugar para obter a cura de suas angústias 

existenciais, para libertar-se de uma fantasmagoria povoada de excitação sexual e 

obscenidades. Sobre o autor destaco o seguinte comentário: 

Bataille estava então prestes a completar trinta anos de idade, vividos em 

constante estado de crise. Era um homem dividido: de um lado, a vida 

desregrada, dedicada ao jogo, à bebida e aos bordéis; de outro, as 

profundas inquietações filosóficas, fomentadas sobretudo por suas 

leituras dos místicos, além de Nietzsche e Sade. Tal cisão só fazia realçar 

a solidão de uma angústia que crescia na mesma medida de suas 

obsessões fúnebres, relacionadas à violência erótica e ao êxtase religioso. 

Oscilando, como ele mesmo definiu, “entre a depressão e a excitação 

extrema”, passou a frequentar o consultório de Borel a partir de 1926, à 

procura de uma saída para seus impasses existenciais. (MORAES Apud 

BATAILLE, p. 10, 2003) 

Em A História do Olho se destaca o caráter de abjeção da narrativa na qual se 

misturam obscenidades, perversidades, relações incestuosas, morbidez, demência e 

fantasias sexuais. Na literatura Bataille encontra o lugar para representar suas imagos 

obsessivas e desse modo libertar-se da carga de terror que essas imagens lhe causavam. 

A poética erótica que apresento em obras plásticas (desenho, pintura, gravura)  

se afasta do erotismo abjeto da literatura de Bataille. O ponto de interlocução com o 

autor parte do seu ensaio filosófico Erotismo de 1956 que pretende ser uma descrição 

do que segundo ele é a dimensão mais sagrada da vida, o erótico. Bataille ao analisar a 

revolução sexual operada no início do século e as contribuições da psicanálise de Freud 

para a compreensão da vida sexual anuncia o postulado: “Em sua verdade fundamental, 

o erotismo é sagrado, o erotismo é divino.” (idem, 2014, p. 330). 
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Na primeira parte da obra Erotismo, Bataille expõe sistematicamente os 

diferentes aspectos da vida humana considerada pelo ângulo do erotismo e defende que 

os impulsos da vida religiosa e da vida erótica precisam ser vistos na sua unidade. O 

ensaio é acompanhado de ilustrações desde obras sádicas, à imagens rupestres, 

cerimônias e rituais religiosos, tatuagens e obras clássicas. Bataille descreve três 

aspectos da eroticidade: o erotismo dos corpos, o erotismo dos corações e o erotismo do 

sagrado. Trata-se de três campos do erótico, sem escala valorativa entre eles. 

O erotismo dos corpos é o mais aparente. Ele tem seu ápice na fusão dos corpos 

durante o ato sexual, onde no mínimo dois seres se fundem num momento de dissolução 

dos limites corporais que os definem. No gozo sexual os parceiros acabam desagregados 

enquanto seres, pois experimentam um estado igual de dissolução; o que se interpõe é o 

desejo de continuidade, que irrompe da estrutura do ser fechado (ideias de Freud). 

O erotismo dos corações é o erotismo dos amantes. Este é perpassado pela 

paixão, um sentimento arrebatador que pode ocasionar a violência. A própria paixão 

feliz traz uma desordem tão violenta que, frequentemente quem a sente, antes de poder 

gozá-la, a sente como seu oposto, como sofrimento. Essa relação com a violência se 

mostra, por exemplo, quando o amante, na impossibilidade de possuir o ser amado, 

prefere matá-lo ou privar-se da vida. A paixão no vislumbre da impossibilidade de 

continuidade no outro, pode culminar na destruição, do outro ou de si. 

O erotismo sagrado é o mais complexos de entender. Bataille o analisa 

principalmente através dos sacrifícios das religiões ritualísticas.  Nestes rituais, segundo 

o autor, o sagrado se revela aos que fixam sua atenção nos ritos solenes onde uma 

vítima é imolada; a morte de um ser descontínuo remete a continuidade numa fusão de 

vida-morte capaz de promover o êxtase.  

O erótico aparece como o modo próprio do vivente humano exercer sua 

sexualidade, por isso, de todas as questões o erotismo é de acordo com Bataille a mais 

fundamental. Bataille define o erotismo como “aprovação da vida até na morte” e 

como “um aspecto da vida interior do humano”: somente o ser humano faz da 

atividade sexual uma atividade erótica, ou seja, trata-se de “uma busca psicológica” 

independente do fim natural da reprodução. O objeto da atividade erótica, ainda que seja 

“uma exuberância da vida”, “não é estranho à morte” (ibidem, p. 135) assim o 

erotismo mostra-se também como o “domínio da violência” ou da “violação”. Escreve 

Bataille: 
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O erotismo abre um abismo. Querer iluminar suas profundezas exige 

ao mesmo tempo uma grande resolução e uma calma lucidez, a 

consciência de tudo aquilo que uma intenção tão contrária ao sono 

geral coloca em jogo: é certamente o mais horrível e o mais sagrado. 

(ibidem, p. 330). 

Bataille propõe pensar o erótico a partir de um trinômio fundamental: trabalho, 

interdito e transgressão. De modo bastante simplificado, se entende que o trabalho é 

uma necessidade para sobrevivência e se, os indivíduos ficassem entregues ao puro 

desejo tornar-se-iam improdutivos, então, surgem os interditos para ordenar a 

sociedade. Os primeiros interditos se referem aos mortos e a sexualidade e aparecem 

para assegurar a produtividade e a continuidade. Porém, a própria existência do interdito 

orienta a transgressão, assim, o erotismo “é em seu conjunto é infração à regra dos 

interditos: é uma atividade humana” (ibidem, p. 133).   

Bataille defende que para perceber mais claramente “a significação e o valor da 

emoção erótica” é necessário livrar-se da imagem grosseira imposta pela moral pudica 

tradicional. O desejo sexual, a libido é a força ou impulso de muitas ações e reações que 

a princípio parecem desvinculadas da sexualidade. O erotismo coloca em questão o 

homem inteiro, assim, “falando do erotismo, levantamos a questão mais pesada” 

(ibidem, p. 330).  

Sobre a nudez, Bataille afirma ser ela um dos aspectos do interdito relacionado 

ao erotismo dos corpos. O desnudamento seria a ação decisiva do erotismo dos corpos, 

equivalente a imolação no sacrifício. Bataille observa que a maioria das sociedades 

adota a nudez como exceção. Na civilização ocidental, porém, “a nudez se tornou um 

interdito bastante pesado, bastante geral, mas o tempo atual coloca em questão o que 

parecera um fundamento” (ibidem, p. 74).  

Da leitura de Bataille, retive uma frase que expressa um sentimento subjacente 

na minha poética que se faz visível nos minhas criações: Uma bela moça nua é por 

vezes é a imagem do erotismo. (ibidem, p. 154). 

 O erótico que aparece na minha poética se relaciona a figuração do corpo 

feminino e a acentuação visual das zonas erógenas que provocam a excitação do olhar; a 

imagem produz uma curiosidade visual pela nudez exposta. O jogo erótico na arte é da 

dimensão do imaginário e do contemplativo. A mulher nua é o princípio da expressão 

erótica dos trabalhos que realizo e se afigura como a forma de arte relacionada à 

dimensão mais fundamental da vida.  
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1.4 O limiar entre o erótico e o pornográfico 

No Renascimento o ressurgimento da cultura clássica produziu, segundo Hunt, 

um inesperado e incontrolável “enriquecimento da imaginação erótica” trazendo à cena 

as “imagens profanas” ou a “antiguidade pagã”, expressão de Warburg (2013). A 

literatura erótica e obscena renascentista desenvolveu um repertório discursivo e visual 

elaborado que integrava a cultura artística humanista. A invenção da imprensa permitiu 

colocar em circulação “uma série de imagens antes confinadas aos círculos humanistas e 

aos recessos íntimos das cortes, popularizando um discurso erótico inicialmente 

destinado a um público de elite” (HUNT, 2002, p. 77)  

 É no século XVIII que se situa a invenção do gênero rotulado como 

“pornografia”, que visava denunciar a hipocrisia da burguesia e do clero que 

apregoavam normas de comportamento sexual sem contudo praticá-las em seus castelos 

e templos. No artigo Arte, cidade, erotismo e pornografia, Prof. Roaleno Costa escreve:  

Assim, numa ação de oposição política, textos literários, romances de 

conteúdo sexual que descreviam a vida íntima dos conventos, igrejas e 

moradias burguesas, começaram a ser publicados e em seguida 

ilustrados com gravuras, causando grande constrangimento nos mais 

poderosos representantes da sociedade da época. (...) 

A invenção da “pornografia” deve-se a uma medida de ilegalizar toda 

a literatura ou gravura com conteúdo sexual. Numa ação desesperada 

e conveniente, a igreja católica junta-se a aristocracia que trava uma 

verdadeira guerra reforçada pela inquisição que buscou normatizar a 

vida sexual, criando manuais de conduta em que até mesmo as 

posições sexuais entre casais  eram aceitas ou condenadas por leis que 

podiam levar à fogueira numa condenação por infração. (COSTA, 

2008, p. 216) 

A pornografia aparece como uma “celebração dos prazeres contra a hipocrisia”. 

Foi definida por Peter Wagner como “a representação realista, escrita ou visual, de 

órgãos genitais ou condutas sexuais, que implica transgressão deliberada da moral e dos 

tabus sociais existentes e amplamente aceitos” (WAGNER, Apud. HUNT, 2002 p.28).  

“Voyeurística, subversiva e altamente filosófica, a pornografia 

rapidamente tornou-se o meio preferido de expressão do mal-estar da 

sociedade e, ao mesmo tempo, uma fonte de lucro considerável. A 

tecnologia de impressão foi a principal responsável por essa 

divulgação e comercialização da cultura erótica” (Ibidem, p.125) 

 

Hunt no ensaio Obscenidade e as Origens da Modernidade 1500-1800, 

introdução do livro Invenção da pornografia, descreve o aparecimento do gênero 

“pornografia” nos seguintes termos: 
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Ela não constituía uma categoria de literatura ou de representação 

visual independente e distinta antes do início do século XIX. Se a 

considerarmos como representação explícita dos órgãos e das práticas 

sexuais para estimular sensações, então, até meados ou final do século 

XVIII, a pornografia era quase sempre algo além. (ibidem, p.10) 

Segundo Hunt, entre os séc. XVI e XIX, a literatura pornográfica era na Europa 

um veículo que usava “o sexo para chocar e criticar as autoridades políticas e religiosas” 

O desenvolvimento da pornografia ocorreu a partir dos avanços e 

retrocessos da atividade desordenada de escritores, pintores e 

gravadores, empenhados em por a prova os limites do “decente” e a 

censura da auroridade eclesiástica e secular. (ibidem, p.10) 

  Em  outro trecho do artigo Lyn Hunt escreve: 

Os autores e gravadores pornográficos surgiram entre os hereges, 

livres pensadores e libertinos de reputação duvidosa, que ocupam uma 

posição inferior entre os promotores do progresso do ocidente. Por 

essa razão, a perspectiva histórica é crucial para a compreensão da 

pornografia na cultura contemporânea. A pornografia não foi 

espontânea, foi definida num longo processo de conflitos entre 

escritores, pintores e gravadores, por um lado, e espiões, policiais, 

padres e funcionários públicos, por outro. Seu significado político e 

cultural não pode ser separado de seu aparecimento como categoria de 

pensamento, representação e regulamentação. (ibidem, p.11) 
 

Para Lynda Nead, autora do livro El desnudo feminino, o erótico e o 

pornográfico não podem ser considerados regimes de representações isolados, mas 

“devem ser reconhecidos como elementos dentro de um continum cultural que distingue 

representações do corpo feminino más e boas, formas de consumo cultural permissível 

ou proibidas e define o que pode ou não pode ser visto” (NEAD, s/d, p. 165.)  Dado que 

o erótico descreve o espaço da representação sexual permissível, muitas coisas estão em 

jogo ao se definir as fronteiras dessa categoria e historiadores, críticos e teóricos 

disputam por melhores definições. Há um jogo de critérios estéticos e morais para 

justificar uma categoria de representação e invalidar outra. De modo geral, segundo a 

historiadora, o erotismo se alinha o amor e a pornografia se desenha como representação 

do sexo rude. A autora arrisca uma diferenciação: 

Enquanto o erótico se caracteriza por uma multiplicidade de intenções, 

o único interesse da pornografia é a excitação. A estrutura da narrativa 

pornográfica é a repetição, e sua linguagem é literal e não metafórica. 

Enquanto a arte erótica explora a riqueza das relações humanas, a 

pornografia descreve as respostas dos órgãos humanos.  (ibidem, p. 

170) 
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Na analise de Lynda Nead há uma oposição entre a pornografia e a arte, estando 

ambas em registros de valores distintos. A historiadora escreve: 

Se os prazeres da pornografia se definem em termos de motivação, 

promiscuidade e mercantilizarão, os prazeres da arte se vem como 

aqueles que residem nos valores opostos, na contemplação, a 

discriminação e o valor transcendente (ibidem,p. 144). 

Lynda Nead cita um trecho de Peter Webb, autor que propõe uma diferenciação 

entre erotismo e portnografia, no mínimo curiosa. Cito: 

A arte erótica é arte sobre um tema sexual relacionado 

especificamente com emoções mais que com meras ações, e a 

representações sexuais que são justificáveis sobre bases estéticas. A 

diferença entre erotismo e pornografia é a diferença entre sexo 

celebratório e masturbatório” ( WEBB. In. NEAD, p.170) 

As categorias erótico e o pornográfico não são fixas e universais; “uma névoa 

confusa” envolve os conceitos quando a matéria é a sexualidade e  a pluralidade  das 

suas formas práticas. Nas artes o erótico parece supor uma representação sexual 

estetizada dentro daquilo que a cultura legítima, enquanto, o pornográfico ultrapassa os 

limiares morais e legais e essa transgressão é sua principal qualidade.  

Na apresentação do nu feminino a intenção significativa das imagens que crio é 

erótica. A nudez da mulher por si só é revelação do erotismo. A criação de imagens do 

corpo feminino despido não apresenta um apelo sexual explícito, porém, remete as 

emoções relacionadas a presença da mulher nua. Bataille que afirmou ser a imagem de 

uma bela jovem nua já a imagem do erotismo, ainda escreve sobre o belo feminino, 

A beleza não deixa por isso de ser subjetiva, ela varia de acordo com a 

inclinação daqueles que a apreciam. (...) Um homem, uma mulher, são 

geralmente julgados belos na medida em que suas formas se afastam 

da animalidade. A aversão por aquilo que, num ser humano, recorda a 

forma animal (...) O valor erótico das formas femininas está ligado, 

me parece, ao apagamento desse peso natural, que recorda o uso 

material dos membros e a necessidade de uma ossatura: quanto mais 

as formas são irreais, quanto menos claramente estão sujeitas à 

verdade animal, `verdade fisiológica, do corpo humano, melhor 

correspondem à imagem geralmente difundida da mulher desejável. 

(BATAILLE, 2014 p. 167) 

Nas apresentações da nudez feminina nas obras que eu privilegio imagens 

relacionadas a essa “beleza” que nunca deixa de ser subjetiva, e por isso mesmo sempre 

extrapola a própria categoria, e explora o valor erótico das formas que na irrealidade da 

imagem alcança a expressão do desejo de pintar e o prazer de apreciar as formas da 

figura do corpo da mulher. 
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2 O NU FEMININO E AS ARTES 

 

Para historiador Kenneth Clark “o nu continua sendo o mais completo exemplo 

de transformação da matéria em forma”. O nu masculino tem uma forte presença na 

história da arte desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, mas meu foco é a figura da 

mulher. Segundo Lynda Nead na história da arte há uma predominância da imagem de 

nus femininos. Cita um autor chamado Georg Eisler para o qual “se tem usado quase 

sempre modelos femininos porque, por razões psicológicas, sempre houve mais nus 

femininos que masculinos na arte” (NEAD, s//d, p. 83). A integridade formal e o 

interesse psicológico masculino do artista homem explicariam a predominância da 

imagem da mulher nua. Lynda Nead escreve:  

É inegável que o desenho e a pintura do corpo feminino é tratado com 

muito mais frequência que o nu masculino. Isto não só se pode 

explicar pelo fato óbvio de que a mulher sem roupa é normalmente 

mais atrativa para o artista [...] Também é certo que o corpo feminino 

oferece uma maior variedade de formas e contornos para ser 

desenhados, e a luz e a sombra possui mais formas diferenciadas e 

superfícies para ser definidas. (NEAD, s/d, p. 83) 

Lynda Nead escreve: 

Para a arte, o nu feminino está no centro e nas margens. Está no centro 

porque dentro do discurso histórico sobre a arte se considera as 

pinturas do corpo feminino como a culminância visual do 

Renascimento e da Ilustração, porém o nu feminino também se coloca 

na borda da categoria arte, onde corre o risco de perder sua 

respeitabilidade e desembocar no pornográfico [...] O erótico 

desempenha um papel crítico dentro deste sistema (ibidem,  p. 166) 

Nos meus trabalhos o tema celebrado é a figura da mulher, o nu artístico e seu 

valor erótico. Retomando a história da arte moderna, com sua busca do ultrapassamento 

do desenho realista-acadêmico e busca de novos meios expressivos, e percorrendo as 

definições de corpo, nudez e erotismo dos autores modernos e contemporâneos, refiz 

um quadro de influências que, certamente, não esgotam os artistas que inspiram minha 

poética, mas são nomes importantes dentro do processo criativo no decurso da pesquisa. 

Um critério para a escolha dessas referências artísticas é o fato de terem 

empreendido mudanças significativas na representação do nu feminino, serem artistas 

que aprecio e direta ou indiretamente influenciam minha poética e meus processos 

criativos. Agradeço as indicações surgidas durante todo o processo.  
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2.1 Os Modernos: Courbet, Manet, Matisse e Picasso 

 

 A partir da obra dos modernos a apresentação do nu e do erótico saiu do espaço 

privativo e entrou no circuito dos museus e salões de arte. Sua apresentação de forma 

ascendente tomou o espaço das vanguardas modernistas, tanto nas linguagens 

tradicionais (gravura, escultura. pintura, literatura, teatro) como nas novas formas de 

linguagens visuais (fotografia e cinema).  

Como tema na história da arte o nu tem sido uma constante, porém 

frequentemente recorre algum subterfúgio, como cenas mitológicas, imagens arcadianas 

e ambientes exóticos. Apresentar nus de personagens vivos no momento da sua criação, 

ou a nudez em cenas do cotidiano, era um desafio as normas de pudor da sociedade 

conservadora a época. Ignorando as regras de decoro, os artistas modernos aparecem 

como transgressores e visionários; olham e fazem olhar a realidade de novos ângulos. 

O recorte inicial proposto para a reflexão sobre a aparição do nu feminino toma 

como referência a obra de Gustave Courbet A Origem do mundo de 1866 (Fig. 43). O 

quadro de Courbet, de pequeno formato, feito a pedido de um colecionador de imagens 

eróticas, o diplomata turco Khail-Bey, sob a recomendação de ser o retrato do nu 

feminino “na sua forma mais crua”, apresenta um torso de mulher: a vulva, os vastos 

pelos pubianos, o ventre, o seios, o mamilo sob a veste levantada. O quadro, de um 

realismo surpreendente, ainda choca o moralismo. Seus proprietários mantinham ao 

redor dele um clima de sacralidade, encoberto por uma cortina ou sob outra obra de arte. 

A imagem de A Origem Mundo considerada por muito tempo pornográfica é um 

notório exemplo de como a temática da nudez feminina adquire na pintura moderna um 

novo tratamento, reivindicando um novo estatuto relativo ao que é considerado 

hegemonicamente belo e sobre as atitudes de passividade/atividade das mulheres 

apresentadas. A visão da vulva que Courbet pinta remete a grande intriga do corpo 

feminino e sua apresentação pictórica. “A fenda ali está para os olhos, não para 

penetração” (COLI, 2001, p. 134). Na imagem o “monte de Vênus” recoberto de fartos 

pelos púbicos negros direcionam o olhar para a entrada da vagina. “A vulva esconde a 

vagina, e com ela estamos no limite do visível” (ibidem, p. 138). A Origem do Mundo 

(Fig. 01) faz jus ao nome, pois onde estaria a semente do mundo senão no ventre 

feminino? Entretanto, a vulva e a vagina (“caóides do desejo”) continuam sendo tabus. 
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Fig. 01.  Gustave Courbet. Origem do Mundo. 1866.  

Jorge Coli escreve que nas composições de nus femininos de Courbet percebe-se 

uma “sedução erótica indisfarçada”, sendo as formas femininas expostas com forte 

erotismo, privilegiando as mulheres opulentas, trabalhando suas carnações, torções, cor 

de pele, cabeleiras etc., “o organismo [o corpo feminino] se dá num extraordinário 

esplendor de magníficas carnes” (Apud: NOVAES, p. 238, 1998). O exemplo citado é 

O Sono ou A Preguiça e a Volúpia de 1866 (Fig. 02). Para Coli, Courbet percebe as 

mulheres “com o olhar do voyeur, como alguém de fora e não participante” (ibidem, p. 

238), que vê a natureza feminina com fascínio e perplexidade, como algo irredutível à 

percepção masculina.  

 

Fig. 02.  Gustave Courbet. O sono (ou Preguiça e Volúpia), 1866. Óleo sobre tela. 135 x 200. 
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 Nos meus estudos gosto de retomar as representações de Courbet e pratico 

esboços a partir das reproduções das obras de seus nus femininos (Fig. 73). Interessa-me 

a integridade formal da mulher apresenta por Courbet e como nas suas pinturas ele 

acende o erotismo feminino.  

Outra referência importante da poética é a obra de Eduard Manet (1832-1883). 

Jorge Coli observa que na obra de Manet Olympia de 1863 (Fig. 03), de modo diverso ao 

de Courbet, o pintor faz desaparecer a sedução erótica das formas curvilíneas e o 

modelado do corpo que aparece nos esboços preparatórios, porém Manet conserva o 

erotismo da “cortesã” nos signos da composição: adereços, fita no pescoço, chinelos de 

salto, indícios das relações eróticas da modernidade. Coli escreve: 

Ao contrário das mulheres de Courbet, cujo prazer expulsa o 

espectador da cena, ela [a Olímpia] se dirige para algo que está fora da 

tela, isto é, para o observador que se transforma, diante do quadro, em 

cliente (COLI, In: NOVAES, 1998, p. 240). 

 

 

Fig. 03.  Edouard Manet, Olympia, 1863.  Museu d’ Orsay Parigi. Óleo sobre tela. 

 O nu feminino de Courbet é sem pretexto. O seu erótico, sem ser obsceno, 

apresenta as mulheres na nudez total, entregues a algum momento de ausência, 

desprovidas de ação. Manet, abdicando de explorar as curvas de sua modelo, apresenta 

em Olympia uma mulher nua lançando um olhar inquiridor ao cliente-espectador 

(Berger). Na obra de ambos os pintores, o que predomina é o caráter erótico 

indisfarçado.  
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 Visitar os nus de Manet apoia a reflexão sobre as mudanças na apresentação da 

nudez feminina que passa por uma emancipação. Se libera das representações clássicas 

e recola a mulher em cenários cotidianos, seja o prostíbulo, um “almoço na relva”, um 

banho numa banheira ou no rio Siena. Nas obras de Courbet e Manet me interessa 

também o modo como esses pintores tiraram proveito dos recursos fotográficos, uma 

novidade da época.  

A Olímpia de Manet e O Sono de Courbet são referências que inspiram a 

composição pictórica denominada “Volúpia e desejo (O banquete)” (Fig. 55), um elogio 

aos trabalhos citados, reunindo característica da franqueza de Courbet na apresentação 

do nu com suas curvas e modelados e a atitude da Olímpia que se oferece ao cliente-

espectador assinalando uma mudança na atitude da mulher moderna. 

Outra referência da história moderna da pintura que é a obra de Henri Matisse 

(1869-1954). Nas entrevistas e ensaios que compõe seus “Escritos e reflexões sobre 

arte” o pintor relata que pintou suas odaliscas movido pelo desejo de pintar mulheres e 

o tema se mostrou como um álibi oportuno, mas ele foi ao Marrocos e as viu.  

Matisse é uma referência principalmente no que se refere ao modo como o 

modelo vivo foi tratado na arte moderna. O artista que soube fazer amplo uso desse 

recurso clássico preconiza a eclosão de novos meios expressivos que serão explorados 

nas experiências estéticas posteriores. A simplificação das formas, o delineamento dos 

volumes, o movimento das figuras, a depuração da composição, a exaltação da cor, são 

características exultantes na apresentação dos seus nus. O erotismo de suas composições 

se apresenta tanto nas temáticas como no modo como emprega os recursos do desenho e 

da cor para provocar sentimentos e emoções. Tanto as obras como os esboços de 

Matisse sempre ressurgem como inspiração para o desenho e pinturas (Fig. 74, 92 e 93). 

Por fim, para completar o mapa das referências da arte moderna, cito a obra de 

Picasso. A arte do pintor espanhol é incontornável quando o assunto são os rumos do 

desenho, da cor e das formas na arte moderna. Flanagan escreve: “a los 15 anõs Picasso 

era um cabal pintor acadêmico-realista” (1958, p. 221). Na fase chamada azul pinta 

ladrões e pobres e na fase rosa pinta figuras de circo, mulheres e erótico/pornográfico. 

Junto com Braque, criou o cubismo. “Varios críticos han considerado a Picasso como el 

epítome de la civilización del siglo XX” (ibidem, 224). Flanagan assinala que desde o 

começo houve uma certa rivalidade entre Matisse e Picasso. Segundo Yve-Alain, nos 

anos pós morte de Matisse, pode se perceber nas obras de Picasso o seu luto. 
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Em 1968 Picasso produziu 347, das quais 20 foram destacadas num catálogo 

chamado Erosmemória. A série de grande impacto para a história do desenho Picasso 

iniciou no dia 29 de Agosto e foi concluída em dez dias. Os desenhos são uma 

autobiografia íntima do artista então 87 anos.  

A série da gravura toma Rafael, Michelangelo e Roma (Papa Júlio), três 

personagens masculinos, como três caracteres eróticos, respectivamente, relacionado a 

liberdade, a inibição e o autocontrole e renúncia. Picasso inspira-se em dois quadros de 

Ingres que evoca o episódio amoroso da vida de Rafael que relaciona o tema do pintor e 

sua modelo-amante (Fornarina) a presença de um «voyeur», que é em geral o próprio 

papa, mas pode ser também Miguel Ângelo ou o gravador Piero Crommelynck (Fig. 

04). A série é interessante porque retoma e quebra os tabus da teologia cristã pautada na 

noção de pecado e penitência, através das quais se estabeleceu um controle sobre até os 

mais insignificantes detalhes do desejo.  

 

 

Fig. 04. Pablo Picasso. Erosmemória, 1968 (Uma das 20 imagens do catálogo). 
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Entre os artistas modernos acrescento o nome do artista alemão George Grosz 

(1893-1959), cuja produção de arte erótica é bastante extraordinária. Grosz foi um 

pintor e desenhista moderno, não tão famoso como Matisse e Picasso, o alemão é figura 

destacada no movimento Dadá de Berlim em 1918. A obra de Grosz se mostra de fato 

como um lugar interessante de polêmica entre o erótico, o pornográfico e o obsceno 

(Fig. 05). Militante do Partido Comunista Alemão, emigrou para os Estados Unidos em 

1932, antevendo a ascensão ao poder do nazismo. Naturalizou-se norte-americano em 

1938, voltando apenas a Berlim Leste, pouco antes de falecer. Sua obra faz uma sátira 

acre as condições aterradoras da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial: o 

patriotismo abalado, a ganância egoísta e a sensualidade depravada. 

 

Fig. 05. George Grosz. Erotic  Scenei, 1939. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwis-9uf4O7iAhWpIbkGHUP6Dq8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/Elishaahkh/george-grosz/&psig=AOvVaw30KJ5dTUfMtiN1PKU1-CWK&ust=1560800104853110
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2.2 Pintores Pós-Modernos 

Muitos artistas contemporâneos têm criado obras com o tema erótico feminino. Na 

sequência cito três nomes de artistas vivos cuja obra tenho acompanhado e são 

referências do meu processo.  

O mais velho dos três é o alemão Gerhard Richter (1932). Já realizado como pintor 

de murais, Richter trabalhou como técnico num laboratório de fotografia e, a partir da 

década de 60 iniciou pinturas que fundiam a iconografia jornalística e retratos de família 

com um realismo austero baseado nas fotografias, desenvolvendo o estilo “fotografia-

pintura”. Atualmente Richter tem realizado pinturas abstratas em grande formatos, mas 

da década de 70 temos alguns exemplos de nus femininos, como Ema (Nu em uma 

escada), 1966; Pequeno nu, 1967; Estudante, 1967. Outro exemplo é o “Nu de Páscoa” 

de 1967 (Fig. 06)  

 

Fig. 06. Gerhard Richter. Osterakte. Easter Nudes,1967,  Óleo sobre tela. 

 

 A questão da relação entre pintura e fotografia na obra de Richter alcançou uma 

solução bastante apreciável. Algumas de sua pinturas são monocromáticas e parecem 

fotografias preto e branco, como o exemplo reproduzido. Noutras o artista tira proveito 

na pintura dos efeitos de desfocamento fotográfico. Suas composições são carregadas de 

uma densa atmosfera luminosa e certo movimento. A aproximação e o distanciamento 

entre a fotografia e a pintura é um dos aspectos que me interessa nas suas obras e do 

qual me ocupo na minha poética.  
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Um pintor bastante versátil em suas temáticas, mas que tem especial dedicação a 

pintura de mulheres nuas é o chinês Feng Wei. Atualmente residindo em Denver 

(EUA), Feng Wei cresceu na galeria de arte do Museu Chinês Nacional de Pequim, 

onde o pai artista trabalhava como chefe. O pintor mostra a qualidade de seu trabalho 

nas suas naturezas mortas e desenhos, mas sobretudo impressiona suas apresentações da 

figura humana (Fig. 07). Na obra dos últimos três anos a eroticidade das mulheres se 

torna o tema principal da sua poética. As mulheres de Feng Wei pintadas a óleo são 

apresentadas em composições simplificadas, mas altamente pregnantes de sensualidade, 

estejam totalmente ou parcialmente despidas, sejam modelos profissionais ou casuais, 

estejam apreciando o pintor-espectador ou alheias ao voyeurismo do artista, entregues a 

algum devaneio ou gozo secreto, geralmente apresentadas de corpo inteiro. 

 

Fig. 07. Feng Wei. As Graças, 2018. 

Das obras de Fen Wei observo principalmente o tratamento da anatomia das suas 

figuras. A imagem mostra a plasticidade do corpo nu da mulher; as linhas são sinuosas; 

os volumes são harmoniosamente distribuídos; uma composição simples e provocativa 

para o olhar fruidor dos contornos e volumes. Características que também busco nas 

criações de desenhos e pinturas. 
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 O outro pintor do cenário contemporâneo que tenho observado é o espanhol 

Marcos Rodrigo, atualmente vive em Paris. Definindo-se a si mesmo como “pintor 

expressionista figurativo”, o artista assumiu a figura da mulher, seus corpos, sua 

sensualidade e espiritualidade como tema central de suas composições. Marcos Rodrigo 

elabora o retrato das mulheres com todas as suas qualidades: forte ou frágil; valente, 

sonhadora ou racional. O pintor emprega a tinta a óleo e utiliza a espátula para fazer a 

pintura, procedendo com grandes toques para por a cor e a luz. Um traço forte da sua 

poética são os enquadramentos cinematográficos nos quais apresenta suas mulheres 

numa simplificação do cenário resolvido cromaticamente com rara presença de objetos 

e mínimos adereços (Fig. 08). 

 

Fig. 08: Marcos Rodrigo. Nu, 2018. 

 Da obra de Marcos Rodrigo me interessa todos os aspectos. A mulher nua que 

aparece insistentemente nas suas composições emerge de uma junção de manchas 

multicoloridas e linhas bem definidas praticamente invisíveis. Os corpos despidos das 

mulheres são bem formados e os volumes, sinuosidades e refinamentos estão ali para a 

inspeção e deleite do olhar. Também me agradam a harmonia entre figura e fundo e a 

homogeneidade no tratamento da cor na superfície da tela. Busco essas qualidades nas 

minhas composições pictóricas. 
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2.3 Pintoras de Mulheres 

A História da Arte não é muito grata com as artistas mulheres. São poucos os nomes 

citados e entre estes é um número reduzido de artistas mulheres que criaram nus 

femininos e obras eróticas
7
. Uma pintora da Renascença é considerada a primeira artista 

profissional do sexo feminino: Lavinia Fontana (1552-1614). Ela foi especialmente 

conhecida por seu trabalho como retratista. Da obra da artista encontrei uma pintura de 

mulher nua (Fig. 09). 

 

Fig. 09: Lavinia Fontana. Minerva Dressing,  1613. 

                                                           
7 Acredito que é muito valiosa a produção das artistas que pintam e criam figuras do corpo da mulher e 
creio que ninguém “conhece melhor o mundo feminino senão a própria mulher” (Paraíso). A 
recomendação do livro Mulheres Artistas no século XX, editado por Uta Grosenik, é bastante valiosa 
nesse sentido, só não está anexado a pesquisa ainda por demandas do tempo. 
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Na arte Barroca uma das únicas mulheres mencionadas é a pintura italiana 

Artemisia Gentileschi (1593-1653). Evitando produzir obras de naturezas mortas e 

flores, comuns naquela época, dedicou-se a temas trágicos em que suas personagens 

representam papéis de heroínas. Entre suas obras se destaca a criação “Suzana e os 

velhos” (Fig. 10) onde a pintora imprime sua própria leitura da cena.  

 

Fig. 10: Artemisia Gentileschi, Suzana e os velhos, 1580. 

Na contemporaneidade alguns nomes de artistas mulheres tem surgido no cenário 

das artes e o tema da nudez e do erotismo aparece com mais frequência. Entre as artistas 

que tenho observado cito a pintora russa Ana Marinova, nascida em São Petersburgo 

(1983). As obras de Anna Marinova foram publicadas em uma edição especial dos 

"cursos de pré-estudo" do Instituto de Arte Repin, da Academia Russa de Artes.  Anna 

começou a exibir em 2005 e em 2008 recebeu uma medalha do Instituto pelo seu 

desempenho acadêmico. Desde janeiro de 2010, as obras de Anna Marinova são 

regularmente apresentadas nas vendas das casas de leilões Christie e "Lots Road" em 

Londres. Suas obras estão em coleções particulares na Rússia e no exterior. 
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Sua obra privilegia a pintura do nu feminino com características clássicas (nus 

recostados, panejamentos, pintura a óleo). Sua produção é intensa; frequentemente 

exibe novos trabalhos. O que observo na sua produção é o apego a certo padrão que 

remete aos cânones românticos da representação da mulher nua. Anna Marinova 

encontrou uma solução para apresentação de imagens da nudez de jovens mulheres e 

explora com frequência essas composições (Fig. 11 e 12). 

 

Fig. 11. Anna Marinova. July Morning. Óleo sobre tela. 2013.  

 

Fig. 12. Anna Marinova. Nude with red mask, Óleo sobre tela.s/d. 
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 Os nus de Anna Marinova são corpos belos e agradáveis; reconfortantes. Seus 

modelos se parecem e as poses se assemelham, mas cada nova imagem requer a 

inspeção do olhar e surpreende pela harmonia do conjunto. Peles alvas peroladas sobre 

tecidos coloridos, brilhantes, fazem o olhar percorrer várias vezes o corpo desnudado 

geralmente apresentado com olhos cerrados; a imagem é meramente decorativa, ao 

mesmo tempo, altamente carregada de sensualidade. 

 Outra artista que tenho acompanhado a obra é a Fatbardha Sulaj, nascida no sul 

da Albânia na área de Ballsh  (1971).  Como professora, ela estudou biologia e química, 

mas tem se destacado na literatura, pintura e fotografia. É autora do livro “L’ombre 

féminine” (2011). Nas artes plásticas, a artista explora o desenho do corpo da mulher, a 

sensualidade e a eroticidade da nudez feminina (Fig. 13). 

 
 

  

Fig. 13. Fatbardha Sulaj. Desenhos, 2017. 

Diferente das pinturas a óleo de Anna Marinova, os desenhos de Sulaj são bastante 

provocativos, não tão apaziguadores e rompem com os cânones conservadores. 

Algumas imagens criadas pela artista são auto referenciais. Em outros trabalhos a artista 

emprega modelos. Os esboços rápidos, a incompletude das formas, a acentuação das 

zonas erógenas na imagem do corpo da mulher nua, são traços da poética Fatbardha 

Sulaj que aprecio e também exploro nos meus trabalhos. A espontaneidade e 

expressividade imediata das linhas é uma característica presente no meu processo. 
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2.4 O nu artístico na Bahia  

No cenário das artes na Bahia grandes artistas se ocuparam do tema da nudez e 

do erótico nas Artes Plásticas. Cito a obra de quatro artistas que se destacam pela 

produção e como grandes mestres das Belas Artes na Bahia, lembrados por 

historiadores e críticos de arte pelas inovações principalmente pós década de 60.  

Riolan Coutinho (1932-1994) foi uma referência a qual me dediquei na última 

fase da pesquisa e agregou valor fundamental a busca da forma e da cor na apresentação 

da figura da mulher. Um painel desse mestre que apreciei desde o ingresso no curso de 

artes plásticas é o mural localizado na Biblioteca Central da UFBA (Fig. 14). A obra 

com suas “três graças” (três figuras de mulher) remete as linhas de Botticelli e Klimt, 

numa remissão a figuração renascentista do nu clássico e a ousadia do nu dos modernos, 

numa composição que ultrapassa esses limites e nos põe na presença do contemporâneo 

(um facho de luz na apresentação do nu e da nudez).  

 

Fig. 14 Riolan Coutinho. Mural Biblioteca da Central da UFBA. 
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A referência para o contato com obra do artista, nascido em Pojuca/BA foi o 

catálogo Desenhos, Gravuras e Pinturas, publicado em 2010, que reúne trabalhos de 

Riolan Coutinho acompanhado de textos de artistas, críticos e historiadores; destaquei 

três dos muitos exemplos (Fig. 15 e 16). As ilustrações de imediato provocam o 

interesse dos apreciadores das artes plásticas, pela destreza da mostra reunida, e pelos os 

comentários que permitem conhecer a trajetória desse aprendiz e professor de artes, 

dedicado a busca da forma e ao emprego da cor e que demonstra dexteridade de estilo e 

de técnica. Sobre o tema da “Mulher” na poética de Coutinho, Juarez Paraíso comenta: 

A Mulher sempre mereceu uma atenção especial. Pode-se observar 

nas figuras de mulher algo de fantasioso, enigmático. Voluptuosas as 

vezes, mas sempre eroticamente ternas, encantadoras. De fato, o 

interesse do artista é exatamente o mistério que transcende a realidade 

ou magia que a aparência encobre, através do realismo fantástico de 

imagens idealizadas.Viajando no seu preferido universo das mulheres, 

os seus pastéis são extraordinariamente fascinantes. A elegância do 

seu traço, da linha melodiosa, fluindo e revelando o encanto feminino, 

sensualmente erótico, demonstra ser Riolan Coutnho um desenhista 

virtuoso e revela sua devoção pelas mulheres. Seus nus femininos são 

um enlevo botticellianos pelo ritmo e linearidade das periferias, e, 

com muita independência e originalidade, poderiam pertencer ao 

universo art noveauu, pela vibrantes harmonias cromáticas, pela 

sutileza dos trajes finos e transparentes, pelo requinte dos adornos, 

pela elegância decorativa dos detalhes. (PARAÍSO, 2010, p. 00) 

Observando a poética de Riolan Coutinho, sua passagem pelo realismo, cubismo 

e abstracionismo se percebe como o artista persistiu na busca da expressão por meio da 

relação cada vez mais emocional entre desenho e cor. Sua obstinação pelas 

experimentações da forma e do colorido (com destaque para seus pastéis)  é uma fonte 

inestimável de estudo de linhas, tessituras, contrastes e volumes. César Romero escreve: 

O desprendimento e o fazer eram característicos de Riolan Coutinho. 

Não buscava destacada evidência evidencia, nem comercializar seu 

talento. Desarmado de pretensões, desenhava compulsivamente, às 

vezes nem mesmo papel, frente e verso ou três imagens num espaço. 

(ROMERO, 2010, p. 00). 

 Romero destaca sobretudo a agudeza do olhar e das ideias de Coutinho e ressalta 

que em sua poética o mando é da” intuição e da celebração”. 

Ao contemplar seus desenhos onde a beleza concreta de linha pura, o 

ritmo do arabesco ou a tensão gráfica elaboram formas propícias aos 

sonho ─ como a tessitura da decoração islâmica ─ descobrimos 

facilmente que os seus acentos mais elevados respondem à 

multiplicidade de símbolos que tendem voluntariamente para um claro 

conteúdo intelectual carregado de humanidade e transbordante devida 

(ROCHA,  2010, p. 00) 
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Fig. 15 Riolan Coutinho. Livro: Riolan, Desenhos, gravuras, pinturas.  

 

Fig. 16 Riolan Coutinho. Livro: Riolan, Desenhos, gravuras, pinturas.  
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Floriano Teixeira, nascido em Cajapió (1923-200), portanto maranhense de 

origem, foi pintor, desenhista, gravador, cenógrafo. Estudou desenho e pintura em São 

Luís, onde participou da fundação do Núcleo Eliseu Visconti. Dois anos depois, em 

Fortaleza, participa da criação do Grupo dos Independentes, e em 1962, organizou e 

dirigiu o Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará - UFCE.  

A primeira exposição do pintor na Bahia se deu no Museu do Unhão e obteve 

grandioso sucesso. Floriano foi "emprestado" à Universidade Federal da Bahia por 

determinado período, mas com o apoio de bons amigos (Jorge Amado, Carybé e outros) 

e com a influência do reitor Miguel Calmon, concluiu a transferência para à Bahia e em 

1969 mudou-se para Salvador onde residiu contribuindo para arte até morrer em 2000. 

As mulheres é um tema frequente das criações de Floriano Teixeira. De sua 

pintura, pode-se dizer que pintava sempre “salvando as linhas”. Seus nus femininos 

mostram sempre formas exuberantes em poses sensuais.  

Uma característica de suas composições é abrir quadros dentro do quadro e 

nestes sempre se afiguram cenas eróticas com maior acentuação do pornografismo. Na 

sua obra aparece a personalidade de voyeur capaz de criar cenas íntimas de mulheres 

nuas no chuveiro, deitada numa cama, tirando a roupa ou casais em ato sexual. Muitas 

vezes, numa só tela, Floriano coloca duas ou mais cenas desses "flagrantes” saídos de 

sua imaginação. Seu traço eleva a sensualidade das mulheres pintadas com suas curvas 

perfeitas e cores precisas. 

O estudo da obra de Floriano Teixeira é um incentivo na minha poética. A 

simplificação e precisão do desenho, as harmonias cromáticas, sua apresentação das 

figuras femininas, geralmente representado o corpo despido inteiro e em poses sensuais, 

em cenas compostas por poucos signos, como janelas, pássaros, flores, pinturas, 

apresentam a nudez de forma franca; convite ao olhar fruidor contemplativo.  

Destaco da sua poética o modo como resolve as composições e emprega o 

recurso da cor para produzir drama. Outro elemento que me atem a obra do artista é o 

uso das linhas. As figuras possuem o contorno em linhas finas, bem definidas; o 

desenho salta aos olhos; entretanto, é a cor que desperta emoção poética e erótica (Fig. 

17 e 18). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_Calmon
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Fig. 17. Floriano Teixeira. Sem título. Acrílico sobre Tela, Coleção Particular 

 

 

 

Fig. 18. Floriano Teixeira. Mulher com meias rosas e duas janelinhas. 
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Um artista que não posso deixar de mencionar é o alemão Hansen Bahia (1915-

1978), artista de destaque no cenário baiano. Hansen chegou ao Brasil na década de 40 e 

foi atraído para Bahia. Na suas gravuras retratou como um obstinado as ladeiras, igrejas, 

o povo, o mar e as mulheres. Sobre este artista Jore Amado Escreveu: 

Queiram ou não queiram Hansen-Bahia é opai da gravura baiana ─ 

quem não foi parido por ele, quem não sofreu a influência do alemão 

de Hamburgo que a Bahia conquistou definitivamente? Ninguém pode 

negar a importância de outros mestres ─ Mário Cravo, Henrique 

Oswald, Juarez Paraíso ─, mas também ninguém pode desconhecer a 

fundamental e decisiva presença do grande artista que já aportou aqui 

senhor de sua arte, mestre comprovado. (...) A maior prova de acerto 

da vida de Hansen para o nosso maré esse álbum, “Sex for everyone 

every days”... De beleza e força invulgares, chama poesia  e denuncia” 

(Jorge Amado,  Catálogo:  90  anos Hansen Bahia) 

Toda a obra e a trajetória de Hansen Bahia me inspiram e alguns esboços já fiz a 

partir de sua obra, mas esta citada por Jorge Amado de modo especial afetou meu 

trabalho, tendo eu a possibilidade de ver a série “Sexo para todos todos os dias” exposta 

na Galeria Cañizares em 2012. A série das 12 miss de Hansen é deveras intrigante (Fig. 

19). O artista mostra seu olhar sagaz sobre a figura das mulheres e sua destreza no 

emprego da técnica da xilogravura colorida. 

 
 

 

Fig. 19 Hansen Bahia. Miss São Pauloo. Miss Bahia. 
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Encerrando essa revisão do quadro de influências históricas e artísticas cito a 

obra de Juarez Paraíso, uma referência da arte na Bahia e artista a quem prestigio e aqui 

registro minha homenagem. Nascido em Arapiranga (1934), interior da Bahia, ingressou 

na Escola de Belas Artes da UFBA em Salvador em 1950 e vem desde então realizando 

uma trajetória de grande mestre e inigualável expressividade. O artista se destaca como 

pintor, gravador e muralista, sempre renovando sua produção. Mais recentemente Juarez 

tem trabalhado com artes digitais. Sobre a diversidade de linguagens o artista, numa 

entrevista ao Prêmio PIPA, comenta “eu fui combatido durante muito tempo, ‘o Juarez 

faz de tudo’, sim faço de tudo mas de uma forma completamente honesta”
 8

. 

Na Escola de Belas Artes lecionou didática especial de desenho e desenho de 

modelo vivo. Para o Dicionário de Belas Artes o artista cedeu uma foto do desenho da 

prova prática do concurso para Professor Catedrático da Escola de Belas Artes da 

Universidade Federal da Bahia de 1963 (Fig. 20) 

 

 

Fig. 20.  Juarez Paraíso. Desenho, 1963. 

                                                           
8 http://www.premiopipa.com/2015/06 
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As apresentações do nu feminino na obra de Juarez se afastam dessa 

representação acadêmica e mostram um nu feminino mais orgânico, dinâmico e sensual, 

tirando máximo proveito das linhas, formas e volumes do torso da mulher. (Fig. 21). É 

interessante a associação das frutas com a genitália feminina. (Fig. 22). 

 

Fig. 21. Juarez Paraíso. Nu. Pastel e crayon sobre papel, 1980. 

 

Fig. 22. Juarez Paraíso. Nu e frutas, Pastel e crayon sobre papel. 
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Um trabalho de Juarez que aprecio muito com o tema erótico é uma lito que se 

encontra na sala de gravura da Escola de Belas Artes – EBA-UFBA (Fig. 23). 

 

Fig. 23. Juarez Paraíso. Uma lito. 

A litogravura colorida (Fig. 24) é uma homenagem ao Kamasutra e esteve 

exposta na 3ª Bienal da Bahia, na Capela do Museu de Arte Moderna – MAM/BA, 

numa seção com o título Ficção Científica/Erotismo Psicodélico. 

 

Fig. 24. Juarez Paraíso. (Litogravura). 
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Na década de 70 Juarez Paraíso foi chamado de “artista tarado”. Em reportagem 

de 2015, por ocasião da indicação ao prêmio PIPA, Juarez diz que “o sexo sempre foi 

tabu” e na época da censura durante a ditadura militar tornou-se ainda mais. Para ele, 

então, a arte erótica se tornou o modo de exercitar sua liberdade.  

O artista ainda comenta os interditos na apresentação do corpo. Diz ele, “se 

coloco minha mão e meus dedos [numa obra] não há nisso nenhuma heresia, mas se 

coloco meu pênis estou ofendendo a tudo e a todos”
9
. Cita uma obra de escultura que 

realizou onde os dedos se tornam pênis (Fig. 25). 

 

Fig. 25. Juarez Paraíso. Uma escultura. 

A obra de Juarez é uma influencia indireta no meu trabalho. Suas representações 

de falos e vulvas, principalmente na escultura, além de “psicodélico” possui um caráter 

surreal pós-modernista; são de grande impacto visual e simbólico. As imagens 

bidimensionais ou tridimensionais tem grande força expressiva e são uma quebra dos 

interditos na representação dos órgãos sexuais e da libido. O que destaco como fator 

importante na obra erótica de Juarez Paraíso, e tomo como influência para minha 

produção, é ousadia de desafiar os interditos na apresentação do corpo e reafirmar a arte 

como o lugar de expressão da liberdade e do desejo. Na arte, o artista expressa suas 

emoções e é livre para criar. 

 

 
                                                           
9 http://www.premiopipa.com/2015/06 
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3  A POÉTICA DA NUDEZ FEMININA
10

 

 

A formação nas Artes Plásticas impulsionou a retomada do “ser-artista”; desde 

criança a tudo me dedicava em fazer bem feito: apreciar, compreender e recriar. Nas 

criações artísticas da graduação privilegiei o nu movido pela apreciação da figura da 

mulher e pela intenção poética de apresentação da nudez feminina de forma franca e 

sem interditos. Busco a criação de imagens onde a nudez é colocada a disposição do 

olhar contemplativo para apreciação estética, para a fruição do olhar sem pudor e sem 

má consciência, sem vínculos mercadológicos ou ideológicos.  

As sinuosidades do corpo da mulher são a inspiração de diversas criações em 

diferentes linguagens: escultura (Fig. 26), gravura metal (Fig. 27), xilogravura (Fig. 28), 

pastel (Fig. 29 e 30), acrílicas (Fig. 31 e 32) e desenhos (Fig. 33). A graduação 

culminou com o projeto O balé dos pincéis e das cores, orientado pela Prof
a
. Dr

a
. 

Celeste Warner, que resultou na produção de duas telas mostradas na exposição 

Contraponto em 2013, Âmago (Fig. 34) e Âmago I (Fig. 35).  

 O projeto apresentado ao Programa de Mestrado da PPGAV-EBA tinha como 

título original Mulheres e eroticidade em manchados acrílicos, e propunha como 

subtítulo Das linhas às cores: a excitação do olhar e a exaltação da figura feminina.  

No texto de qualificação usei o título A mulher nua em linhas e cores, que “direciona a 

uma generalização bastante ampla” (como observou o professor Paraíso). No estado 

atual da pesquisa o título é A experiência da forma e da cor no estudo do nu feminino. A 

intenção é significar a experiência da pós qualificação, período no qual procurei novos 

modos de expressão pela cor e recriações incessantes de figuras da mulher que compõe 

minha poética. Como diz o título, trata-se de reconhecer toda essa experiência como um 

estudo persistente na busca das formas, por meio do desenho e da cor.   

 No processo criativo cada vez mais a pintura acrílica me atrai como linguagem 

plástica para apresentação do tema nudez feminina, entretanto, não me restrinjo a essa 

técnica, tendo em vista que o desenho, a escultura, a fotografia e as criações digitais se 

integram no processo. 

                                                           
10

 “A poética é programa de arte, declarado num manifesto, numa retórica ou mesmo implícito no próprio 

exercício da atividade artística; ela traduz em termos normativos e operativos um determinado gosto, que, 

por sua vez é toda a espiritualidade de uma pessoa ou de uma época projetada no campo da arte” 

(PAREYSON, 1997, p. 11). E ainda: “uma poética é um determinado gosto convertido em programa de 

arte” (ibidem, p. 17). Falar da poética é falar sobre um modo próprio de um artista ou de um grupo de 

artistas realizarem suas criações.   
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 O problema formulado inicialmente na pesquisa se apresenta na forma de 

perguntas-chaves: Na apresentação da nudez feminina o que agrada, o que perturba? O 

que há de inquietante na apresentação da figura da mulher nua?  

 A imagem do corpo despido faz uma remissão explicita ou implícita ao que se 

pode chamar “emoção erótica” (expressão de Bataille), isto é, as emoções relacionadas 

à sensualidade das formas do corpo, ao exercício da sexualidade e aos prazeres sensuais 

(satisfeitos ou insatisfeitos). As obras de arte que apresentam a nudez tem um poder de 

tirar o expectador de uma contemplação passiva e remetê-lo ao seu universo particular 

de desejos e vivências intimas, segundo Lynda Nead.  

 Assim, na pesquisa me propus, além da produção das obras, uma investigação 

teórica conceitual sobre as noções acerca do corpo, da nudez e do erotismo, e do limiar 

entre arte erótica e pornográfica (Capítulo I), buscando definir quais elementos teóricos 

estão implicados na criação da imagem de figuras da mulher e o que há de erótico na 

apresentação do corpo feminino despido.   

 Na revisão do processo criativo realinhei a apresentação das imagens de acordo 

com a produção das obras, aproximando os esboços e croquis, as fases intermediárias da 

produção e a obra no estado atual. Assim, destacando trabalhos realizados no decurso 

dos últimos três anos, organizei a apresentação visual mostrando as ideias originárias 

em esboço, croquis e seus desdobramentos, com registros de fases do processo criativo. 

A diagramação ainda está esboçada, porém, visa mostrar como se deu as produções e 

retomar a trajetória do processo de criação dos desenhos e das pinturas. 

  A primeira produção em processos criativos, após o ingresso no mestrado, foi o 

desenho de Oxum (Fig. 36) e a composição do banner que esteve exposto no projeto 

Sacatar (Fig. 37).  Para essa criação fui levado a repensar as representações das 

mulheres brasileiras e suas aparições no imaginário cultural. Ao mesmo tempo, outros 

debates provocaram a reflexão sobre a morte do belo nos tempos modernos, e as 

transformações na concepção acerca do pensamento sobre o que é arte.  A plotagem, 

tendo como figura central o desenho de Oxum, reuniu elementos referentes ao seu culto 

na mitologia afro descendente (a galinha de angola, a pena, o ouro), esboços de figuras 

femininas e fragmentos de poesias de Drumond de Andrade, do livro O amor natural. 

Essa junção de imagens e poesias visou provocar uma reflexão sobre as questões: “Isto 

é belo? Isto é arte?” A plotagem evoca a desconstrução das noções tais como: beleza, 

sensualidade, eroticidade, obscenidade, poesia etc. 
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3.1 Mitológicas  

 Na sequência apresento seis pinturas e material relativo a elas, que antes 

apresentei como uma série temática de representações das Mitológicas. A mitologia 

greco-romana no renascimento, no romantismo e mesmo no modernismo inspirou 

pinturas e outras artes. Na pesquisa sobre o nu feminino, inevitavelmente se é remetido 

ao renascimento e a uma retomada da “antiguidade pagã” (expressão de Warburg). O nu 

enquanto forma de arte é uma invenção dos gregos (Clark). Nas expressões dos 

arquétipos femininos, as personas geralmente se afiguram como corpos belos e 

instigadores do desejo (libido) “de deuses, faunos e homens”.  

A escolha das mitológicas retomou inicialmente a genealogia apresentada pelo 

poeta Hesíodo na Teogonia. Para a primeira tríade escolhi os mitos da gênesis, 

começando por Gaia, a origem do mundo, numa remissão a Coubert; depois Afrodite, 

um encômio a deusa do amor; e, para terceira composição, Pandora, portadora da caixa 

com “todos os dons”.  As mitológicas associei as “caóides do desejo”
11

, pois são 

pinturas que apresentam um nu bastante franco, salientando as partes erógenas do corpo 

da mulher (vulva, bunda, seios etc.). Na narrativa de Hesíodo, Gaia é a primeira forma a 

se configurar no caos; é o mito da grande-mãe, mathésis originária de todas as criaturas. 

Courbet quando em seu quadro representou a vulva em primeiro plano denominou sua 

obra Origem do mundo. Na apresentação que faço de Gaia, a pintura mostra uma jovem 

mulher nua, sentada com as pernas abertas deixando a amostra a vulva, os braços 

levantados fecham uma forma oval. Uma bela jovem, uma imagem do erotismo, é uma 

remissão a mulher e sua capacidade gerativa (Fig. 38, 39 e 40).  

O nascimento de Afrodite é outro mito que inspirou poetas e pintores. É 

interessante recordar que na Grécia as primeiras representações escultóricas da mulher 

nua apresentavam a deusa Afrodite. Foram realizadas pelos escultores gregos doze 

Afrodites, reproduzidas na escultórica romana. A deusa do amor nasce da espuma 

gerada pelo pênis decepado de Urano que cai nas águas de Oceano. Uma pintura célebre 

de Botticelli mostra a deusa advinda das águas marítimas e aportando de uma concha 

em pé, nua, porém cobrindo sua genitália com os longos cabelos ruivos. Na pintura de 

Afrodite deixo a mulher nua recostada na concha, apresento a deusa calipígia, nua e 

formosa, sendo ainda transportada pelas ondas (Fig. 41, 42, 43 e 44). 

                                                           
11 O conceito de “caóides” é tomado emprestado de Deleuze, autor que definiu o corpo humano, como 

“corpo desejante”. 
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 A terceira mitológica da tríade fundamental é Pandora. O mito da sua criação 

também foi narrado por Hesíodo. A figura é inspirada na imagem de um modelo de uma 

peça publicitária da venda de lingerie. Ao seu lado, num relvado, repousa um pequeno 

baú, que guarda a referência tanto a caixa mítica de Pandora, que segundo a narrativa do 

poeta portava todos os bens e males enviados pelos desuses aos homens, e ao mesmo 

tempo, o baú portador de tesouros, remete a vaidade feminina e aos tesouros que a 

refinada luxúria requer. O corpo-imagem da mulher é um corpo que se oferece, a mão 

direita aguça o olhar-desejo pelo seio que é oferecido, enquanto a mão esquerda paira 

sobre a caixa que guarda ou aguarda tesouros. Outra tradução para a palavra Pandora é 

“todos os presentes” (Fig. 45 e 46). 

 A imagem da pintura mostra uma jovem nua, signo do erotismo. Os outros 

elementos (um penhoar transparente, o pequeno baú, um fragmento de coluna, a relva) 

estão no quadro para serem apreciados, fruídos pelo olhar. Sem título, a obra ainda 

remeteria a mitológica Pandora? A interpretação do fruidor é livre e depende de seu 

repertório. O título indica a referência, mas a narrativa pictórica não encerra a narrativa 

mitológica, só a toma como pretexto para a criação e apreciação do nu artístico.  

 Pasífae (Fig. 47, 48 e 49) é a figura mítica que, enfeitiçada por Afrodite, num 

desejo de vingança de Poseidon, encomenda a Dédalo, artista, engenheiro, arquiteto do 

rei Minos, da ilha de Creta, um artifício que permita a ela ter relações sexuais com o 

touro branco, animal de sacrifício ao senhor dos mares. O engenheiro construiu uma 

vaca de madeira tão perfeita onde Pasífae se escondeu e pode assim realizar seu intento. 

Esta seria a origem da criatura híbrida, devoradora de carne humana, o Minotauro. 

Minos, envergonhado pela insígnia da traição da esposa encerrou a criatura monstruosa 

num labirinto, também construído por Dédalo. Essa narrativa já foi motivo de 

ilustrações de muitos artistas, incluindo André Masson e Henri Matisse. A pintura, 

ainda em esboço, que pretende ser uma apresentação alegórica desse disfarce da Pasìfae 

na sua busca de realizar um desejo sexual. 

 Outro mito que inspirou desenho e pintura foi a história de Dânae. A narrativa 

diz respeito a mítica filha do rei Acrísio, rei de Argos que, temendo ser destruído por 

um neto, prende a filha numa torre de bronze e a mantém constantemente vigiada, para 

que não possa gerar herdeiros. Entretanto, Zeus tomado de amor pela bela jovem, 

transmuta-se numa chuva de ouro e penetra no edifício por um orifício no teto. Caindo 

sobre Dânae ele a fecunda, sendo esta a origem do herói Perseu (Fig. 50, 51 e 52). 
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Outra pintura que faz uma referência aos mitos gregos traz o título provisório 

Revisitando as graças. Para a composição em questão, o trabalho se realizou a partir de 

um ensaio fotográfico com o modelo posando nas três posições propostas a partir da 

representação de Botticceli das Graças na obra Alegoria da Primavera (1482). A 

representação pictórica mais antiga desses arquétipos foi encontrada em uma das 

paredes de Pompéia. No Renascimento, Francesco Del Cossa, por volta de 1476-1482 

pintou as três no cortejo que acompanha Afrodite, em uma das paredes do Palácio 

Schifanoia, no afresco Alegoria de Abril – O triunfo de Vênus. O detalhe parece ter sido 

a inspiração da pequena pintura de Rafael, em 1504, com o mesmo tema e uma 

representação muito similar a de Francesco Del Cossa. A intenção da composição foi 

aproveitar a pose das graças de Botticelli, mas a concreção da pintura buscou uma outra 

revisitação a partir do modelo e de signos mais presentes no cotidiano vivido (Fig. 53). 

A produção desse trabalho inaugurou uma fase de produção mais voltada a 

observação do modelo vivo, produção de desenhos e fotografias (depois descartadas ou 

guardadas para produções posteriores) e criação de telas com temas mais livres. 

A revisitação aos temas mitológicos foi bastante favorável ao estudo do modo 

como na história das imagens a mulher foi figurada. Mas em cada releitura, apresento 

modelos destituídos dos simbolismos clássicos, e revestidos de ares das imagens de 

mulheres que aparecem na cultura visual contemporânea. A proposta, menos que 

apresentar os mitos, se manteve fiel ao pathos de exprimir o nu feminino, na sua 

franqueza e sem pudor. Assim, a poética se encaminhou por outras vias e temáticas, 

inspiradas em outras musas. 

Uma composição que foge ao tema das mitológicas realizei com a junção e fusão 

de várias imagens, com o título O banquete - Desejo e volúpia. Na criação empreguei o 

framer de um vídeo, do qual capturei uma silhueta, duplicada em espelho na tela.  A 

figura central foi composta a partir de observação de modelo vivo, fundido a observação 

com a imagem de outras fotografias de diferentes modelos, resultando numa 

apresentação de um nu feminino impregnado de uma eroticidade idealizada que não 

encontra correspondente no mundo vivido, como as Afrodites idealizadas pelos gregos. 

Trata-se no banquete que compus, dos mitos de sedução modernos; o título da 

composição é uma remissão a obra de Coubert (Fig. 54 e 55). 
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3.2 Imagos 

 No processo de composição de Solitude as imagens de mulheres de Cézanne e as 

banhistas de Degas aparecem como elementos da inspiração.  Degas, em particular, 

mostrou em sua obra um curioso fascínio pelo nu feminino e dizia ele que adorava 

pintar como que “pelo buraco da fechadura” e pintava suas mulheres tais como as via, 

surpreendidas em instantes de intimidade (BECKETT, 2006, p. 292). Nas casas de 

interior da cidade onde cresci, eram comuns as fechaduras que permitiam a visualização 

dos interiores. Acumulei algumas dessas vistas, travessura de menino curioso. É uma 

dessas imagens de buraco de fechadura fixadas na memória, um engrama, que origina a 

composição. O esboço e a pintura mostram a figura cuja face não pode ser vista, mas 

somente o corpo estendido. A figura calça uma sandália e toca o próprio mamilo direito; 

o corpo paira numa atmosfera de solidão (Fig. 56 e 57). 

A Magnólia pode se dizer é outra imago (imagem inscrita na memória) que 

remete a descoberta de prazeres sensuais mais íntimos. A mulher que inspira a obra era 

uma preta muito bonita, filha de criação, trabalhava para certa família na cidade onde 

nasci. Aos domingos as tias de Magnólia, umas quatro, todas solteiras, iam à missa e eu 

menino, já com certa familiaridade com o quintal ia ver às palmeiras. Lá sempre estava 

ela, Magnólia, me observando enquanto eu a admirava. Acabou que ficamos próximos; 

sempre aos domingos e pela manhã, o coro da missa era alto, eu só com Magnólia, ela 

me ensinava umas coisas e eu, alegre de estar ali, sentia-me um felizardo. A história me 

remete a um poema recentemente lido.  

Descubrimiento de la mujer 

 

Entonces la mujer se me apareció sin más velos, en um pudor natural. 

Desde aquel tiempo sus gestos, libres, surgidos en uma solemnidade 

fecunda, me consagran a la única dulzura real. 

Em tal familiaridad transcurro sin cansancio. 

A esta hora puede hacerse noche, la claridade lunar tendrá lãs sombras 

má desnudas.  

(Giuseppe Ungareitti, apud. Belloc, 2001) 

 

Essa imago é um motivo recorrente de minhas criações. Apresento quatro 

versões desse trabalho realizado em diferentes distintas e buscando formas e cores 

distintas. As repetições permitem visualizar os esforços das criações como busca 

incessante da forma pela cor. Algumas memórias da “pele de Eros”, o nu (expressão de 

Belloc) são persistentes e sempre reavivam-se nos meus desenhos e telas. Assim é 

comum a mesma figura aparecer como motivo de vários trabalhos (Fig. 58, 59, 60 e 61). 



75 

 

Para os desenhos e composiçoes, um dos procedimentos é o estudo dos grandes 

dos mestres. Na apresentação de uma figura, testo várias formas e poses, e cores, até se 

aproximar daquela imagem que melhor satisfaz o desejo de minha poética, as vezes 

percorrendo caminhos alheios, até encontrar o que busco; é o caso da composição O 

banho d’ Alva e os desenhos que a antecederam inspirados em Coubert, Manet e 

Matisse (Fig. 62, 63, 64 e 65). A imago (imagem) é oriunda de outra travessura de 

adolescência quando brincando no quintal, subi num pé de graviola, para espionar a 

vizinha pelo telhado do banheiro. Ao levantar bem devagar uma telha de barro da 

cobertura, lá estava ela, linda, banhando-se. Drummond de Andrade também celebrou 

as reminiscências de um banho em sua poesia erótica.  

SOB O CHUVEIRO O AMAR 

Sob o chuveiro amar, sabão e beijos, 

ou na banheira amar, de água vestidos, 

amor escorregante, foge, prende-se, 

torna a fugir, água nos olhos, bocas, 

dança, navegação, mergulho, chuva, 

essa espuma nos ventres, a brancura 

triangular do sexoé água, esperma, 

é amor se esvaiando ou nos tornamos fontes? 

(Carlos Drummond de Andrade) 

Outra pintura que faz reminiscência ao Eros de minhas memórias se refere a 

uma imagem fugaz, porém que inelutavelmente se fixou em minhas lembranças, trata-se 

de Verbena. Certa vez eu e um colega, entramos na casa de Verbena pelo portão do 

quintal, para pegar alguma coisa com o namorado dela. De repente a porta do fundo da 

casa se abriu; eis que surgiu ela, estava completamente nua, apenas de sandália e numa 

das mãos segurava uma toalha. Continuei a observar assim imóvel por alguns segundos. 

Que visão! Ela não se fez de rogada, nos cumprimentou e entrou no banheiro. Essa bela 

imagem ainda me acompanha (Fig. 67, 68 e 69)..  

Outra imago (lembrança) que me inspira a pintar é Dase. Todo ano aparecia na 

cidade universitários para fazer residência. Numa dessas visitas apareceu Dase; contou 

que seu grupo, depois de terem conhecido a comunidade da cidade, iriam visitar os 

campos e perguntou se eu não gostaria de ir com eles; acenei que sim. Ao final da tarde, 

depois de retornar da zona rural, nos encontramos na minha casa e saímos a andar. 

Paramos à base da escultura de Jaguarari (Onça-Pequena), o índio símbolo da cidade. 

Ali ficamos a conversar enquanto degustamos umbus e beijos. Inclui um esboço e duas 

imagens dessa memória (Fig. 69, 70 e 71). 
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O banho é uma criação ainda em processo. A proposta é realizar mais de uma 

obra sobre o tema banhista, tenho feito alguns experimentos com desenho e pintura. A 

história que inspira essa criação se passou numas férias quando uma colega retornou de 

Salvador levando umas amigas para passear e conhecer os festejos juninos, muito 

aquecido na minha região. Tinha uma turma hospedada na casa vizinha à casa de 

Roberto, um amigo meu, onde morava uma dessas garotas que trouxera três ou quatro 

amigas. Ele andava muito feliz e agitado, pois dizia que seu quintal tinha virado o 

paraíso. O muro era baixo e de lá se via tudo, uma revelação, todas ali a banhar-se de 

sol e água. Pude comprovar a verdade da cena: vi seios, bundas, gritos, brincadeiras; 

então, fomos notados. A amizade aproximou-nos e pela primeira vez tomei beijos, 

peitos e ponche! (Fig. 72, 73, 74, 75 e 76) 

Brincando na casa das meninasé uma composição inspirada  em outra memória 

de adolescente. Foi um encontro bastante interessante na casa das meninas, pois já nos 

conhecíamos, mas não daquela maneira: na casa delas, a sós e com aquela intimidade. 

Lembro que foram momentos de chamas e intensidade hormonal; todas as partes se 

tocando com intimidade no envolvimento dos corpos, entre abraços, beijos e intensos 

desejos (Fig. 78, 79 e 80).  

Penso as pinturas que fiz inspiradas na noção de Imagos como lugar de 

celebração destes acontecimentos numa exaltação da figura da mulher e descoberta dos 

prazeres dessa apreciação e, a dança dos pincéis e cores contínua, buscando sentidos na 

poesia, nas leituras e em outras reflexões sobre a arte. Na psicologia, a partir de Jung, o 

termo “imago” refere-se à imagem inconsciente formada a partir das relações 

intersubjetivas e desempenham o papel de modelo que orienta as escolhas posteriores 

dos modos de relação, funcionando como verdadeiros clichês mentais de personagens 

da vida afetiva da pessoa que habitam fantasmaticamente a sua psique.  

Lendo sobre os artistas que trabalharam com a nudez, cada um em sua época e 

os valores que suas obras encarnaram, meus fantasmas latentes, lembranças e memórias 

que me acompanham, encontram um espaço para se transfigurar em imagens.  

O que o pintor vê / O que ele sonha e pensa enquanto ele pinta / se 

enraíza no húmus dos fantasmas / E são os fantasmas, por uma 

insistência que lhes é própria, que desviam as formas, empurram o 

artista à repetição. (PASSERON, apud SOUSA, et all., 2001, p. 09). 
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3.3 Modelos 

Na produção de um conjunto de telas que genericamente intitulo “Modelos” as 

criações não são um padrão, ou ideal, ou paradigma da poética em processo, mas apenas 

exemplares da obra que tenho produzido. Sob o título Modelos reúno trabalhos cuja 

unidade temática é a expressão do nu feminino. Sobre as relações entre pintor, modelo, 

obra, fruidor é interessante a leitura do conto de Balzac A obra desconhecida.   

No conto de Balzac o autor narra o drama de Frenhofer, o pintor que quer 

realizar sua obra-prima mas carece de inspiração; precisa de um modelo; uma bela 

modelo. Porbus e Poussin querem apreciar a obra do mestre. Poussin tem uma mulher 

que o ama e lhe serve de modelo; ele lhe faz a proposta de posar para o mestre, em troca 

ele e Porbus verão a obra desconhecida de Frenhofer. Ao adentrarem ao estúdio de 

Frenhofer, Porbus e Poussin procuram uma pintura da mulher nua. O modelo, a 

namorada de Poussin que posa nua não é vista. Eles procuram nos quadros a bela 

mulher, obra-prima do mestre, porém, se deparam com um  muro de cor. O que veem na 

tela de Frenhofer é só “a ponta de um pé nu”, “um pé delicioso, um pé vivo: Aquele pé 

aparecia ali como um torso de alguma Vênus de mármore de Paros que surgiria dentre 

os escombros de uma cidade incendiada” (BALZAC, 2012, p. 175).  

Todo um drama se passa em A obra desconhecida: o pintor que busca realizar a 

grande obra; fruidores especialistas que a querem contemplar; a modelo que posa 

constrangida pelas pressões amorosas do companheiro, pois, sabe ela que a partir do 

momento que posa, não é ela que é vista, mas a pintura a ser feita é o que busca o olho 

do artista; por fim, uma obra quase abstrata (um “muro de cor”, escreve Balzac) onde 

apenas se afigura um pé, índice indelével da presença de um corpo feminino.  

O fim de Frenhofer é trágico: queima suas telas e morre. Dez anos concebendo 

sua “Catherine Lescault”, decidido a viajar à Turquia, à Grécia, à Ásia para “buscar um 

modelo” para comparar seu “quadro com diversas naturezas” (ibidem, p. 169). É 

interessante a reação de Frenhofer ao ver Gillete. Quando recusa que Porbus e Pousin 

vejam sua obra, diz ele ser ela diferente de todas as outras, pois não é uma tela, é uma 

mulher; ele teria lhe infundido alma. E afirma ao modo dos moralistas: “─ A poesia e as 

mulheres não se entregam nuas senão a seus amantes!” (ibidem, p. 170). Porém, ao ver a 

mulher de Poussin o olho do ancião rejuvenesce e “com um hábito de pintor, desvestiu, 

por assim dizer, aquela moça, adivinhando suas formas mais secretas, e a quer seja por 

um momento” para compará-la com sua Catherine Lescault.  
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Assim se passa: a jovem Gillete posa; Porbus e Poussin podem então contemplar 

o quadro, porém, se deparam com “uma infinidade de linhas bizarras” e uma confusão 

de cores amontoadas, um “caos de cores, de tons, de nuanças indecisas”, de onde se 

destaca uma única parte, uma zona altamente erógena, “a ponta de um pé nu”. 

O conto de Balzac apresenta uma trama complexa, mas nela se destaca o drama 

da relação pintor, obra, modelo, fruidores; também o drama da representação: 

figurativo, abstrato, imaginário, realista, surrealista.  

A necessidade de modelos e a dificuldade de encontrar o modelo ideal são 

apontadas já na história da pintura antiga. Conta-se que Zêuxis para representar uma 

Afrodite, requer que posem para ele as cinco mais belas jovens da cidade e de cada uma 

o pintor toma emprestada uma parte.   

 Sobre as relações entre modelo e pintor é interessante lembrar a resposta de 

Matisse quando interrogado sobre se havia razões particulares para pintar odaliscas. O 

pintor responde: “Faço odaliscas para pintar nus. Mas como fazer nus sem que sejam 

factícios? E ademais porque sei que isso existe. Estive no Marrocos. Eu as vi” 

(MATISSE, 2007, p. 97). Serviram-lhe de modelo a esposa Amélie, a filha Marguerite, 

modelos profissionais e outras mulheres suas amigas. Em “Notas de um pintor sobre seu 

desenho” Matisse escreve: 

Dependo totalmente de meu modelo, que observo em liberdade, e só 

depois decido sua pose, que será a que mais corresponde ao seu 

natural. (...) Suas formas nem sempre são perfeitas, mas elas sempre 

são expressivas (ibidem, p. 180) 

Nessas mesmas notas Matisse conta que certa vez alguém lhe disse que ele não 

via as mulheres tal qual as pintava, ao que respondeu: “’Se encontrasse alguma assim na 

rua, fugiria apavorado. Antes de mais nada, não crio uma mulher, faço um quadro” 

(ibidem, p. 180) Em outra nota de Matisse para Aragon, o pintor escreve:  

eu entendo que fiz um progresso quando constato em meu trabalho um 

afastamento cada vez mais claro do apoio do modelo (...) Eu bem que 

gostaria de dispensá-lo totalmente um dia – não penso nisso, pois não 

cultivei o suficiente a memória das formas” (ibidem, p. 180) 

Na representação do nu feminino o modelo vivo é como diz Matisse não uma 

informação, mas um centro de energia, de certa emoção natural do contato com o outro. 

Para as criações que expressam meu pathos recorro ao modelo vivo e a imagens 

fotográficas. Sobre o uso da fotografia no trabalho do artista lembro a fala de Manet 

sobre sua produção: 
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O fato de que minhas Catedrais, meus quadros londrinos ou que outros 

tenham sido ou não copiados da natureza ou de fotografias é irrisório, 

isso não interessa a ninguém e não tem a menor importância. Conheço 

muitos pintores que pintaram coisas horríveis diretamente da 

natureza... É o resultado que interessa (MANET, apud. LOBSTEIN, 

2010, p. 74) 

Na minha poética, interessa o resultado, mas também o processo. A criação das 

composições parte de desenhos de observação e de livre imaginação, com criação de 

croquis experimentais, digitais (Fig. 81) ou esboços à mão livre (Fig. 82 e 84). No 

processo faço pesquisa de imagens (fotografias, pinturas, desenhos) relacionados a 

composição desejada; alguns trabalhos começam com observação de modelo vivo; 

outros recorrem à observação do modelo durante a execução da obra. O desenho e a 

pintura de observação são exercícios necessários para a mão e o olho se afinarem (Fig. 

83 e 85).  

Durante as poses, faço esboços em linhas rápidas, numa tentativa de capturar a 

forma na sua inteireza e espontaneidade. Os esboços servem tanto para o estudo 

cotidiano, como para criações mais complexas (Fig. 86, 87, 88, 89, 90 e 91). Esses 

exercícios preenchem os cadernos de artistas e outras tantas folhas avulsas (alguns aqui 

impressos em vegetal). O processo criativo pode seguir percursos mais longos como o 

exemplo da composição Banhista, que se iniciou com estudo de desenho de Matisse, e 

prosseguiu com sessão de fotos para melhor visualizar a pose, mais estudos em acrílica, 

e finalmente a pintura (Fig. 92, 93, 94, 95 e 96). Ou a pintura pode brotar 

espontaneamente de uma observação mais direta (Fig. 97) e um colorido mais 

espontâneo (Fig. 98). 

Os temas se repetem e se renovam no jogo incessante da criação. Em 

Observação (Fig. 99) busquei uma nova integração da figura e fundo pelo contraste e 

pela complementaridade das cores. Os vínculos da forma e da cor atam a obra ao 

processo, mas são novas intensidades e possibilidades que se insinuam a cada criação. 

Essa obra específica mostra uma nova experimentação da paleta; tanto a forma como as 

cores adquirem nova expressividade. 

Na finalização da apresentação das imagens da poética, apresento um desenho 

(Fig. 100) e uma tela acrílica (Fig. 101) com uma composição abstrata, não obstante 

bastante insinuante, Desejo infinito. Também acrescento um esboço (Fig. 102) e uma 

tela acrílica (Fig 103) que se diferencia das obras anteriores, por certo desapego da 

figuração e do uso da tinta. 
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Quando tenho uma intuição criativa (desejo pintar certa imagem ou composição)  

mas não tenho o modelo, ou trata-se de uma pose inverossímil que  um modelo vivo não 

daria conta, o recurso que tenho empregado é a apropriação e recriação de imagens, por 

meio do desenho e por meios digitais. Nesse processo, se pode proceder como Zêuxis e 

de cada modelo-imagem tomar emprestada alguma parte.  

Por fim, os últimos esboços ultrapassam o limite do erótico para alcançar o 

pornográfico. Essa série apenas começada, apresenta figuras de mulheres nuas em cenas 

de sexo. Os esboços são desenhos a lápis (Fig. 104) que foram recriados por incisão em 

tábuas de carne, as Tábuas pornográficas (Fig. 105). 
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4 FIGURAS DA MULHER NA MINHA POÉTICA 

 

 

 

Fig. 26. Paulo Henri Monteiro. Ponto de equilíbrio, 2012, gesso. 

 

 

 

Fig. 27.  Paulo Henri Monteiro.   Nu recostado. Desenho para gravura em metal. 
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Fig. 28. Paulo Henri Monteiro.  Série Por um ângulo, 2012, Xilogravura. 
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Fig. 29. Paulo Henri Monteiro.  Sonho, 2012, pastel sobre cedro. 50 x 40 cm 
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Fig. 30. Paulo Henri Monteiro.  Sonho & Momento, 2012, pastel sobre cedro. 50 x 40 cm 
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Fig. 31. Paulo Henri Monteiro.  Nu recostado 2012, Acrílica sobre madeira. 18 x 43 cm 
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Fig. 32. Paulo Henri Monteiro.  Sonho I, 2012, Acrílica sobre tela. 80 x 60 cm] 
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Fig. 34. Paulo Henri Monteiro. Âmago. 2013, Acrílica sobre a tela 200 x 240 cm.  
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Fig. 35. Paulo Henri Monteiro.  Âmago I, 2013. Acrílica sobre tela, 60 x 80 cm. 

 



89 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36. Paulo Henri Monteiro.  Oxum. 2016. (Desenho a nanquim.. 
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Fig. 37.  Paulo Henri Monteiro.  Palimpsesto. 2016.(Plotagem). 
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Fig. 38.  Paulo Henri Monteiro. Gaia ─ A L do mundo, 2016. (Desenho)  
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Fig. 39. Paulo Henri Monteiro.  Gaia ─ A origem do mundo, 2016. (Litogravura) 
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Fig. 40. Paulo Henri Monteiro.  Gaia ─ A origem do mundo, 2017. (Acrílica 80 x 120 

cm) 
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Fig. 41. Paulo Henri Monteiro.  Afrodite, 2016. (Desenho) 
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Fig. 43. Paulo Henri Monteiro.  Afrodite, 2016 (Litogravura). 
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Fig. 44. Paulo Henri Monteiro.  Afrodite, 2017.(Acrílica sobre tela, 150 x 140 cm). 
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Fig. 45. Paulo Henri Monteiro.  Pandora, 2016  (Desenho para Lito) 
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Fig. 46. Paulo Henri Monteiro .  Pandora, 2017. (Acrílica sobre tela. 80 x 120 cm) 
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Fig. 47. Paulo Henri Monteiro.  Pasifae,, 2017.Croqui. 
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Fig. 48. Paulo Henri Monteiro.  Pasifae , 2017.(Esboço em  cores). 
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Fig. 49. Paulo Henri Monteiro.  Pasifae ─ Nu azul, 2018 (Acrílica sobre tela,  70 x  140cm).. 
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Fig. 50.  Paulo Henri Monteiro.  Danae, 2018. Croqui. 
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Fig. 52. Paulo Henri Monteiro.  Danae, 2018-9. Pintura acrílica. 50 x 90 cm, 2019. 
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Fig. 53. Paulo Henri Monteiro.  Graças da Bahia. 2018. 
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Fig. 54. Paulo Henri Monteiro.  Revisitando as graças, 2018. (Acrílica sobre tela. 145 x 165 

cm) 
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Fig. 55.  Paulo Henri Monteiro. Volúpia e Desejo (O Banquete), 2016. ( Acrílica sobre tela. 200 

x150cm) 
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Fig. 56. Paulo Henri Monteiro. Solitude, 2016. (Esboço).  

 

 

 

 

 

 

Fig. 57. Paulo Henri Monteiro. Solitude, 2016. (Acrilica sobre tela. 50 cm x 60cm).  
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Fig. 58. Paulo Henri Monteiro. Magnólia. 2018. (Esboço) 
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Fig. 59. Paulo Henri Monteiro. Magnólia 2017. (Acrílica sobre tela. 40 x 60 cm) 
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Fig. 60. Paulo Henri Monteiro. Magnólia II, 2018. (Acrílica sobre tela. 70 x 140 cm., fase 

intermediária). 
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Fig. 61. Paulo Henri Monteiro. Magnólia II. 2018. Acrílica sobre tela. 70 x 140 cm, 2019. 
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Fig. 62. Paulo Henri Monteiro. Estudo da mulher com meias branca de 

Coubert, 2018. 
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Fig. 63.  Paulo Henri Monteiro. Esboço a partir de A jovem banhista de 

Courbet, 1866. 
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Fig. 64. Paulo Henri Monteiro. O banho d’ Alva, 2016.  
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Fig. 65. Paulo Henri Monteiro. O banho d’ Alva, 2016. (Acrílica sobre tela 60 x 100 cm). 

 

 



116 

 

 

 

 

 

 

Fig. 66. Paulo Henri Monteiro. Verbana, 2018-19. (Acrílica sobre tela. 70 x 140 cm) 
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Fig. 67. Paulo Henri Monteiro. Verbana, 2019. (Acrílica sobre tela. 40x70 cm). 
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Fig. 68. Paulo Henri Monteiro. Dase, 2018. (Esboço) 
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Fig. 69. Paulo Henri Monteiro. Dase, 2018. (Acrílica sobre tela, 50 x 90 cm, fase intermediária) 
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Fig. 70.   Paulo Henri Monteiro. Estudo da Banhistas no Siena de Renoi, 2018. (Esboço em 

cores) 
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Fig. 71. Paulo Henri Monteiro. Banhista II, 2018. (Acrílica sobre tela. 80 x 120 cm, fase 

intermediária) 
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Fig. 72. Paulo Henri Monteiro. Banhista II, 2018-19. (Acrílica sobre tela. 80 x 120 cm) 
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Fig. 73. Paulo Henri Monteiro. As meninas, 2017. (Acrílica sobre tela, 50 x 70cm  fase 

intermediária) . 

 

 

 

 

Fig. 74. Paulo Henri Monteiro. As meninas, 2017. (Acrílica sobre tela, 50 x 70 cm) 
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Fig. 75  Paulo Henri Monteiro.  Nu branco. 2018. (Croqui digital) 
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Fig. 76.  Paulo Henri Monteiro.  Nu azul. 2018. (Esboço carvão sobre acrílica)  
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Fig. 77.  Paulo Henri Monteiro.  Nu azul,  2018. (Acrílica sobre tela. 120 x 80 cm)  
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Fig. 78.  Paulo Henri Monteiro. Mulher nua de cabelo preto. (Esboço) 
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Fig. 79.  Paulo Henri Monteiro. Mulher nua de cabelo preto. (Acrílica sobre tela. 70 x 140 cm) 
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Fig. 80. Paulo Henri Monteiro.  Desenhando I, 2017. 
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Fig. 81. Paulo Henri Monteiro.  Desenhando II, 2017. 
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Fig. 82. Paulo Henri Monteiro.  Desenhando III, 2017. 
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Fig. 83.  Paulo Henri Monteiro.  Desenhos  do  cartaz da exposição A mulher-nua, 2017. 
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Fig. 84. Paulo Henri Monteiro. Monteiro. Nu-descanso. 2018.. (Desenho a lápis) 
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Fig. 85. Henri Matisse. Sessão de nu. 1900. 

(Desenho a lápis) 

 

 

Fig. 86. Paulo Henri Monteiro. Sessão de nu – 

estudo de Matisse, 1919 (Foto) 

 

 

 

Fig. 87. Paulo Henri Monteiro. Sessão de nu – estudo de Matisse, 1919 (Acrílica sobre tela) 
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Fig. 88. Paulo Henri Monteiro. Banhista, 2018-19. (Acrílica sobre tela. 80 x 120 cm, fase 

intermediária). 
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Fig. 89. Paulo Henri Monteiro. Banhista, 2018-19. (Acrílica sobre tela. 80 x 120 cm) 
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Fig. 90. Paulo Henri Monteiro. Mulher-nua, 2019 (Acrílica sobre tela. 50 x 70 cm) 
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Fig. 91. Paulo Henri Monteiro. Mulher-nua, em linhas e cores, 2019 (Acrílica sobre tela. 50 x 

70 cm) 
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Fig. 92. Paulo Henri Monteiro. Observação.  (Acrílica sobre tela. 40 x 90 cm). 
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Fig. 93. Paulo Henri Monteiro. Desejo  infinito. 2016. (Desenho) 

 

 

 

 

Fig. 94. Paulo Henri Monteiro.  Desejo  infinito. 2018. (Acrílica sobre tela, 30 x 40 cm) 
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Fig. 95. Paulo Henri Monteiro. Croquis para as “Pornográficas” (II). 2018. 
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Fig. 96.  Paulo Henri Monteiro. Tábuas Pornográficas, . 2019. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vivo em minha própria casa, 

Jamais imitei algo de alguém 

E sempre ri de todo mestre 

Que nunca riu de si também. 

(Friedrich Nietzsche, A Gaia Ciência) 

 

Na conclusão do percurso de formação do Mestrado em Artes Visuais revi a 

trajetória da pesquisa pela ótica dos autores da fundamentação teórica e das obras feitas 

durante o Processo Criativo. 

O tema da pesquisa, a nudez na arte, partiu das leituras fundamentais do ensaio 

Nudez de Giorgio Agamben e o livro O errotismo  de Georges Bataille. Ambos autores 

convergem na ideia de que o fenômeno da nudez é inexaurível e se relaciona com a 

emoção que trespassa a vida humana, o erótico. Como escreve Roland Barthes no seu 

texto O prazer da leitura: O lugar mais erótico de um corpo não é lá onde o vestuário se 

entreabre? (BARTHES, 2006,  p. 15),  

O procedimento para pensar as questões relacionadas a corpo, nudez e erotismo 

para além das leituras de autores fundamentais, se fez pela prática de desenhos e de 

pinturas com o tema: “A mulher nua em linhas e cores”. 

O filósofo Giorgio Agamben no ensaio Ninfas apresenta uma síntese da 

concepção de Warburg acerca da noção de pathosformel (fórmula da paixão). O 

historiador Aby Warburg cunhou essa noção para elaborar suas pranchas que reuniam 

imagens de diferentes épocas agregadas em torno de uma fórmula. Agamben no seu 

livreto apresenta a fórmula das “Ninfas”. A partir dessa leitura elaborei como síntese da 

prática de desenhos e pinturas a fórmula “mulher-nua”, tema da pesquisa e da produção 

das obras. A pesquisa e a produção foram movidas por um mesmo phatos, uma paixão, 

a apreciação da figura feminina desnuda e sua apresentação nas artes, de modo 

privilegiado nos desenhos e pinturas dos grandes mestres, que fizeram “nus femininos” 

como forma de arte, para relembrar outro historiador Kenneth. Clark, El-desnudo. Un 

estúdio de la  forma ideal.Junto a esses autores, também acrescentou-se a pesquisa 

bibliográfica a historiadora Lynda Nead, que prosseguindo no estudo de Clark, dedica 

uma de suas obras a pensar a presença da nudez nas artes e escreve sobre os limites do 

erótico e do pornográfico, assunto da última das notas que compôs minha 

fundamentação teórica: corpo, nudez, erotismos e pornografia são as noções operatórias. 
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Minha obra é “patética” no sentido definido pelo historiador Warburg, nasce da 

insistência e persistência na figuração da temática “mulher-nua” e da obsessão na 

experiência da cor e da forma. Nesse sentido, a poética aparece como “patologia”, como 

Passeron definiu no seu ensaio acerca da poïanálises isto é, ao rever minha poiésis vejo 

na trama do percurso uma mesma paixão, o pathos de minha atividade de artista é 

sempre o mesmo, a busca da expressão por meio do desenho e da cor e a celebração da 

figura da mulher ─ “Caso sem cura!”  

A mulher nua aparece como uma paixão poética, o pathos recorrente e insistente 

das minhas criações. A intenção é criar obras onde o nu feminino possa ser apreciado 

com a calma lucidez que o fenômeno requer e o fruidor, francamente e sem pudor, 

possa ser um voyeur da figura da mulher nua (em desenhos, pinturas e gravuras) sem 

outros pretextos senão a contemplação e a fruição estética da imagem.   

As criações artísticas contém sem dúvida a marca de um gosto pessoal, não 

obstante, não pretende ser excludente. A representação da nudez feminina pretende ser 

um elogio às mulheres em geral e exaltação das formas do corpo feminino. Procuro 

expressar por meio da cor e das formas a figura feminina como aparecem em minhas 

visões; nas telas busco condensar um conjunto de sensações e emoções que as imagens 

do corpo da mulher despertam. A figura da mulher independente do contexto e dos 

pretextos é o foco do meu olhar como artista. 

Em suma. Ao realizar figurações da mulher nua a partir de estudos, esboços, 

fotografias, observação e apresentá-las em desenhos e telas, penso os quadros e 

desenhos como pedaços de caos relacionados ao desejo e ao prazer de pintar nus 

femininos e apreciar a figura das mulheres. A experiência das formas e das cores é esse 

incessante recomeçar da exploração da dimensão inesgotável da vida humana 

demasiado humana: o erótico e a nudez fenômenos que, no dizer de Agamben, nunca 

acabam de acontecer. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

Fig. 97: Paulo Henri Monteiro. Cartaz da Exposição 
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Fig. 98: Material de divulgação na Agenda UFBA. 
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Fig. 99: Artigo sobre a exposição. 
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Fig. 100: Artigo sobre a exposição e registro da conversa com o artista.  
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Fig. 101:    o 6. Convite impresso.  
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Escrutar quiere decir explorar: exploro el cuerpo del otro 

como si quisiera ver lo que tiene dentro, como si la causa 

mecânica de mi desejo estuviera en el cuerpo adverso 

(soy como esos chiquillos que desmontan un despertador 

para saber qué es el tiempo). Esta operación se realiza de 

uma manera fria y asombrada; estoy calmo, atento, como 

si me encontrara ante um insecto extraño del que  

bruscamente ya no tengo miedo. Algumas partes del 

cuerpo son particularmente apropriadas para esta 

observación  

 

(Barthes, In: BELLOC, 2001: p. 79) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintor de Mulher 
A Augusto Rodrigues 

 

Este pintor 

sabe o corpo feminino e seus possíveis 

de linha e de volume reinventados. 

Sabe a melodia do corpo, de A ao infinito 

dos signos e das curvas que dão vontade de morrer 

de santo orgasmo e de beleza. 

 

 

 

 

 (Drummond de Andrade, O Corpo)  
 



 

 

 
 

MONTEIRO, Paulo Henrique. A mulher nua em linhas e cores. 156 f. Dissertação 

(Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais - PPGAV. Universidade 

Federal da Bahia, Salvador, 2018. 

 

 

RESUMO 

 

A dissertação A experiência da forma e da cor no estudo do nu feminino 

apresenta o trabalho de pesquisa realizado na formação do curso de Mestrado em Artes 

Visuais na linha de processo criativo. O desenho e a pintura são as técnicas 

privilegiadas para a apresentação da figura da mulher nua. O que agrada, o que perturba, 

na apresentação da nudez feminina? A poética em curso dá vazão a uma inquietação 

particular de expressão das formas do corpo da mulher e busca um aprofundamento 

acerca do tema, através da pesquisa teórica e da criação de obras. O texto atual se divide 

em quatro partes. No primeiro capítulo, apresento a fundamentação teórica, iniciando 

por uma breve revisão do sentido da arte moderna e redigindo um conjunto de notas 

sobre quatro conceitos operatórios elementares envolvidos no processo de desenho e 

pintura da mulher nua: corpo, nudez, erotismo e pornografia. O segundo capítulo é 

dedicado a exposição de artistas modernos e contemporâneos referências na expressão 

artística da nudez e do erotismo. No terceiro capítulo, faço a descrição da minha poética 

apresentando as obras realizadas no processo criativo e um aporte teórico-reflexivo 

sobre a produção, incluindo o relato de memórias do percurso. Na quarta parte se 

encontram as imagens dos trabalhos produzidos, incluindo pinturas, desenhos, esboços e 

outros registros. Por fim, nas considerações finais, retomo a proposição de Agamben, 

segundo a qual a nudez é desses fenômenos que nunca acabam de acontecer e, a arte 

aparece como lugar de expressão das “fórmulas da paixão” (pathosformel). Na minha 

poética, o pathos incessante é a celebração da figura da mulher na experiência de 

criação de desenhos e pinturas. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Arte. Mulher. Nudez. Erotismo. Pathos.  

 

 

 

 



 

 

MONTEIRO, Paulo Henrique.  Naked woman in lines and colors. 90 f. Dissertation 

(Master). Postgraduate Program in Visual Arts - PPGAV. Federal University of Bahia, 

Salvador, 2018. 

 

 

ABSTRACT 

 

The dissertation The experience of shape and color in the study of the female nude 

presents the research work done in the formation of the Master of Visual Arts course in 

the creative process line. Drawing and painting are the privileged techniques for 

presenting the figure of the naked woman. What pleases, what disturbs, in the 

presentation of female nudity? The current poetics gives rise to a particular restlessness 

of expression of the shapes of the woman's body and seeks a deepening on the theme 

through theoretical research and the creation of works. The current text is divided into 

four parts. In the first chapter, I present the theoretical foundation, starting with a brief 

review of the meaning of modern art and writing a set of notes on four elementary 

operative concepts involved in the process of drawing and painting the naked woman: 

body, nudity, eroticism and pornography. The second chapter is dedicated to the 

exhibition of modern and contemporary artists references in the artistic expression of 

nudity and eroticism. In the third chapter, I describe my poetics presenting the works 

made in the creative process and a theoretical-reflexive contribution about the 

production, including the memory of the journey. In the fourth part are the images of the 

works produced, including paintings, drawings, sketches and other records. Finally, in 

the final considerations, I return to Agamben's proposition that nudity is one of those 

phenomena that have never just happened, and art appears as a place of expression of 

the “formulas of passion” (pathosformel). In my poetics, the incessant pathos is the 

celebration of the figure of women in the experience of creating drawings and paintings. 

KEYWORDS: Art. Woman. Nudity. Eroticism. Pathos. 
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INTRODUÇÃO  

 

A retomada do trabalho do artista, que sem cessar recomeça uma nova 

obra, é o indício de uma insistência que derrapa e jamais finaliza sob a 

ideia obscura que o perfura. (PASSERON, 2001 p. 09) 

Se pintar é “vestir vazios”, citando o ensaio Por uma poïanálise de René 

Passeron (2001), pintor e historiador da arte, “os fantasmas” que habitam meus 

processos criativos atendem a uma ânsia particular de figuração do nu feminino e, a 

cada criação, novos vazios se abrem para serem preenchidos. No meu trabalho de artista 

não cesso de recomeçar criações que persistem na apresentação da figura da mulher, não 

uma ideia obscura, mas o pathos da minha poética (pathosformel). A pesquisa na Linha 

de Processo Criativo é um aprofundamento poético-conceitual, criativo-reflexivo que 

parte do eixo nocional triádico nudez ─ erotismo ─ arte e, a partir do qual encontra 

outros conceitos operatórios para desdobrar a produção plástica. Nas leituras e criações 

busquei retomar a gênese do interesse artístico pelo tema do nu feminino e pude 

compreender melhor Passeron quando analisa a poética do pintor. Ele escreve: 

O que o pintor vê  

O que ele sonha e pensa enquanto ele pinta  

se enraíza no húmus dos fantasmas. 

E são os fantasmas, por uma insistência que lhes é própria, que 

desviam as formas, e empurra o artista à repetição. Esta “longa 

paciência” chama-se ab-reação 

Que não é somente um brusco acontecimento de memória 

Mas uma repetição libertadora do ato traumático antigo (PASSERON, 

2001 p. 09). 

No primeiro momento da pesquisa a intenção foi realizar um exame desse desejo 

propulsor de produzir nus femininos.  O olhar voyeurístico nas artes, isto é, o prazer na 

apreciação da nudez feminina na produção artística não é de ordem patológica, mas 

antes, trata-se do prazer estético da contemplação das formas, em especial da figura 

humana. Revisitar obras produzidas, pensar as emoções, sentimentos, valores 

implicados nessas composições foi um momento importante do projeto, seguido de 

novas criações orientadas por um pensamento mais consciente sobre o próprio fazer 

associado a um fazer artístico universal, a representação do nu feminino. Na pesquisa da 

pós-graduação em Artes Visuais, o objeto proposto é a sondagem prático-reflexiva 

dessa temática, recolocando pela criação plástica de imagens as questões sobre o que há 

de inquietante na apresentação da mulher nua e nas anotações teóricas questões acerca 

das concepções acerca do corpo e da nudez, e da criação artística do nu feminino.  
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O que perturba ou o que agrada na apresentação da mulher nua? Penso que 

diante das imagens do nu feminino é possível encontrar a calma lucidez que a nudez e o 

erótico exigem, lembrando os ditos de Bataille e Agamben.  As imagens da mulher nua 

estão ali pausadas no seu movimento contínuo para o fruidor apreciar, aprovar ou 

censurar, sobretudo, as criações plásticas dispõem ao olhar a nudez da mulher sem 

interditos e sem outros propósitos senão a contemplação. 

O tema é delicado devido às controvérsias acerca do uso da figura da mulher que 

comumente aparece como “objeto” de sedução e imagem-produto associada aos fetiches 

do consumismo capitalista. Ao apresentar as criações com as figuras da mulher nua as 

obras terminam por remeter as questões de padrão de beleza e questões de satisfação e 

insatisfação com a representação dos corpos femininos. A arte, habituada a “bela 

mentira fantasmática” (Passeron), cumpre sua função crítica: refletir sobre interditos, 

censuras, gostos, limites e ideologias implicadas na apresentação da mulher nua.  

A criação leva há é um aprofundamento poético-conceitual acerca do nu 

feminino e da eroticidade na apresentação da mulher despida, e nesse sentido é 

importante o dizer de Clark e Serraler que concordam que o que está em questão quando 

o fenômeno é a nudez é o ato de despir, um ato não natural.  O dilema se configura 

como apresentação do corpo vestido ou do corpo despido. Trata-se de pensar o limiar 

entre o permitido e o censurado no espaço de apresentação dos corpos; o que deve ser 

velado e o que deve ser desvelado.  

Na cultura atual marcada pela intensa produção e circulação de imagem, o corpo 

humano é uma figura muito explorada e com muita frequência a nudez se expõe. Como 

diz o filósofo Agamben a nudez é um fenômeno que nunca acaba de acontecer e não 

importa se a publicidade e a pornografia a todo o momento façam apelo ao nu; a nudez 

não perde o poder de sua sugestão. Como Kenneth Clark afirmou “o nu não é um tema 

da arte, e sim uma forma de arte”, pois a plástica do corpo nu atrai inevitavelmente o 

olhar e compraz vê-lo reapresentado.  

No primeiro capítulo a exposição se organizou em torno das noções elementares 

Arte, erotismo e nudez e reúne notas de diversos autores sobre o sentido da arte 

moderna e contemporânea (Flanagan/ Agamben), sobre a figura do corpo na cultura 

visual do século XX e como foi entendido na história, sobre as leituras acerca do nu 

(condição natural) e da nudez (forma de arte), e considerações sobre o erótico e o limiar 

com o pornográfico na arte, apresentando noções fundamentais de importantes autores. 
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A definição de Santaella de corpo real, extraído do artigo “Corpo como sintoma 

da cultura” (2004), com suas dimensões pulsional, imaginário e simbólico* apoiam as 

reflexões sobre a poética da nudez feminina, enquanto corpo-imagem e corpo-

simbólico; e aponta para as vivências e as transformações da história humana.  

Os recortes de Tucheman retirados de Breve história dos corpos (1999) 

sintetizam quatro modos de ver o corpo: idealizado, cristianizado, disciplinado e 

fragmentado. Embora a origem dessas concepções esteja associada a períodos 

específicos, atualmente, coexistem dentro da cultura da pluralidade.  

Michaud, por sua vez, no ensaio “Visualizaciones el cuerpo y las artes visuales” 

(1991), aponta três registros de inscrição do corpo na contemporaneidade: o corpo 

mecanizado, o corpo deformado e o corpo belo. O autor aponta a obsessão pelo belo 

como uma qualidade em difusão nas artes, enfatizando seu lugar na fotografia e no 

cinema do séc. XX. No subitem La belleza, siempre, explosiva-fija; escreve:  

Al lado de estas imagenes de cuerpos calibrados, monstruosos o 

desfigurados, el arte del siglo XX nunca dejara de estar obsesionado al 

mismo tiempo por la seduccion y la belleza. Ahi esta el tercer espejo 

del siglo (MICHAUD, 1991, p.410).  

O corpo mecanizado, o corpo deformado e o corpo belo, segundo Michaud são 

registros de inscrição do corpo que não se excluem no âmbito da cultura, ainda que no 

âmbito da poética, o artista faça suas opções. Segundo André Breton (cineasta 

sureealista), no poema O louco amor “A beleza convulsiva será erótico-velada, 

explosiva-fixa, mágica-circusnstancial, ou não será.” 

Nas notas sobre a nudez, retomo um ensaio de Agamben, Nudez (2010) e um 

ensaio de Perniola, Entre vestido e despido (1991), para abordar o binômio veste-

nudez. Uma leitura complementar para pensar o tema foi a compilação de Belloc, O nu. 

A pele de Eros (2001), do qual destaco Introducción al desnudo de Serraller. O conjunto 

dos excertos abre espaço para pensar poeticamente o tema da pesquisa; inclui citações, 

aforismos e trechos de muitos autores, percorrendo literatos, poetas e filósofos. O 

livreto conta ainda com um anexo de imagens com nus, esculturas e fotografias. Na 

sequencia apresento Notas sobre a história do erótico onde retomo a problemática a 

partir da obra de Bataille, Erotismo (2003), e sua afirmação do erótico como dimensão 

fundamental da vida. As considerações se estendem para abordar a temática do limiar 

entre erótico e pornográfico. Nesse ínterim destaco a obra de Lyn Hunt, A invenção da 

pornografia (2002) e da historiadora inglesa Lynda Nead, El desnudo feminno (s/d). 
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No segundo capítulo, apresento as referências de artistas que influenciam as 

criações, destacando alguns pintores modernos (Courbet, Manet, Matisse, Picasso, 

Grosz), pós-modernos (Gerd Richard, Feng Wei, Marcos Rodrigo, Ana Marinova, 

Fatbardha Sulaj) e artistas importantes no cenário da arte na Bahia (o baiano Riolan 

Coutinho, o maranhense Floriano Teixeira, o gravurista Hansen Bahia e o Mestre Juarez 

Paraíso).   

Nas concepçoes dos artistas modernos e contemporâneos a visão do nu não se 

atêm ao puramente sensual, mas é insistentemente interrogativa, as vezes incômoda, 

como se a mera visão de algo tão cotidiano se tornasse uma experiência complexa e 

perturbadora. Na minha poética a intenção é a produção de obras com o tema da figura 

nua da mulher explorando linhas, formas e cores e dispondo ao olhar uma imagem para 

ser apreciada. O linear e o cromático se unem na configuração das omposições. 

Do ponto de vista metodológico a pesquisa se caracteriza como exploratória, 

pois as obras foram se instaurando no próprio fazer, e auto referencial, pois as 

composições estão pautadas em memórias e na imaginação pessoal.  Como 

procedimento, tenho realizado estudos da forma e das cores, a partir de imagens e de 

modelos vivos. As técnicas de produção das obras são o desenho e a pintura.  

Busco nas expressões artísticas fazer em linhas e cores um elogio a figura da 

mulher, tal qual o pintor de mulher de Drumond de Andrade. A inspiração é “o corpo 

feminino”, “seus possíveis”, suas “linhas e volumes”; é a melodia das formas do corpo 

da mulher, com seus signos e suas curvas que, nas palavras do poeta, “dão vontade de 

morrer de santo orgasmo e de beleza”. A poiésis evocada nasce do fascínio que a figura 

da mulher sempre exerceu sobre minha pessoa, do desejo de expressar e celebrar a 

figura das mulheres e suas formas, e outras memórias, experiências e fantasias.  

Desmond Morris no livro A Mulher Nua escreve que a fêmea humana é "o mais 

extraordinário organismo existente no planeta" e acrescenta “toda mulher tem um 

corpo belo — belo porque é o brilhante coroamento de milhões de anos de evolução, 

fruto de surpreendentes ajustes e sutis refinamentos” (MORRIS, 2005, p. 07). O 

fascínio que o corpo feminino apresentado na sua forma natural exerceu em Morris, o 

levou a propor “um quadro completo do mais fascinante tema do mundo: a mulher 

nua”. A produção que tenho realizado faz eco a esse fascínio exercido pela figura do 

corpo da mulher, numa apresentação que valoriza os seus “sutis refinamentos”. 
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A apresentação dos trabalhos, no terceiro capítulo, está organizada por temas: 

Imagos, Mitológicas, Modelos, Pornográficas. A composição dessas obras inaugurou 

dentro da poética um fazer mais lúcido. A poética tem sido propositalmente figurativa. 

Nas minhas composições, olho, boca, peitos, mamilos, vulva, bunda, coxas, pés, mãos, 

cada parte do corpo da mulher nua propõe-se de forma erótica; requerem o mesmo 

cuidado na definição das linhas e cores.  

Em Imagos apresento composições a partir de memórias pessoais; são criações 

que celebram acontecimentos inspiradas na gênese do desejo de pintar nus femininos. 

Na criação das Mitológicas, retomo a poesia greco-romana como motivo para poses das 

modelos. Na série Modelos sem propor um tema específico apresento trabalhos a partir 

de modelo vivo, onde exploro recursos do desenho e da pintura. Nesse item inclui um 

resumo do conto de Balzac, A obra desconhecida, e teço algumas considerações acerca 

das relações entre pintor, mulher, modelo, obra, fruidor. A composição de 

Pornográficas avança na transgressão para além do interdito da nudez e apresenta o nu 

feminino em cenas de sexo. O capítulo inclui imagens das criações realizadas e croquis 

das que estão em fase de produção.  

Nas considerações finais retomo alguns pontos da pesquisa à luz das obras 

realizadas, do atual estado da produção e dos conceitos operatórios acessados, numa 

rápida retrospectiva do processo criativo e síntese das reflexões acerca da apresentação 

da figura da mulher nas artes e na minha poética. 
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1 ARTE, EROTISMO E NUDEZ 

La forma del arte venidero será modelada finalmente por la 

civilización en que exista. El artista es solo um lápiz en la mano 

de su época. (FLANAGAN, 1958, p. 333) 

O filósofo Giorgio Agamben ao colocar a questão “O que é contemporâneo?” 

(2010) descreve a contemporaneidade como a relação singular com o nosso próprio 

tempo, ao qual se pertence irrevogavelmente, e cita o semiólogo Roland Barthes que 

sintetiza a condição atual em eco aos ditos nietzschianos: “O contemporâneo é o 

intempestivo!” (Barthes, apud AGAMBEN, 2010, p. 19). O que está em questão é a 

crise do século XX. Com as palavras do autor, a coluna do século XX foi fraturada. 

Nessa cena de despedaçamento, o poeta [o artista] aparece ao mesmo tempo como 

sendo esta fractura, “é aquilo que impede o tempo de se recompor e, ao mesmo tempo, o 

sangue que deve suturar a ruptura” (ibidem, p. 21).  

o contemporâneo é alguém que fixa o olhar no seu tempo, para 

perceber não as suas luzes, mas o seu escuro. Todos os tempos são, 

para quem experimenta a sua contemporaneidade, tempos obscuros. O 

contemporâneo é, precisamente, aquele que sabe ver essa obscuridade, 

que é capaz de escrever mergulhando o aparo na treva do presente. 

(ibidem, p. 22) 

o contemporâneo é aquele que percebe o escuro do seu tempo como 

qualquer coisa que lhe diz respeito e não pára de o interpelar, qualquer 

coisa que, mais do que toda a luz, se endereça direta e singularmente a 

ele. É contemporâneo quem recebe  em pleno rosto o feixe de treva 

que provém de seu tempo (ibidem, p. 23) 

Um destaque desta experiência do tempo é o fenômeno da arte e a abertura de 

um novo campo onde noções clássicas, “herdada da arte Realista, dos Gregos ao 

Naturalismo Pictórico”, foram destronadas e a expressão expandiu seus meios, 

colocando em cena simultaneamente formas contrastantes de linguagens, provocando 

certo clima de “desconexões”, “defasamentos” e outras “incertezas”. Concernente as 

mudanças de paradigmas na cena das artes se mostra de grande fecundidade a leitura do 

livro de George A. Flanagam “Como entender a arte moderna”
1
? Publicado em 1958, o 

livro do norteamericano, artista pintor, dedicado as disciplinas más avanzadas del arte 

del color, se propõe a uma melhor compreensão dos problemas encarados pelos 

“modernos criadores de formas”. A revolução da linguagem plástica desde os tempos 

onde imperava o realismo acadêmico até o alcance da arte não figurativa dos 

abstracionistas teve, segundo o autor, um impacto avassalador no mundo inteiro. 

                                                           
1 Agradeço a indicação dada a época do exame de qualificação pelo Prof. Juarez Paraíso. 
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Na apresentação do livro, a edição alerta que Flanagam facilita a compreensão 

“de algunos de lós fenômenos más obscuros de la evolução artística contemporânea”. 

O próprio autor no 35º e último capítulo, intitulado Götterdämmerung (“Crepúsculo dos 

deuses”) afirma que seu livro “nunca se destino a história del arte moderna” no sentido 

de dar conta da produção moderna. Sua intenção foi explicar a arte moderna a partir das 

ideias básicas. Seu recorte parte de quatro artistas situados entre 1885 a 1890, Cézanne, 

Van Gogh, Gaugin y Seurat. Ao longo dos quinze anos que se seguiram, este número se 

multiplicou a centenas, e nas décadas posteriores a centenas de milhares. Até alcançar a 

era do “götterdämmerung”, o ocaso dos deuses. Flanagan escreve que ao longo das 

décadas de 20 e 30, período de ascendência da arte surrealista, cubista e abstracionista 

os artistas continuaram pintando com igual vigor as décadas antecedentes. Picasso é 

apontado como o auge desse golpe que elevou a arte moderna, ao lado de outros 

notáveis modernos: Braque, Matisse, Miró; também Mondrian, Kandinsky e Klee 

“foram deificados artisticamente” e, os mestres que ainda viviam continuaram pintando 

vigorosamente durante a década de 1940. Mas acrescenta: 

Sin embargo, al avanzar  la década 1940-1950, se hizo vez más 

patente que en el mundo del arte moderno ocurría algo extraño. Los 

más grandes maestros del movimiento moderno pintaban aún grandes 

cuadros, quizás suas obras maestras. Pero el período moderno del arte 

─ em términos de nuevas ideas, y como impulso creador original ─ se 

estaba pasando de moda rapidamente (Flanagam, 1958, p. 322) 

Flanagan escreve sobre suas expectativas sobre a arte no seu tempo:  

el hombre espiritual, individual, puede verse envuelto en uma nueva 

lucha para emerger del mundo mecanizado y organizado en que existe 

─ y que su emergência se verá señalada por um novo tipo de arte... 

que se interessrá más por ló humano que por ló mecânico; y que puede 

inclinar-se, posiblemente, más a lo gracioso y elegante que a lo 

primitivo (ibidem, p.333) 

De acordo com Flanagan, a história da arte ensina que os períodos artísticos 

clássicos e anticlássicos alternam-se. Com o aparente término da arte moderna, então, se 

deve perguntar: “o que vem agora?” O autor acredita ser seguro afirmar que “a arte 

moderna”, mesmo tendo se tornado “acadêmica”, continuará agradando o público 

durante os anos vindouros, e a produção de quadros abstratos permanecerá, pois, “los 

artistas les gusta hacer cuadros abstractos”. Não obstante, ainda que não torne a ser 

venerada como outrora, a pintura acadêmica-realista não desaparecerá, pelo mesmo 

motivo, “a muchos artistas les gusta también dibujar de un modo realista” (ibidem, p. 

330). Fato é que a arte “no pasará”. 
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No primeiro capítulo, Flanagan parte de uma interrogação que poderia ser feita 

por “um cavaleiro da velha escola” frente a um quadro cubista exposto no museu: “─ A 

eso le llaman arte? No lo compreendo.” Não é possível segundo o autor condensar o 

sentido da arte moderna, devido sua amplitude e alcance. Retomá-la a partir de suas 

origens e perseguir suas ideias básicas pode ajudar a explicar o sentido das mudanças e 

impactos da criação dos modernos. Para aprender o modernismo é preciso quebrar os 

hábitos do pensamento acadêmico e se dispor a uma pequena excursão isenta dos 

“conservadorismos”. O escritor compara a uma aproximação as bordas do Grande 

Canyon, no Colorado. Para avistá-lo basta ao observador as vezes mudar a posição uns 

sete ou oito metros e subir a uma pequena colina e dali se abre um dos mais 

extraordinários espetáculos da terra. Assim, é a aproximação com a arte moderna. Como 

a arte não segue nenhuma norma de progresso, não se pode dizer que um período é 

melhor que outro. Cumpre observar a cosmovisão estética de cada período, que elege 

para si o que é arte e o que não é.  

Flanagan aponta duas pedras angulares da arte moderna: a ênfase estrutural no 

desenho e a busca de uma maior expressividade. Na pintura dos modernos o desenho 

invade todas as partes do quadro. O autor escreve: “No es sólo el esqueleto de la 

pintura, sino la carne, la sangre, las arterias, las venas, lós capilares y la piel” (ibidem, 

p.40). Sobre a expressividade, escreve que o artista não pretende mais descrever, narrar 

ou analisar, ele pretende: “cantar, bailar, emocionar”! (ibidem, p. 41) 

O autor situa o início da arte moderna no ano de 1870, quando alguns artistas 

franceses começara a experimentar a pintura a luz do sol. O “impressionismo” reuniu 

pintores que pertenciam a correntes conceituais distintas e pintavam de modo distinto, 

(Renoir, Degas, Monet, Cézanne, Pisarro, Sisley e Berthe Morisot). O que os uniu foi o 

fato de almejarem a independência frente aos cânones do conservadorismo acadêmico 

do Salão Oficial de Paris. A atmosfera e a luz é o  que interessou aos impressionistas, 

que se dedicaram sobretudo a pintura de paisagens ao ar livre; a eles interessa o que 

veem em um momento dado; não se ocupam do que sentem sobre o tema ou o que 

recordam acerca dele. Os olhos sagazes dos impressionistas sacaram que as sombras 

estão cheias de luz e de cor. Perceberam e aplicaram a lei do contrate simultâneo das 

cores ─ “a sombra de uma pedra amarelo brilhante com frequência parece violeta”. 

Cézanne, Van Gogh, Gauguin e Seurat, são os nomes eleitos por Flanagan como os 

precursores da arte moderna, pautado num novo modo de ver o desenho e a expressão. 
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Flanagan expõe ao longo de dez capítulos as conquistas da arte com esses quatro 

grandes mestres da pintura e sintetiza as suas contribuições: 

los primitivos modernos violaran rudamente las cômodas reglas del 

arte acadêmica-realista.Se alejaron del realismo estricto, ‘deformaron’ 

la natureza, aplastaron la profundidad pictórica, y se interesaron por el 

diseño expressivo más que por la representación precisa, o la pintura 

de temas narrativos. Los nuevos cuadros se hicieron cada vez más la 

expresión de lós sentimentos estéticos del ‘artista’, a expensas de la 

fiel imitación de la ‘naturaleza’. Éste fué el comienzo del arte 

moderno. Su justificación fué que produjo cuadros de gran interes y 

duradera vitalidad (ibidem, p. 154) 

Flanagan estende suas análises para pensar o problema do desenho a partir da 

obra de Renoir, que segundo ele nada tinha em comum com a arte acadêmico-realista, 

ainda que não possa ser chamado de moderno (cf. ibidem p. 159). O artista foi 

reconhecido sobretudo por sua pintura, porém, o que interessa a Flanagam é o desenho 

de Renoir. Os críticos colocaram muitos defeitos ao seu desenho, porém “o desenho de 

Renoir, não só reproduz as formas que vê a sua frente, mas também inclui suas reações 

frente as ditas formas” (ibidem, p. 159).   

La figura femenina proporcionaba inumerables variaciones a la forma 

plena y redonda que Renoir queria ‘dibujar’. (Também proporcionaba 

los sutiles colores de la carne que el queria transmitir em ‘pintura’). 

Por esta razón pintó tantos desnudos. Para um pintor así, no había 

tema mejor (ibidem, p. 160). 

Os artistas modernos subverteram a concepção realista-acadêmica do desenho 

que valorizava a qualidade realística do detalhe, do acabamento, da completude. O 

desenho dos modernos é rápido, solto e praticamente livre do modelo. Na arte moderna 

se buscou a espontaneidade e a frescura de concepção.  Essas características alcançaram 

seu auge, segundo Flanagan, na obra de Matisse e de Picasso. 

No início do século XX a capital da arte era Paris, ainda que muitos artistas que 

se destacassem na cena tivessem outras nacionalidades que não a francesa. Os artistas 

da França tenderam a abraçar as inovações radicais muito mais que os artistas da 

Inglaterra, Alemanha e Norteamérica, aonde a civilização da máquina foi aceita com 

entusiasmo. A geração pós Matisse tinha um sentido muito mais claro da existência e 

viam na arte acadêmica realista uma expressão da cultura burguesa, da indústria e dos 

salões de arte. Os jovens eram impelidos a desfazer-se da tradição acadêmica e a resistir 

a civilização mecanicistas e, nessa atmosfera de crescente rebeldia surgiu o 

primitivismo, com a descoberta da arte dos africanos, dos indígenas da ilha do Pacífico; 

também dos chineses, japoneses e hindus; e dos pré-históricos, dos loucos, dos infantes. 
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Flanagan escreve que em 1904-1905 alguns artistas da vanguarda moderna, 

descontentes com a arte e o mundo do seu tempo, se impressionaram com as máscaras, 

esculturas e outros utensílios exóticos trazidos do oeste da África que preenchiam as 

feiras em Paris. E o autor explica 

No es su cualidade exótica, ni sus implicaciones de mistério y terror, 

ni las circunstancias de su creación las que Dan a la escultura 

negroafricana su enorme importância en el reino del arte. Es su 

asombroso diseño, brilllantemente concebido en tres dimenssiones. Si 

cerramos los ojos a las connotaciones representativas de las estatuas 

negras, y las estudiamos solo como ejemplos de diseño abstrato, 

pronto veremos la maestria de su diseño (ibidem, p.181) 

As estranhas saliências e deformações, as curvas sutis executadas com 

delicadeza e segurança, os volumes reunidos com forte sentido estético, a economia da 

forma e um surto de emoção criadora são as qualidades destacadas na arte negroafricana 

que provocaram entre os modernos uma revisão dos modos de composição e na própria 

concepção de beleza. Segundo Flanagan não se pode ter dúvida sobre o 

amadurecimento e o refinamento dessa arte. Do mesmo modo, os modernos 

redescobriram as qualidades das artes indígenas polinésias, dos índios nômades  

norteamericanos, das civilizações mexicanas e da arte do Oriente. 

 Depois desse contato, uma verdadeira revelação artística se instalou 

abertamente entre os modernos. Num primeiro momento se estacam na cena Matisse e 

seu grupo de “fauves”, seguidos dos cubistas, dadaístas, surrealistas, movimentos que 

preludiaram o triunfo da arte abstracionista, com a suposta morte da arte moderna. 

Na compreensão da arte moderna, Matisse e Picasso são peças fundamentais. 

Yve-Alain Bois lançou uma publicação em 1999 sobre o que chama uma simetria entre 

a obra “Matisse e Picasso”. Organizado em oito partes (introdução, seis capítulos e por 

fim uma “Coda: Picasso de Luto”), o historiador francês permite vislumbrar a trajetória 

dos dois grandes representantes da pintura moderna. Na obra de ambos é singular como 

o corpo humano, de modo singular a figura da mulher foi sendo deslocada da aura da 

representação acadêmico- realista para assumir nova expressividade tanto na forma, 

cada vez mais simplificada, distorcida, alienada da ideia de imitação, como no uso da 

cor, que assume uma autonomia em relação ao tema a favor da intenção do artista 

produzir certa emoção e o sentimento. Antes de retomar as influências dos artistas 

modernos e contemporâneos (Cap. II), na sequência retomo as noções de corpo, nudez, 

erotismo e pornografia desenhando o arcabouço da poética proposta na pesquisa. 
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1.1 Notas sobre a história do corpo 

O phatos da minha poética é a expressão do nu feminino, a representação do 

corpo da mulher despido de vestes. Para chegar a essa delimitação do tema, busquei 

primeiro pensar o que é o corpo humano e, entre as leituras sobre o assunto, me deparei 

com o artigo de Lúcia Santaella “O corpo como um sintoma da cultura” (2004).  

O corpo é um dos temas que se tornou fundamental no pensamento moderno e 

contemporâneo, segundo Santaella. A autora fala da “onipresença do corpo”. O século 

XX resgatou e aprofundou o sentido do corpo e os modos carnais de sua vivência. A 

corporeidade, e de modo específico, a sexualidade passou a figurar no centro dos 

debates psicológicos, antropológicos e mesmo políticos acerca da condição humana. 

Para alguns autores, segundo Santaella “o corpo virou uma verdadeira obsessão” (2004, 

p. 01). Escreve no início do artigo: 

O corpo está em todos os lugares. Comentado, transfigurado, 

pesquisado, dissecado na filosofia, no pensamento feminista, nos 

estudos culturais, nas ciências naturais e sociais, nas artes e literatura. 

Nas mídias, suas aparições são levadas ao paroxismo (ibidem, p. 02) 

Num olhar retrospectivo sobre as teorias acerca da corporeidade, Santaella 

mostra que o corpo não é um dado natural, mas algo que se constrói no limite entre o 

biológico-individual e o cultural-coletivo. De modo particular, a cultura contemporânea 

tem sido uma poderosa produtora de imagens que modificam a compreensão e a própria 

apresentação do corpo humano.  

Segundo Santaella o modo de produção capitalista, orientada para uma 

exteriorização do gozo nas suas formas variadas, opera precisamente mascarando a 

incompletude do corpo. O desejo, a necessidade de consumir para se completar, se 

modificar, se inteirar, se atualizar movimenta a circulação das mercadorias e reifica o 

próprio corpo. 

Desse fosso emerge o corpo não como portador de sintomas, capaz de expressar 

os sinais das fadigas da modernidade, mas ele mesmo como sintoma da cultura pós-

moderna, “isto é, o corpo virou uma ancoragem entre o gozo e os imperativos da vida 

em sociedade (ibidem, p. 131), basta observar os eventos contemporâneos tais como 

peircing e tatuagem, os distúrbios como bulimia, anorexia, compulsão alimentar, 

obesidade, o horror ao envelhecimentos, o contínuo  body building,  as metamorfoses 

das cirurgias plásticas, as “orgias do silicone”, o “exibicionismo exacerbado do corpo e 

o consequente ‘voyeurismo’ institucionalizado” (ibidem, p. 141). 
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Nas análises de Santaella uma das razões da eminente fascinação pelo corpo está 

ligada ao aparecimento de novas formas de conhecimento técnico e tecnologias, 

incluindo os novos modos de rapidamente reproduzir imagens, além das descobertas 

genéticas e medicinais que possibilitam transformações radicais do corpo. A câmera 

intervém no corpo e as novas imagens de diagnóstico colocam a nu “órgãos, tecidos, 

buracos e reentrâncias”; “o que se tem aí é a carne perscrutada em sua crueza, células, 

moléculas, carne reduzida a si mesma, dessexualizada” (ibidem, p. 85). 

Santaella apresenta a distinção psicanalítica das três dimensões fundamentais do 

corpo humano: o imaginário, constituído a partir da imagem que se tem do próprio 

corpo e com a qual nunca se coincide
2
, o simbólico, constituído pelo aparelhamento da 

linguagem, e o real, “o invólucro da pele, dentro do qual se aninha um aparato físico-

fisiológico, uma espécie de caixa semifechada de carne, sangue, ossos, músculos, 

nervos, órgãos”; é o corpo pulsional “que o humano compartilha com o animal, um 

corpo que sofre as vicissitudes do tempo, sobrevive, sente dor, adoece, envelhece, 

morre” (SANTAELLA, 2008, p. 141). Nas três dimensões o caráter do corpo que se 

sobressai é a incompletude. (ibidem, p.148). 

O que apresento nos desenhos, pinturas e gravuras são imagens, corpos 

imaginários; existem apenas enquanto objeto de arte, corpos simbólicos. Não é a mulher 

mesma que se apresenta, nem um reflexo ou fotograma, mas imagens-símbolos; ainda 

assim a realização do nu artístico remete diretamente a dimensão do corpo pulsional, 

“irremediavelmente perdido”. A figura na tela, ou noutro suporte, é um engrama (marca 

impressa) do corpo imaginário, simbólico e real. 

Santaella assinala que há um abismo entre o corpo-imagem, “sem poros, sem 

exsudação, nem excreção, funcionalizado como um revestimento de celofane, exibindo 

a imortal juventude da simulação” (ibidem, p. 128) e o corpo-vivo “sujeito à fadiga, ao 

suor, ao cheiro, aos entreveros do cotidiano, à dor, aos circuitos incompreensíveis das 

pulsões, aos solavancos das paixões e à opacidade do desejo” (ibidem,p. 131). Nas 

representações dos corpos femininos faço aparecer o corpo “sem poros”; são imagens 

criadas para a fruição do olhar, apenas alusão ao corpo-vivo. 

                                                           
2 Santaella cita os estudos de Lacan sobre percepção dos infantes da imagem do próprio corpo no espelho 

que seria responsável pela estruturação tanto do corpo imaginário, como do simbólico e do real. . “Ao se 

tomar pela imagem, o infans identifica-se com ela, mas essa imagem, que de fato, não é ele” e acrescenta, 

essa é a “fonte da alienação imaginária que perseguirá o humano para sempre” (ibidem, p.12). 
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De modo geral, o que Santaella descreve no seu artigo é a aparição do corpo no 

cenário pós-moderno “como um problema, uma interrogação em busca de respostas” 

(ibidem, p. 22). O corpo aparece como “um nó de múltiplos investimentos e 

inquietações” (ibidem, p. 10). A autora escreve que assim também ele aparece nas artes: 

a centralidade do corpo, especialmente nas artes, deve-se, entre outros 

fatores, ao fato de que, sob efeito de suas extensões científico-

tecnológicas, o corpo humano deve muito provavelmente estar 

passando por uma mutação, cujos efeitos ainda não estamos em 

condições de discernir. Daí os artistas estarem tomando a si a tarefa de 

anunciar essa nova antropomorfia que se delineia no horizonte 

humano. (ibidem, p. 132). 

O que se passa nesse cenário é uma ruptura filosófica e cultural radical; estando 

o corpo e todos os seres vivos transformados em informação codificada, que possibilita 

manipulação e replicação da própria vida. O que está em jogo, segundo Santaella, é “a 

transformação ontológica do humano” (ibidem, p. 22) e, mediante as interrogações e 

incertezas sobre o ser humano e o corpo, se chega a constatação do próprio vaticínio do 

corpo e de sua história.   

Nesse contexto há uma inquietação e uma desconfiança sobre a própria pintura 

figurativa enquanto linguagem expressiva. No contexto onde se criou a ilusão da 

possibilidade de transcender o corpo carnal por meio das descorporificações da simulação, 

se instala uma instabilidade sobre os limites corporais e os modos de sua apresentação. 

Sobre os modos de apresentação do corpo humano, de modo particular, o corpo 

nu e a crise do corpo no século XX é interessantes a leitura do livro de Ieda Tucherman, 

Breve história do corpo e de seus monstros (1999). A autora faz abordagem geral sobre 

como o corpo humano foi entendido no decurso da história. 

Na primeira parte da obra a autora aponta quatro momentos históricos 

fundamentais do desdobramento da problemática que culmina na crise: o corpo ideal, 

protótipo da cultura helênica; o corpo cárcere ou “pecaminoso”, sustentáculo do 

medievalismo que apregoou o abandono dos prazeres venais; o corpo racionalizado, 

concebido na idade moderna como instância a ser dominada e potencializada para o 

progresso e civilização e, mais recentemente, o corpo fragmentado, um “objeto” 

manipulável pela lógica do consumismo e pela estetização mercadológica e, enquanto 

mercadoria, descartável e obsoleto. Resumindo essas passagens sobre a transformação 

das concepções acerca do corpo e da nudez, segue: 
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1) A idealização do corpo: na experiência grega  funcionava como suporte das relações 

que constituíam o campo político, a pedagogia e o poder. Perseguindo o belo ideal, o 

corpo devia ser treinado e aprimorado. A pederastia fomentava o culto ao corpo 

masculino, divino, atlético, guerreiro, heróico. A figura feminina sofre algumas 

restrições, mas estão presentes no imaginário como ninfas e musas e a escultórica a 

partir do séc. V a. C representa a deusa Afrodite gradativamente cada vez mais nua. 

2) O corpo cristão: no cristianismo, o Cristo feito homem, segundo a autora, acarretará 

na visão do espírito feito carne e o corpo passa a ser “corpo concupiscente, sede de 

desejos que contrariam a ordem divina”. O corpo pecador liga-se negativamente ao 

prazer e positivamente a dor, assim as práticas ascéticas visariam uma libertação do 

pecado e a conquista de um corpo espiritual, “um corpo sem lugar”; busca-se a ruptura 

com a ordem da naturalidade humana da vida social pela conquista de um puro corpo 

espiritual, isento das tentações da carne. Como o corpo ideal dos gregos, o corpo 

espiritual dos cristãos não é um corpo natural, mas uma invenção, um artifício. 

3) O corpo moderno: na modernidade o corpo pecador passa a ser tratado como uma 

potência a ser administrada. Essa nova visão privilegia a fisiologia humana, valorizando 

a noção do saudável e produtivo. Essa mentalidade se associa a ideologia individualista 

e a generalização do capitalismo. O corpo passa a estar submetido a novas ordens de 

controle e disciplina devendo cumprir papéis e funções dentro do sistema sócio-político-

econômico. É um corpo manipulável. A autora escreve:  

Por outro lado, o nascente humanismo moderno, surgido no mesmo 

movimento iluminista, distingue o homem por sua capacidade singular 

de pensar, de ter consciência de si e de constituir cultura, ou seja, 

história. O sujeito humano moderno supostamente é o que se faz 

presente para si mesmo, auto-suficiente, racional e capaz de livre-

arbítrio. É um ser que se constitui como sujeito a partir da sua 

diferenciação dos objetos do mundo. Para Foucault, o humano é um 

ser que conhece o mundo e se reconhece como ser no mundo, ou seja, 

o homem é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto de seu próprio 

conhecimento (TUCHEMAN, 1999, p. 66) 

4) A crise do corpo: o corpo totalizado e controlado dos modernos é o que será 

fragmentado no período mais recente. As tecnologias contemporâneas destroem a 

integridade do corpo e produz hibridizações e mutações, reinventa o corpo. 

Se podemos afirmar que nossa experiência moderna não pode 

prescindir da ideia de corpo - que nos liberava do “comunismo” da 

carne, as tecnologias contemporâneas se enxertam diretamente sobre 

este, fazendo uma associação que desconstrói sua inteireza: carbono + 

silício; carne + técnica (ibidem, p. 73). 
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Na atualidade o corpo é essencialmente híbrido, tendo como figura emblemática 

primária os cyborgs, ou é corpo virtual, no sentido mesmo de criações digitais 3D ou 

pela possibilidade de submeter o corpo a contínuas modificações e intervenções. A 

autora no seu ensaio de conclusão cita a obra do artista Sterlac que tem explorado em 

seus trabalhos radicais intervenções tecnológicas sobre o próprio corpo. 

Tucheman do mesmo modo que Santaella destacam as transformações das 

concepções acerca do corpo, porém, o mais incisivo apontamento é o impacto das novas 

tecnologias e técnicas na mutação do próprio corpo que conduzem a um pensamento 

sobre o ultrapassamento do corpo. Como está obsoleto, o corpo continuamente é 

modificado, exposto, apreciado, avaliado, assumido, recusado, transfigurado, seja pelas 

técnicas científico-tecnológicas, seja pelos processos artísticos. 

O que pretendo na minha poética é uma apresentação do corpo sem vestes, sem 

os interditos do corpo cristianizado, ou mesmo mecanizado; e sem os prejuízos do corpo 

obsoleto. A proposta da poética é apresentar um nu franco, ressaltando a eroticidade das 

formas femininas em linhas e cores. Nessa apresentação as máquinas (seja a câmera 

fotográfica ou softwares) são recursos que auxiliam as composições e os estudos, 

ampliam as possibilidades de imaginação, porém, as criações resguardam a imagem do 

corpo natural (não mecanizado), buscando apresentar sua forma viva, pulsional. 

Na experiência de pesquisa sobre a mulher nua um fator que se constata é a 

coexistência dos vários modos de encarar a nudez. Na cultura pós-moderna os clássicos 

são apreciados pelas suas idealizações e realizações; ao mesmo tempo, na mentalidade 

popular o corpo interditado pela teologia cristã ainda tem um forte espaço. A suposição 

do corpo pecaminoso foi suavizada, mas as religiões ainda sustentam muitos interditos 

sobre a nudez e a sexualidade. O corpo disciplinado dos modernos, do atleta e da 

modelo, é bastante disseminado, vide o número de academias e outros aparados da 

fisicultura. Ao mesmo tempo se constata as transformações da crise do corpo apontadas 

tanto por Santaella como por Tucheman. A pesquisa do nu feminino se depara com essa 

diversidade de concepções.  

A poética do nu feminino transgride os resquícios dos interditos cristãos sobre a 

nudez; ultrapassa a concepção de corpo disciplinado e se afasta das representações do 

corpo obsoleto, decrépito; a intenção poética visa a expressão do “erótico-feminino”, 

isto é, apresentar imagens da mulher sem vestes que provoquem as emoções 

relacionadas a apreciação das formas femininas. 
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Outro autor que apoia esses estudos introdutórios sobre o corpo é Yves Michaud 

com seu artigo Visualizaciones el cuerpo y las artes visuales (1991). Sobre os modos de 

representação do corpo o autor assinala que no início do século XX se pode observar 

dois registros em que o corpo é inscrito. De um lado, encontra-se o corpo mecanizado (o 

trabalhador, a bailarina, o acrobata, o atleta), seria “uma prolongação das artes e 

desenhos totalitários”; de outro, o corpo deformado, enfermo e estigmatizado 

(manchado, desfigurado, desarticulado, mutilado, rasgado, ferido), relacionados aos 

“signos da guerra, signos da decadência, anúncio dos últimos dias da humanidade” 

(MICHAUD, 1991, p. 403). A esses dois registros, Michaud acrescenta um terceiro: a 

obsessão pela sedução e pelo corpo belo. O autor escreve; 

A beleza, que parece haver desaparecido com a decomposição da 

representação na década de 1910, volta ao coração da arte a partir dos 

anos vinte, que não são somente são os anos da volta a ordem, senão 

também da beleza surrealista. É conhecido o mandamento de André 

Breton em O louco amor: “A beleza convulsiva será erótico-velada. 

explosiva-fixa, mágica-circusnstancial, ou não será”. (ibidem, p. 411) 

Michaud afirma que a beleza cada vez mais se difundiu na cultura de massa. Cita 

como exemplo as produções de Hollywood, as ilustrações dos produtores de pin-ups, as 

fotografias das estrelas e suas aparições multiformes na publicidade, a maquiagem e a 

moda. A pintura, a fotografia, o cinema convencional ou experimental, enfim, as artes 

visuais do séc. XX expandiram as possibilidades de visualizações do corpo humano. Os 

aparatos tecnocientíficos se desenvolveram e os artistas se aproveitam de tudo.   

Estas técnicas de visualização, na medida que tornam mais potentes e 

indolores, se tornam paradoxalmente também mas invasivas e 

agressivas. Despem o corpo, em sentido próprio e figurado, inclusive 

seu interior. O perscrutam até o mais intimo. Buscam, desvelar e 

exibir o que era invisível, escondido ou secreto. O real fica sem véu e 

possibilidade de retraimento, abandonado a uma pulsão escópica. 

Estas imagens do corpo que a princípio acreditamos serem “novas” 

transformam de fato a relação com o corpo. (ibidem p. 405) 

 Algumas das obras que apresento buscam, com maior ou menor êxito, fazer 

ressonância a essa obsessão pelo belo apresentada por Michaud, e eco ao mandamento 

de Breton, A beleza será convulsiva ou não será de todo. O corpo despido, vestido tão 

somente com “a pele de Eros”, que surge nas minhas criações busca a excitação do 

olhar pela criação de formas e emprego das cores, e de todas as formas privilegio na 

minha poética a figura do corpo feminino pelas suas sutilezas, volumes e refinamentos. 
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1.2 Notas sobre a história da nudez 

 A história de como o corpo foi concebido traz de imediato o problema do corpo-

vestido e do corpo-despido. Vestimenta e nudez colocam a questão entre os significados 

de cultura e natureza, ou seja, o que se apresenta é o próprio problema da condição 

humana (fisiológica- psicológica / biológica-antropológico) e das suas subjugações a 

valores sociopolíticos que determinam o status do nu e das vestes a cada época. Nessa 

história, as artes cumprem uma tarefa fundamental, interferindo nos modos de 

apresentação e representação tanto da natureza como dos valores simbólicos.   

Existe diferença entre “nu” e “nudez”? Nos dicionários da Língua Portuguesa os 

termos “nu” e “nudez” aparecem como intercambiáveis: nu = estado de nudez / nudez = 

estado do nu. Porém, investigando o uso das palavras e relacionando com as práticas 

sociais se encontra diferentes conotações para a figura humana despida. O homem 

natural aparece como animal recoberto de pelos, depois de peles. A tecelagem surge 

como uma atividade civilizatória primária. Enquanto as vestes aparecem como sinal de 

civilidade, o “nu” aparece como condição de rebaixamento, carência e fragilidade. Já a 

“nudez” (diferente do nu) tem status de invenção cultural. Segundo o historiador 

Kenneth Clark a nudez é “uma forma de arte inventada pelos gregos no século V, do 

mesmo modo que a ópera é uma forma de arte inventada na Itália no século XVII” 

(CLARK, 2008, p. 18). No seu livro El desnudo o historiador inglês diferencia “nude” 

(nu) e “naked” (nudez). Segundo ele, o nu não encerra juízos morais, somente exprime 

uma condição do corpo humano. De outro modo, a nudez se relaciona ao pudor, e 

considera a nudez como “o ponto de chegada de uma operação não natural: a de tirar a 

roupa”. Serraler em um pequeno opúsculo Indrodução ao nu concorda com Clark; 

escreve: “E está é a chave: desnudar-se ou tirar as vestes” (In BELLOC, 2001, p.27). 

Mario Perniola num artigo intitulado Entre vestido e despido, ao apresentar a 

oposição entre a metafísica da vestimenta e a metafísica da nudez escreve: 

o homem se faz tal, e se distingue dos animais, precisamente pelo fato 

de estar vestido: a roupa é o que confere ao homem sua identidade 

antropológica, social e religiosa, numa palavra seu ser. Disto resulta 

que a nudez seja percebida como uma situação negativa. Como 

privação, perda e espólio: os adjetivos “nu”, “nudez” e “despido” 

qualificam cabalmente o estado de quem se encontra privado de 

alguma coisa que deveria ter (...) o mero fato de estar despido 

significa encontrar-se em condição de vileza e vergonha, típica do 

cativeiro, da escravidão, da prostituição, da demência, da maldição e 

da iniquidade (PERNIOLA, 1991,  p. 237) 
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Essa concepção do corpo despojado de suas vestes como estado de decadência e 

humilhação foi amplamente difundido entre os povos do Próximo Oriente (judeus, 

hebreus, babilônios, egípcios). No painel de Nimrud (Museu Britânico), por exemplo, 

os assírios associaram o corpo nu ao corpo derrotado; são os inimigos mortos que 

aparecem empalados nus em estacas; outros homens nus têm suas cabeças cortadas fora; 

os assírios vitoriosos, porém, estão todos vestidos.  

A associação do nu a humilhação também se faz presente nas situações de 

torturas, violência, aprisionamento, abusos. O ato de retirar a roupa é expor o indivíduo 

e suas fragilidades; privá-lo de sua dignidade de pessoa; rebaixá-lo a precariedade e 

insegurança da condição animal.  

Mario Perniola assinala que o contraponto da concepção do nu associado ao 

rebaixamento se encontra na experiência grega da nudez. Mesmo antes de se manifestar 

nas artes, a nudez para os gregos já expressava um idel ético-estético, o que pode ser 

observado tanto nos jogos como nas festas panhelênicas. 

Aqui afigura humana em sua dimensão ideal se apresenta 

essencialmente despida: os gregos acreditavam que está celebração da 

nudez  os distinguia de todos os demais povos. Para eles a nudez deixa 

de ser algo vergonhoso, ridículo ou discordante e passa adquirir um 

significado paradigmático na qual se encontra uma experiência 

religiosa que atribui à claridade do ver um papel determinante e uma 

concepção agonística da vida de origem aristocrática que considera a 

vitória e a sua gloriosa celebração como um fim que se deve perseguir 

com maior energia. (ibidem, p. 237) 

 O historiador da arte Neil Mac Gregor, diretor do Museu Britânico,  por ocasião 

da exposição Why are Greek statues always NAKED? comenta sobre a apresentação do 

nu masculino na cultura grega: 

A nudez grega é um sinal não de humilhação, mas de virtude moral 

entre a elite social dos cidadãos do sexo masculino. Quando um jovem 

tira suas roupas para competir nos antigos Jogos Olímpicos, não se 

limita a ficar nu diante de seus pares, antes vestiu o uniforme da 

justiça. Não é como se os gregos estivessem nus o tempo todo, como 

quando eles estavam fazendo as compras ou uma refeição. Mas eles 

estavam nus no ginásio. Na verdade, a palavra "ginásio" vem do grego 

"gymnos", que significa "nu" (MACGREGOR).3 

                                                           
3 http://www.dailymail.co.uk/news/article-3010353/Why-Greek-statues-NAKED-extraordinary-answer-s-

laid-bare-magnificent-risque-exhibition-British-Museum.html. 
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No ginásio os jovens mostravam as belas formas e o bom desempenho de seus 

corpos realizando performances atléticas. Essas cenas foram amplamente apresentadas 

nos vasos gregos, que também representam as histórias dos heróis que figuram em 

estado de nudez. A nudez, assim, é associada entre os gregos ao corpo do guerreiro 

(herói) e ao corpo atlético. Quando os gregos representam seus deuses são apresentados 

como jovens rapazes nus tomando por modelo os atletas do ginásio. 

Enquanto é comum representar os homens nus, um exemplo são os Kouros 

apresentados em toda a nudez, as mulheres (as Kores) são apresentadas vestidas. Na 

cerâmica, quando aparecem mulheres nuas são representações de escravas; era comum a 

louça dos banquetes serem decoradas com imagens de servas e cortesãs. É importante 

lembrar que o espaço privado e público na Grécia eram esferas bem definidas e as 

mulheres “livres” estavam reclusas ao espaço privado; no espaço público, porém, 

circulavam tanto escravas como prostitutas. Os templos de Afrodite eram amplamente 

frequentados. Na Grécia se venerava tanto Afrodite Urânia, deusa dos amores nobres e 

elevados, como a Pandemia, deusa dos prazeres vulgares e ilícitos
4
.  

A Afrodite, juntamente com Eros, promove todos os amores e prazeres sensuais 

e suas representações esculturais, a partir da obra do escultor grego Praxíteles
5
, 

mostram-na nua e são realizadas com um crescente apelo erótico. Um exemplo 

interessante das representações da deusa, destinadas ao culto público, é a Afrodite 

Calipígia (“Afrodite da bela bunda”). A escultura mostra a deusa tirando suas vestes e 

olhando para o seus glúteos; de forte apelo erótico a escultura pertencia a um culto 

religioso na Siracusa e mostra o apreço por esta parte do corpo. Desmond Morris no seu 

livro A mulher nua. Um estudo do corpo feminino escreve: 

Para os gregos, as nádegas eram uma parte bela da anatomia, em parte 

devido à sua agradável curvatura, mas também por seu contraste com 

o traseiro dos outros macacos e chimpanzés. Os dois hemisférios 

humanos eram tão diferentes dos dois pedaços de carne dura (as 

calosidades dos ísquios) dos outros macacos, que os gregos 

consideravam as nádegas um sinal da suprema condição humana. 

Segundo os gregos, a curvilínea deusa do amor, Afrodite Calipígia — 

literalmente, "que tem belas nádegas" —, tinha nas nádegas a parte 

esteticamente mais agradável de toda a sua anatomia. Eram tão 

veneradas que um templo foi erguido em sua honra. (MORRIS, 2005, 

p. 259) 

  
                                                           
4 Platão expõe essas ideias no texto “O Banquete”. 
5 Entre as esculturas atribuídas a Praxíteles se destaca a Vênus de Arles, peça que teria sido encomendada 

por uma  cortesã, feita à la topless, e a Afrodite de Cnido que  está completamente nua. 
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Em outra passagem, Morris descreve: 

 Autores mais recentes têm declarado, de maneira um tanto ambígua, 

que "a bunda é a face da alma do sexo", que oferece "um amortecedor 

de delícias". O cineasta italiano Federico Fellini comentou, também de 

forma equívoca, que "a mulher bunduda é um épico molecular de 

feminilidade" — uma frase que parece ter perdido algo na tradução. O 

artista espanhol Salvador Dali foi mais longe ao insistir que "é através 

da bunda que os maiores mistérios da vida podem ser 

entendidos” (ibidem, p. 257). 

Os romanos herdaram o gosto grego pela apreciação do nu e da nudez, e 

exploraram imperiosamente os prazeres de Afrodite. Reproduziram as esculturas gregas 

das divindades em sua bela nudez e as espalharam pelos espaços privados e públicos. 

Porém, despir as vestes, por a nu, entre os romanos, era rebaixar, apontar as fraquezas e 

fragilidades, acima de tudo, por em situação de vulnerabilidade. Escravas, gladiadores, 

prisioneiros (os crucificados) eram expostos em seus flagelos nus. 

Essa conotação do nu associado à escravidão e a precariedade da condição 

humana será amplamente explorada no Medievo e torna-se mesmo o fundamento do 

cristianismo e sua cultura adâmica, que associou a descoberta do nu a vergonha e a 

condição de inferioridade humana; viram-se nus e encobriram suas genitálias, narra o 

mito do Gênesis.  

O discurso do medievalismo associou o nu à miséria e à decadência humana e as 

práticas sexuais à atitude pecaminosa e prescreve normas de conduta moral sexual que 

são ditadas aos servos, mas não valem para o clero e a nobreza. Para os pobres, a luxúria 

é pecado capital; para os ricos é dádiva dos deuses. 

 A nudez volta a figurar nas pinturas e esculturas do renascimento, associada a 

decadência da nobreza, a emergência da burguesia e a reforma do poder eclesiástico. A 

representação das madonas, anjos e santos assumiram traços profanos e os corpos 

aparecem despidos e sensualizados e as criações artísticas, na ambiguidade de suas 

composições, passam a figurar a hipocrisia e as contradições da moral social. A 

condenação/fruição das imagens reforça o paradoxo da interdição/transgressão da 

nudez. Porém, é também com o renascimento que advém novas representações da 

beleza feminina e se tornam frequentes a apresentação da nudez dos arquétipos míticos. 

Não obstante, somente depois da revolução iluminista e industrial os interditos impostos 

pela moral repressora fundamentalista começam a esvanecerem-se. Os novos valores 

advindos de um “mundo iluminado” e mais veloz rompem os cânones da arte clássica e 

passam a representar temas do cotidiano, da “vida moderna”.  
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Na modernidade é crescente a representação da nudez das mulheres em 

diferentes situações; cada vez mais o nu estará presente na cultura visual.  

O advento da fotografia que alimentou o marketing e a publicidade, tanto no 

âmbito político como comercial, favoreceram enormemente a quebra dos interditos 

relativos a exposição do corpo e a cultura do século XX, que cada vez mais explorou a 

potência das imagens do nu, da nudez e do sexo.   

Uma análise mais específica de como o nu foi tratado na cultura ocidental 

moderna e contemporânea encontra-se no ensaio do filósofo italiano Giorgio Agamben 

(1942 -- ) intitulado Nudez. Neste ensaio a nudez do corpo humano aparece como 

questão fundamental dos eventos culturais do último século. A análise de Agamben 

lança um olhar sobre manifestações da arte contemporânea e coloca questões acerca de 

como a nudez foi interpretada na tradição teológica cristã segundo os binômios: 

graça/veste, nudez/pecado.  

Um foco das análises de Agamben parte das representações da nudez de Adão e 

Eva e o fenômeno da queda do paraíso. As observações do autor fundamentam-se na 

leitura minuciosa de textos sobre essa passagem do Gênesis.  Na história da arte a 

temática aparece em muitas pinturas que apresentaram o nu artístico no início do 

renascimento e é uma referência constante dos artistas que assumem a nudez como 

expressão da condição humana em seus múltiplos sentidos. Os mitos do paraíso acerca 

da nudez original, do reconhecer-se nu a partir da transgressão, do cobrir-se e 

envergonhar-se ou do resistir às vestes, são questões suscitadas nas composições 

eróticas do período, provocando o pensamento crítico-reflexivo.  

De acordo com Agamben, o que a arte contemporânea evidencia é que perceber 

a nudez fora dos esquemas do modelo privativo e instantâneo “requer uma lucidez fora 

do comum” (AGAMBEN, 2010, p. 81). A nudez se revela não como um estado, “mas 

como um acontecimento”; a nudez é “sempre desnudamento e pôr a nu”, e enquanto tal 

“nunca alcança sua forma completa, forma que não se deixa colher integralmente no 

seu acontecer, a nudez é, à letra, infinita, nunca acaba de acontecer”, e acrescenta: 

 não pode nunca saciar o olhar ao qual se oferece e que continua 

avidamente a buscá-la até mesmo depois de a mais pequena parcela de 

veste ter sido removida, depois de todas as partes escondidas terem 

sido descaradamente exibidas (ibidem). 
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As artes em geral e a pintura em particular permite pensar como essa experiência 

do “olhar”, o gosto pela observação da forma, e o “fazer ver” (desenhar, pintar, gravar, 

esculpir) aparecem como um prolongamento de um voyeurismo natural; basta uma 

excursão rápida pela história ocidental para reconhecer a predominância da 

representação do corpo humano e, de modo particular, a representação de imagens do 

corpo feminino. A imagem emoldurada de um corpo nu, colocada na parede de uma 

galeria de arte, é “um ícone da cultura ocidental, um símbolo da civilização e do 

talento” (NEAD, s/d, p. 11). 

Remetendo os autores lidos à experiência vivida percebe-se que de fato a 

questão do nu se coloca a partir do binômio vestido-despido. Quando retomo minha 

própria experiência, recordo que as primeiras cenas de nudez feminina foram furtadas e 

ocasionais. Na cultura da cidade onde vivi a mentalidade em geral se orienta pelos 

preceitos medievalistas do corpo cristianizado e da nudez associada a degradação e 

depravação. Entretanto, já na experiência de meninice aflorou oportunidades de 

visualização e apreciação do corpo fora dos interditos e a nudez se revelou não como 

pecado, mas como graça.  

Na cultura visual do séc. XX-XI o fenômeno da nudez se propagou pelas novas 

mídias e pode se dizer houve uma institucionalização do voyeurismo
6
, não entendido 

como uma desordem e obsessão patológica, mas como um gosto natural de apreciação 

do corpo humano, de modo particular, do corpo das mulheres. 

Essa experiência do olhar para fora (história e cultura) e para dentro (memórias e 

criações), ver e fazer ver, se estende na minha poética artística onde aparecem mulheres 

despidas, total e parcialmente. Em certo sentido, o que apresento na poética em processo 

é a experiência do voyeur que aprecia as formas e busca a essência da vida nua do corpo 

em sua sedução e a oferece para a contemplação. 

As obras não são intromissão na privacidade de nenhuma pessoa, mas 

apresentam mulheres em momentos de nudez e solitude e tornam-se elas mesmas os 

objetos de observação. Agamben compara as imagens as Ninfas. A intenção criativa 

busca a apresentação do corpo despojado de vestes e sem resquícios de ressentimento, 

buscando sempre uma nudez franca e ressaltando o caráter erótico; a nudez vista como 

graça, fora dos interditos da moral pudica. 

                                                           
6 “Voyeurismo Institucionalizado” é a expressão de Santaella citada anteriormente (p. 75). 
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1.3 Notas sobre o erótico 

 

Georges Bataille (1897-1962), escritor e filósofo francês, apareceu como um 

primeiro interlocutor para pensar as questões relativas ao erótico como dimensão 

fundamental da vida humana. 

 Bataille é autor de uma série de romances eróticos tais como Madame Edwarda, 

Minha mãe e História do olho. Este último se destaca pelo seu caráter autobiográfico, 

estabelecendo pontos de contato entre o imaginário, a narrativa evoca certas 

circunstâncias traumáticas da vida do autor: um pai cego e tabético, com acessos de 

loucura recorrentes e que vivia em estado de imundície fétida; as tentativas de suicídio 

da mãe, que acabou também perdendo a razão; as perversidades do irmão.  A redação de 

História do olho ocorreu em meados de 1927 depois de Bataille realizar um tratamento 

psicanalítico e encontrar na literatura o lugar para obter a cura de suas angústias 

existenciais, para libertar-se de uma fantasmagoria povoada de excitação sexual e 

obscenidades. Sobre o autor destaco o seguinte comentário: 

Bataille estava então prestes a completar trinta anos de idade, vividos em 

constante estado de crise. Era um homem dividido: de um lado, a vida 

desregrada, dedicada ao jogo, à bebida e aos bordéis; de outro, as 

profundas inquietações filosóficas, fomentadas sobretudo por suas 

leituras dos místicos, além de Nietzsche e Sade. Tal cisão só fazia realçar 

a solidão de uma angústia que crescia na mesma medida de suas 

obsessões fúnebres, relacionadas à violência erótica e ao êxtase religioso. 

Oscilando, como ele mesmo definiu, “entre a depressão e a excitação 

extrema”, passou a frequentar o consultório de Borel a partir de 1926, à 

procura de uma saída para seus impasses existenciais. (MORAES Apud 

BATAILLE, p. 10, 2003) 

Em A História do Olho se destaca o caráter de abjeção da narrativa na qual se 

misturam obscenidades, perversidades, relações incestuosas, morbidez, demência e 

fantasias sexuais. Na literatura Bataille encontra o lugar para representar suas imagos 

obsessivas e desse modo libertar-se da carga de terror que essas imagens lhe causavam. 

A poética erótica que apresento em obras plásticas (desenho, pintura, gravura)  

se afasta do erotismo abjeto da literatura de Bataille. O ponto de interlocução com o 

autor parte do seu ensaio filosófico Erotismo de 1956 que pretende ser uma descrição 

do que segundo ele é a dimensão mais sagrada da vida, o erótico. Bataille ao analisar a 

revolução sexual operada no início do século e as contribuições da psicanálise de Freud 

para a compreensão da vida sexual anuncia o postulado: “Em sua verdade fundamental, 

o erotismo é sagrado, o erotismo é divino.” (idem, 2014, p. 330). 
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Na primeira parte da obra Erotismo, Bataille expõe sistematicamente os 

diferentes aspectos da vida humana considerada pelo ângulo do erotismo e defende que 

os impulsos da vida religiosa e da vida erótica precisam ser vistos na sua unidade. O 

ensaio é acompanhado de ilustrações desde obras sádicas, à imagens rupestres, 

cerimônias e rituais religiosos, tatuagens e obras clássicas. Bataille descreve três 

aspectos da eroticidade: o erotismo dos corpos, o erotismo dos corações e o erotismo do 

sagrado. Trata-se de três campos do erótico, sem escala valorativa entre eles. 

O erotismo dos corpos é o mais aparente. Ele tem seu ápice na fusão dos corpos 

durante o ato sexual, onde no mínimo dois seres se fundem num momento de dissolução 

dos limites corporais que os definem. No gozo sexual os parceiros acabam desagregados 

enquanto seres, pois experimentam um estado igual de dissolução; o que se interpõe é o 

desejo de continuidade, que irrompe da estrutura do ser fechado (ideias de Freud). 

O erotismo dos corações é o erotismo dos amantes. Este é perpassado pela 

paixão, um sentimento arrebatador que pode ocasionar a violência. A própria paixão 

feliz traz uma desordem tão violenta que, frequentemente quem a sente, antes de poder 

gozá-la, a sente como seu oposto, como sofrimento. Essa relação com a violência se 

mostra, por exemplo, quando o amante, na impossibilidade de possuir o ser amado, 

prefere matá-lo ou privar-se da vida. A paixão no vislumbre da impossibilidade de 

continuidade no outro, pode culminar na destruição, do outro ou de si. 

O erotismo sagrado é o mais complexos de entender. Bataille o analisa 

principalmente através dos sacrifícios das religiões ritualísticas.  Nestes rituais, segundo 

o autor, o sagrado se revela aos que fixam sua atenção nos ritos solenes onde uma 

vítima é imolada; a morte de um ser descontínuo remete a continuidade numa fusão de 

vida-morte capaz de promover o êxtase.  

O erótico aparece como o modo próprio do vivente humano exercer sua 

sexualidade, por isso, de todas as questões o erotismo é de acordo com Bataille a mais 

fundamental. Bataille define o erotismo como “aprovação da vida até na morte” e 

como “um aspecto da vida interior do humano”: somente o ser humano faz da 

atividade sexual uma atividade erótica, ou seja, trata-se de “uma busca psicológica” 

independente do fim natural da reprodução. O objeto da atividade erótica, ainda que seja 

“uma exuberância da vida”, “não é estranho à morte” (ibidem, p. 135) assim o 

erotismo mostra-se também como o “domínio da violência” ou da “violação”. Escreve 

Bataille: 
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O erotismo abre um abismo. Querer iluminar suas profundezas exige 

ao mesmo tempo uma grande resolução e uma calma lucidez, a 

consciência de tudo aquilo que uma intenção tão contrária ao sono 

geral coloca em jogo: é certamente o mais horrível e o mais sagrado. 

(ibidem, p. 330). 

Bataille propõe pensar o erótico a partir de um trinômio fundamental: trabalho, 

interdito e transgressão. De modo bastante simplificado, se entende que o trabalho é 

uma necessidade para sobrevivência e se, os indivíduos ficassem entregues ao puro 

desejo tornar-se-iam improdutivos, então, surgem os interditos para ordenar a 

sociedade. Os primeiros interditos se referem aos mortos e a sexualidade e aparecem 

para assegurar a produtividade e a continuidade. Porém, a própria existência do interdito 

orienta a transgressão, assim, o erotismo “é em seu conjunto é infração à regra dos 

interditos: é uma atividade humana” (ibidem, p. 133).   

Bataille defende que para perceber mais claramente “a significação e o valor da 

emoção erótica” é necessário livrar-se da imagem grosseira imposta pela moral pudica 

tradicional. O desejo sexual, a libido é a força ou impulso de muitas ações e reações que 

a princípio parecem desvinculadas da sexualidade. O erotismo coloca em questão o 

homem inteiro, assim, “falando do erotismo, levantamos a questão mais pesada” 

(ibidem, p. 330).  

Sobre a nudez, Bataille afirma ser ela um dos aspectos do interdito relacionado 

ao erotismo dos corpos. O desnudamento seria a ação decisiva do erotismo dos corpos, 

equivalente a imolação no sacrifício. Bataille observa que a maioria das sociedades 

adota a nudez como exceção. Na civilização ocidental, porém, “a nudez se tornou um 

interdito bastante pesado, bastante geral, mas o tempo atual coloca em questão o que 

parecera um fundamento” (ibidem, p. 74).  

Da leitura de Bataille, retive uma frase que expressa um sentimento subjacente 

na minha poética que se faz visível nos minhas criações: Uma bela moça nua é por 

vezes é a imagem do erotismo. (ibidem, p. 154). 

 O erótico que aparece na minha poética se relaciona a figuração do corpo 

feminino e a acentuação visual das zonas erógenas que provocam a excitação do olhar; a 

imagem produz uma curiosidade visual pela nudez exposta. O jogo erótico na arte é da 

dimensão do imaginário e do contemplativo. A mulher nua é o princípio da expressão 

erótica dos trabalhos que realizo e se afigura como a forma de arte relacionada à 

dimensão mais fundamental da vida.  
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1.4 O limiar entre o erótico e o pornográfico 

No Renascimento o ressurgimento da cultura clássica produziu, segundo Hunt, 

um inesperado e incontrolável “enriquecimento da imaginação erótica” trazendo à cena 

as “imagens profanas” ou a “antiguidade pagã”, expressão de Warburg (2013). A 

literatura erótica e obscena renascentista desenvolveu um repertório discursivo e visual 

elaborado que integrava a cultura artística humanista. A invenção da imprensa permitiu 

colocar em circulação “uma série de imagens antes confinadas aos círculos humanistas e 

aos recessos íntimos das cortes, popularizando um discurso erótico inicialmente 

destinado a um público de elite” (HUNT, 2002, p. 77)  

 É no século XVIII que se situa a invenção do gênero rotulado como 

“pornografia”, que visava denunciar a hipocrisia da burguesia e do clero que 

apregoavam normas de comportamento sexual sem contudo praticá-las em seus castelos 

e templos. No artigo Arte, cidade, erotismo e pornografia, Prof. Roaleno Costa escreve:  

Assim, numa ação de oposição política, textos literários, romances de 

conteúdo sexual que descreviam a vida íntima dos conventos, igrejas e 

moradias burguesas, começaram a ser publicados e em seguida 

ilustrados com gravuras, causando grande constrangimento nos mais 

poderosos representantes da sociedade da época. (...) 

A invenção da “pornografia” deve-se a uma medida de ilegalizar toda 

a literatura ou gravura com conteúdo sexual. Numa ação desesperada 

e conveniente, a igreja católica junta-se a aristocracia que trava uma 

verdadeira guerra reforçada pela inquisição que buscou normatizar a 

vida sexual, criando manuais de conduta em que até mesmo as 

posições sexuais entre casais  eram aceitas ou condenadas por leis que 

podiam levar à fogueira numa condenação por infração. (COSTA, 

2008, p. 216) 

A pornografia aparece como uma “celebração dos prazeres contra a hipocrisia”. 

Foi definida por Peter Wagner como “a representação realista, escrita ou visual, de 

órgãos genitais ou condutas sexuais, que implica transgressão deliberada da moral e dos 

tabus sociais existentes e amplamente aceitos” (WAGNER, Apud. HUNT, 2002 p.28).  

“Voyeurística, subversiva e altamente filosófica, a pornografia 

rapidamente tornou-se o meio preferido de expressão do mal-estar da 

sociedade e, ao mesmo tempo, uma fonte de lucro considerável. A 

tecnologia de impressão foi a principal responsável por essa 

divulgação e comercialização da cultura erótica” (Ibidem, p.125) 

 

Hunt no ensaio Obscenidade e as Origens da Modernidade 1500-1800, 

introdução do livro Invenção da pornografia, descreve o aparecimento do gênero 

“pornografia” nos seguintes termos: 
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Ela não constituía uma categoria de literatura ou de representação 

visual independente e distinta antes do início do século XIX. Se a 

considerarmos como representação explícita dos órgãos e das práticas 

sexuais para estimular sensações, então, até meados ou final do século 

XVIII, a pornografia era quase sempre algo além. (ibidem, p.10) 

Segundo Hunt, entre os séc. XVI e XIX, a literatura pornográfica era na Europa 

um veículo que usava “o sexo para chocar e criticar as autoridades políticas e religiosas” 

O desenvolvimento da pornografia ocorreu a partir dos avanços e 

retrocessos da atividade desordenada de escritores, pintores e 

gravadores, empenhados em por a prova os limites do “decente” e a 

censura da auroridade eclesiástica e secular. (ibidem, p.10) 

  Em  outro trecho do artigo Lyn Hunt escreve: 

Os autores e gravadores pornográficos surgiram entre os hereges, 

livres pensadores e libertinos de reputação duvidosa, que ocupam uma 

posição inferior entre os promotores do progresso do ocidente. Por 

essa razão, a perspectiva histórica é crucial para a compreensão da 

pornografia na cultura contemporânea. A pornografia não foi 

espontânea, foi definida num longo processo de conflitos entre 

escritores, pintores e gravadores, por um lado, e espiões, policiais, 

padres e funcionários públicos, por outro. Seu significado político e 

cultural não pode ser separado de seu aparecimento como categoria de 

pensamento, representação e regulamentação. (ibidem, p.11) 
 

Para Lynda Nead, autora do livro El desnudo feminino, o erótico e o 

pornográfico não podem ser considerados regimes de representações isolados, mas 

“devem ser reconhecidos como elementos dentro de um continum cultural que distingue 

representações do corpo feminino más e boas, formas de consumo cultural permissível 

ou proibidas e define o que pode ou não pode ser visto” (NEAD, s/d, p. 165.)  Dado que 

o erótico descreve o espaço da representação sexual permissível, muitas coisas estão em 

jogo ao se definir as fronteiras dessa categoria e historiadores, críticos e teóricos 

disputam por melhores definições. Há um jogo de critérios estéticos e morais para 

justificar uma categoria de representação e invalidar outra. De modo geral, segundo a 

historiadora, o erotismo se alinha o amor e a pornografia se desenha como representação 

do sexo rude. A autora arrisca uma diferenciação: 

Enquanto o erótico se caracteriza por uma multiplicidade de intenções, 

o único interesse da pornografia é a excitação. A estrutura da narrativa 

pornográfica é a repetição, e sua linguagem é literal e não metafórica. 

Enquanto a arte erótica explora a riqueza das relações humanas, a 

pornografia descreve as respostas dos órgãos humanos.  (ibidem, p. 

170) 
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Na analise de Lynda Nead há uma oposição entre a pornografia e a arte, estando 

ambas em registros de valores distintos. A historiadora escreve: 

Se os prazeres da pornografia se definem em termos de motivação, 

promiscuidade e mercantilizarão, os prazeres da arte se vem como 

aqueles que residem nos valores opostos, na contemplação, a 

discriminação e o valor transcendente (ibidem,p. 144). 

Lynda Nead cita um trecho de Peter Webb, autor que propõe uma diferenciação 

entre erotismo e portnografia, no mínimo curiosa. Cito: 

A arte erótica é arte sobre um tema sexual relacionado 

especificamente com emoções mais que com meras ações, e a 

representações sexuais que são justificáveis sobre bases estéticas. A 

diferença entre erotismo e pornografia é a diferença entre sexo 

celebratório e masturbatório” ( WEBB. In. NEAD, p.170) 

As categorias erótico e o pornográfico não são fixas e universais; “uma névoa 

confusa” envolve os conceitos quando a matéria é a sexualidade e  a pluralidade  das 

suas formas práticas. Nas artes o erótico parece supor uma representação sexual 

estetizada dentro daquilo que a cultura legítima, enquanto, o pornográfico ultrapassa os 

limiares morais e legais e essa transgressão é sua principal qualidade.  

Na apresentação do nu feminino a intenção significativa das imagens que crio é 

erótica. A nudez da mulher por si só é revelação do erotismo. A criação de imagens do 

corpo feminino despido não apresenta um apelo sexual explícito, porém, remete as 

emoções relacionadas a presença da mulher nua. Bataille que afirmou ser a imagem de 

uma bela jovem nua já a imagem do erotismo, ainda escreve sobre o belo feminino, 

A beleza não deixa por isso de ser subjetiva, ela varia de acordo com a 

inclinação daqueles que a apreciam. (...) Um homem, uma mulher, são 

geralmente julgados belos na medida em que suas formas se afastam 

da animalidade. A aversão por aquilo que, num ser humano, recorda a 

forma animal (...) O valor erótico das formas femininas está ligado, 

me parece, ao apagamento desse peso natural, que recorda o uso 

material dos membros e a necessidade de uma ossatura: quanto mais 

as formas são irreais, quanto menos claramente estão sujeitas à 

verdade animal, `verdade fisiológica, do corpo humano, melhor 

correspondem à imagem geralmente difundida da mulher desejável. 

(BATAILLE, 2014 p. 167) 

Nas apresentações da nudez feminina nas obras que eu privilegio imagens 

relacionadas a essa “beleza” que nunca deixa de ser subjetiva, e por isso mesmo sempre 

extrapola a própria categoria, e explora o valor erótico das formas que na irrealidade da 

imagem alcança a expressão do desejo de pintar e o prazer de apreciar as formas da 

figura do corpo da mulher. 
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2 O NU FEMININO E AS ARTES 

 

Para historiador Kenneth Clark “o nu continua sendo o mais completo exemplo 

de transformação da matéria em forma”. O nu masculino tem uma forte presença na 

história da arte desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, mas meu foco é a figura da 

mulher. Segundo Lynda Nead na história da arte há uma predominância da imagem de 

nus femininos. Cita um autor chamado Georg Eisler para o qual “se tem usado quase 

sempre modelos femininos porque, por razões psicológicas, sempre houve mais nus 

femininos que masculinos na arte” (NEAD, s//d, p. 83). A integridade formal e o 

interesse psicológico masculino do artista homem explicariam a predominância da 

imagem da mulher nua. Lynda Nead escreve:  

É inegável que o desenho e a pintura do corpo feminino é tratado com 

muito mais frequência que o nu masculino. Isto não só se pode 

explicar pelo fato óbvio de que a mulher sem roupa é normalmente 

mais atrativa para o artista [...] Também é certo que o corpo feminino 

oferece uma maior variedade de formas e contornos para ser 

desenhados, e a luz e a sombra possui mais formas diferenciadas e 

superfícies para ser definidas. (NEAD, s/d, p. 83) 

Lynda Nead escreve: 

Para a arte, o nu feminino está no centro e nas margens. Está no centro 

porque dentro do discurso histórico sobre a arte se considera as 

pinturas do corpo feminino como a culminância visual do 

Renascimento e da Ilustração, porém o nu feminino também se coloca 

na borda da categoria arte, onde corre o risco de perder sua 

respeitabilidade e desembocar no pornográfico [...] O erótico 

desempenha um papel crítico dentro deste sistema (ibidem,  p. 166) 

Nos meus trabalhos o tema celebrado é a figura da mulher, o nu artístico e seu 

valor erótico. Retomando a história da arte moderna, com sua busca do ultrapassamento 

do desenho realista-acadêmico e busca de novos meios expressivos, e percorrendo as 

definições de corpo, nudez e erotismo dos autores modernos e contemporâneos, refiz 

um quadro de influências que, certamente, não esgotam os artistas que inspiram minha 

poética, mas são nomes importantes dentro do processo criativo no decurso da pesquisa. 

Um critério para a escolha dessas referências artísticas é o fato de terem 

empreendido mudanças significativas na representação do nu feminino, serem artistas 

que aprecio e direta ou indiretamente influenciam minha poética e meus processos 

criativos. Agradeço as indicações surgidas durante todo o processo.  
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2.1 Os Modernos: Courbet, Manet, Matisse e Picasso 

 

 A partir da obra dos modernos a apresentação do nu e do erótico saiu do espaço 

privativo e entrou no circuito dos museus e salões de arte. Sua apresentação de forma 

ascendente tomou o espaço das vanguardas modernistas, tanto nas linguagens 

tradicionais (gravura, escultura. pintura, literatura, teatro) como nas novas formas de 

linguagens visuais (fotografia e cinema).  

Como tema na história da arte o nu tem sido uma constante, porém 

frequentemente recorre algum subterfúgio, como cenas mitológicas, imagens arcadianas 

e ambientes exóticos. Apresentar nus de personagens vivos no momento da sua criação, 

ou a nudez em cenas do cotidiano, era um desafio as normas de pudor da sociedade 

conservadora a época. Ignorando as regras de decoro, os artistas modernos aparecem 

como transgressores e visionários; olham e fazem olhar a realidade de novos ângulos. 

O recorte inicial proposto para a reflexão sobre a aparição do nu feminino toma 

como referência a obra de Gustave Courbet A Origem do mundo de 1866 (Fig. 43). O 

quadro de Courbet, de pequeno formato, feito a pedido de um colecionador de imagens 

eróticas, o diplomata turco Khail-Bey, sob a recomendação de ser o retrato do nu 

feminino “na sua forma mais crua”, apresenta um torso de mulher: a vulva, os vastos 

pelos pubianos, o ventre, o seios, o mamilo sob a veste levantada. O quadro, de um 

realismo surpreendente, ainda choca o moralismo. Seus proprietários mantinham ao 

redor dele um clima de sacralidade, encoberto por uma cortina ou sob outra obra de arte. 

A imagem de A Origem Mundo considerada por muito tempo pornográfica é um 

notório exemplo de como a temática da nudez feminina adquire na pintura moderna um 

novo tratamento, reivindicando um novo estatuto relativo ao que é considerado 

hegemonicamente belo e sobre as atitudes de passividade/atividade das mulheres 

apresentadas. A visão da vulva que Courbet pinta remete a grande intriga do corpo 

feminino e sua apresentação pictórica. “A fenda ali está para os olhos, não para 

penetração” (COLI, 2001, p. 134). Na imagem o “monte de Vênus” recoberto de fartos 

pelos púbicos negros direcionam o olhar para a entrada da vagina. “A vulva esconde a 

vagina, e com ela estamos no limite do visível” (ibidem, p. 138). A Origem do Mundo 

(Fig. 01) faz jus ao nome, pois onde estaria a semente do mundo senão no ventre 

feminino? Entretanto, a vulva e a vagina (“caóides do desejo”) continuam sendo tabus. 
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Fig. 01.  Gustave Courbet. Origem do Mundo. 1866.  

Jorge Coli escreve que nas composições de nus femininos de Courbet percebe-se 

uma “sedução erótica indisfarçada”, sendo as formas femininas expostas com forte 

erotismo, privilegiando as mulheres opulentas, trabalhando suas carnações, torções, cor 

de pele, cabeleiras etc., “o organismo [o corpo feminino] se dá num extraordinário 

esplendor de magníficas carnes” (Apud: NOVAES, p. 238, 1998). O exemplo citado é 

O Sono ou A Preguiça e a Volúpia de 1866 (Fig. 02). Para Coli, Courbet percebe as 

mulheres “com o olhar do voyeur, como alguém de fora e não participante” (ibidem, p. 

238), que vê a natureza feminina com fascínio e perplexidade, como algo irredutível à 

percepção masculina.  

 

Fig. 02.  Gustave Courbet. O sono (ou Preguiça e Volúpia), 1866. Óleo sobre tela. 135 x 200. 
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 Nos meus estudos gosto de retomar as representações de Courbet e pratico 

esboços a partir das reproduções das obras de seus nus femininos (Fig. 73). Interessa-me 

a integridade formal da mulher apresenta por Courbet e como nas suas pinturas ele 

acende o erotismo feminino.  

Outra referência importante da poética é a obra de Eduard Manet (1832-1883). 

Jorge Coli observa que na obra de Manet Olympia de 1863 (Fig. 03), de modo diverso ao 

de Courbet, o pintor faz desaparecer a sedução erótica das formas curvilíneas e o 

modelado do corpo que aparece nos esboços preparatórios, porém Manet conserva o 

erotismo da “cortesã” nos signos da composição: adereços, fita no pescoço, chinelos de 

salto, indícios das relações eróticas da modernidade. Coli escreve: 

Ao contrário das mulheres de Courbet, cujo prazer expulsa o 

espectador da cena, ela [a Olímpia] se dirige para algo que está fora da 

tela, isto é, para o observador que se transforma, diante do quadro, em 

cliente (COLI, In: NOVAES, 1998, p. 240). 

 

 

Fig. 03.  Edouard Manet, Olympia, 1863.  Museu d’ Orsay Parigi. Óleo sobre tela. 

 O nu feminino de Courbet é sem pretexto. O seu erótico, sem ser obsceno, 

apresenta as mulheres na nudez total, entregues a algum momento de ausência, 

desprovidas de ação. Manet, abdicando de explorar as curvas de sua modelo, apresenta 

em Olympia uma mulher nua lançando um olhar inquiridor ao cliente-espectador 

(Berger). Na obra de ambos os pintores, o que predomina é o caráter erótico 

indisfarçado.  
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 Visitar os nus de Manet apoia a reflexão sobre as mudanças na apresentação da 

nudez feminina que passa por uma emancipação. Se libera das representações clássicas 

e recola a mulher em cenários cotidianos, seja o prostíbulo, um “almoço na relva”, um 

banho numa banheira ou no rio Siena. Nas obras de Courbet e Manet me interessa 

também o modo como esses pintores tiraram proveito dos recursos fotográficos, uma 

novidade da época.  

A Olímpia de Manet e O Sono de Courbet são referências que inspiram a 

composição pictórica denominada “Volúpia e desejo (O banquete)” (Fig. 55), um elogio 

aos trabalhos citados, reunindo característica da franqueza de Courbet na apresentação 

do nu com suas curvas e modelados e a atitude da Olímpia que se oferece ao cliente-

espectador assinalando uma mudança na atitude da mulher moderna. 

Outra referência da história moderna da pintura que é a obra de Henri Matisse 

(1869-1954). Nas entrevistas e ensaios que compõe seus “Escritos e reflexões sobre 

arte” o pintor relata que pintou suas odaliscas movido pelo desejo de pintar mulheres e 

o tema se mostrou como um álibi oportuno, mas ele foi ao Marrocos e as viu.  

Matisse é uma referência principalmente no que se refere ao modo como o 

modelo vivo foi tratado na arte moderna. O artista que soube fazer amplo uso desse 

recurso clássico preconiza a eclosão de novos meios expressivos que serão explorados 

nas experiências estéticas posteriores. A simplificação das formas, o delineamento dos 

volumes, o movimento das figuras, a depuração da composição, a exaltação da cor, são 

características exultantes na apresentação dos seus nus. O erotismo de suas composições 

se apresenta tanto nas temáticas como no modo como emprega os recursos do desenho e 

da cor para provocar sentimentos e emoções. Tanto as obras como os esboços de 

Matisse sempre ressurgem como inspiração para o desenho e pinturas (Fig. 74, 92 e 93). 

Por fim, para completar o mapa das referências da arte moderna, cito a obra de 

Picasso. A arte do pintor espanhol é incontornável quando o assunto são os rumos do 

desenho, da cor e das formas na arte moderna. Flanagan escreve: “a los 15 anõs Picasso 

era um cabal pintor acadêmico-realista” (1958, p. 221). Na fase chamada azul pinta 

ladrões e pobres e na fase rosa pinta figuras de circo, mulheres e erótico/pornográfico. 

Junto com Braque, criou o cubismo. “Varios críticos han considerado a Picasso como el 

epítome de la civilización del siglo XX” (ibidem, 224). Flanagan assinala que desde o 

começo houve uma certa rivalidade entre Matisse e Picasso. Segundo Yve-Alain, nos 

anos pós morte de Matisse, pode se perceber nas obras de Picasso o seu luto. 
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Em 1968 Picasso produziu 347, das quais 20 foram destacadas num catálogo 

chamado Erosmemória. A série de grande impacto para a história do desenho Picasso 

iniciou no dia 29 de Agosto e foi concluída em dez dias. Os desenhos são uma 

autobiografia íntima do artista então 87 anos.  

A série da gravura toma Rafael, Michelangelo e Roma (Papa Júlio), três 

personagens masculinos, como três caracteres eróticos, respectivamente, relacionado a 

liberdade, a inibição e o autocontrole e renúncia. Picasso inspira-se em dois quadros de 

Ingres que evoca o episódio amoroso da vida de Rafael que relaciona o tema do pintor e 

sua modelo-amante (Fornarina) a presença de um «voyeur», que é em geral o próprio 

papa, mas pode ser também Miguel Ângelo ou o gravador Piero Crommelynck (Fig. 

04). A série é interessante porque retoma e quebra os tabus da teologia cristã pautada na 

noção de pecado e penitência, através das quais se estabeleceu um controle sobre até os 

mais insignificantes detalhes do desejo.  

 

 

Fig. 04. Pablo Picasso. Erosmemória, 1968 (Uma das 20 imagens do catálogo). 
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Entre os artistas modernos acrescento o nome do artista alemão George Grosz 

(1893-1959), cuja produção de arte erótica é bastante extraordinária. Grosz foi um 

pintor e desenhista moderno, não tão famoso como Matisse e Picasso, o alemão é figura 

destacada no movimento Dadá de Berlim em 1918. A obra de Grosz se mostra de fato 

como um lugar interessante de polêmica entre o erótico, o pornográfico e o obsceno 

(Fig. 05). Militante do Partido Comunista Alemão, emigrou para os Estados Unidos em 

1932, antevendo a ascensão ao poder do nazismo. Naturalizou-se norte-americano em 

1938, voltando apenas a Berlim Leste, pouco antes de falecer. Sua obra faz uma sátira 

acre as condições aterradoras da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial: o 

patriotismo abalado, a ganância egoísta e a sensualidade depravada. 

 

Fig. 05. George Grosz. Erotic  Scenei, 1939. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwis-9uf4O7iAhWpIbkGHUP6Dq8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/Elishaahkh/george-grosz/&psig=AOvVaw30KJ5dTUfMtiN1PKU1-CWK&ust=1560800104853110
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2.2 Pintores Pós-Modernos 

Muitos artistas contemporâneos têm criado obras com o tema erótico feminino. Na 

sequência cito três nomes de artistas vivos cuja obra tenho acompanhado e são 

referências do meu processo.  

O mais velho dos três é o alemão Gerhard Richter (1932). Já realizado como pintor 

de murais, Richter trabalhou como técnico num laboratório de fotografia e, a partir da 

década de 60 iniciou pinturas que fundiam a iconografia jornalística e retratos de família 

com um realismo austero baseado nas fotografias, desenvolvendo o estilo “fotografia-

pintura”. Atualmente Richter tem realizado pinturas abstratas em grande formatos, mas 

da década de 70 temos alguns exemplos de nus femininos, como Ema (Nu em uma 

escada), 1966; Pequeno nu, 1967; Estudante, 1967. Outro exemplo é o “Nu de Páscoa” 

de 1967 (Fig. 06)  

 

Fig. 06. Gerhard Richter. Osterakte. Easter Nudes,1967,  Óleo sobre tela. 

 

 A questão da relação entre pintura e fotografia na obra de Richter alcançou uma 

solução bastante apreciável. Algumas de sua pinturas são monocromáticas e parecem 

fotografias preto e branco, como o exemplo reproduzido. Noutras o artista tira proveito 

na pintura dos efeitos de desfocamento fotográfico. Suas composições são carregadas de 

uma densa atmosfera luminosa e certo movimento. A aproximação e o distanciamento 

entre a fotografia e a pintura é um dos aspectos que me interessa nas suas obras e do 

qual me ocupo na minha poética.  
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Um pintor bastante versátil em suas temáticas, mas que tem especial dedicação a 

pintura de mulheres nuas é o chinês Feng Wei. Atualmente residindo em Denver 

(EUA), Feng Wei cresceu na galeria de arte do Museu Chinês Nacional de Pequim, 

onde o pai artista trabalhava como chefe. O pintor mostra a qualidade de seu trabalho 

nas suas naturezas mortas e desenhos, mas sobretudo impressiona suas apresentações da 

figura humana (Fig. 07). Na obra dos últimos três anos a eroticidade das mulheres se 

torna o tema principal da sua poética. As mulheres de Feng Wei pintadas a óleo são 

apresentadas em composições simplificadas, mas altamente pregnantes de sensualidade, 

estejam totalmente ou parcialmente despidas, sejam modelos profissionais ou casuais, 

estejam apreciando o pintor-espectador ou alheias ao voyeurismo do artista, entregues a 

algum devaneio ou gozo secreto, geralmente apresentadas de corpo inteiro. 

 

Fig. 07. Feng Wei. As Graças, 2018. 

Das obras de Fen Wei observo principalmente o tratamento da anatomia das suas 

figuras. A imagem mostra a plasticidade do corpo nu da mulher; as linhas são sinuosas; 

os volumes são harmoniosamente distribuídos; uma composição simples e provocativa 

para o olhar fruidor dos contornos e volumes. Características que também busco nas 

criações de desenhos e pinturas. 
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 O outro pintor do cenário contemporâneo que tenho observado é o espanhol 

Marcos Rodrigo, atualmente vive em Paris. Definindo-se a si mesmo como “pintor 

expressionista figurativo”, o artista assumiu a figura da mulher, seus corpos, sua 

sensualidade e espiritualidade como tema central de suas composições. Marcos Rodrigo 

elabora o retrato das mulheres com todas as suas qualidades: forte ou frágil; valente, 

sonhadora ou racional. O pintor emprega a tinta a óleo e utiliza a espátula para fazer a 

pintura, procedendo com grandes toques para por a cor e a luz. Um traço forte da sua 

poética são os enquadramentos cinematográficos nos quais apresenta suas mulheres 

numa simplificação do cenário resolvido cromaticamente com rara presença de objetos 

e mínimos adereços (Fig. 08). 

 

Fig. 08: Marcos Rodrigo. Nu, 2018. 

 Da obra de Marcos Rodrigo me interessa todos os aspectos. A mulher nua que 

aparece insistentemente nas suas composições emerge de uma junção de manchas 

multicoloridas e linhas bem definidas praticamente invisíveis. Os corpos despidos das 

mulheres são bem formados e os volumes, sinuosidades e refinamentos estão ali para a 

inspeção e deleite do olhar. Também me agradam a harmonia entre figura e fundo e a 

homogeneidade no tratamento da cor na superfície da tela. Busco essas qualidades nas 

minhas composições pictóricas. 
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2.3 Pintoras de Mulheres 

A História da Arte não é muito grata com as artistas mulheres. São poucos os nomes 

citados e entre estes é um número reduzido de artistas mulheres que criaram nus 

femininos e obras eróticas
7
. Uma pintora da Renascença é considerada a primeira artista 

profissional do sexo feminino: Lavinia Fontana (1552-1614). Ela foi especialmente 

conhecida por seu trabalho como retratista. Da obra da artista encontrei uma pintura de 

mulher nua (Fig. 09). 

 

Fig. 09: Lavinia Fontana. Minerva Dressing,  1613. 

                                                           
7 Acredito que é muito valiosa a produção das artistas que pintam e criam figuras do corpo da mulher e 
creio que ninguém “conhece melhor o mundo feminino senão a própria mulher” (Paraíso). A 
recomendação do livro Mulheres Artistas no século XX, editado por Uta Grosenik, é bastante valiosa 
nesse sentido, só não está anexado a pesquisa ainda por demandas do tempo. 
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Na arte Barroca uma das únicas mulheres mencionadas é a pintura italiana 

Artemisia Gentileschi (1593-1653). Evitando produzir obras de naturezas mortas e 

flores, comuns naquela época, dedicou-se a temas trágicos em que suas personagens 

representam papéis de heroínas. Entre suas obras se destaca a criação “Suzana e os 

velhos” (Fig. 10) onde a pintora imprime sua própria leitura da cena.  

 

Fig. 10: Artemisia Gentileschi, Suzana e os velhos, 1580. 

Na contemporaneidade alguns nomes de artistas mulheres tem surgido no cenário 

das artes e o tema da nudez e do erotismo aparece com mais frequência. Entre as artistas 

que tenho observado cito a pintora russa Ana Marinova, nascida em São Petersburgo 

(1983). As obras de Anna Marinova foram publicadas em uma edição especial dos 

"cursos de pré-estudo" do Instituto de Arte Repin, da Academia Russa de Artes.  Anna 

começou a exibir em 2005 e em 2008 recebeu uma medalha do Instituto pelo seu 

desempenho acadêmico. Desde janeiro de 2010, as obras de Anna Marinova são 

regularmente apresentadas nas vendas das casas de leilões Christie e "Lots Road" em 

Londres. Suas obras estão em coleções particulares na Rússia e no exterior. 
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Sua obra privilegia a pintura do nu feminino com características clássicas (nus 

recostados, panejamentos, pintura a óleo). Sua produção é intensa; frequentemente 

exibe novos trabalhos. O que observo na sua produção é o apego a certo padrão que 

remete aos cânones românticos da representação da mulher nua. Anna Marinova 

encontrou uma solução para apresentação de imagens da nudez de jovens mulheres e 

explora com frequência essas composições (Fig. 11 e 12). 

 

Fig. 11. Anna Marinova. July Morning. Óleo sobre tela. 2013.  

 

Fig. 12. Anna Marinova. Nude with red mask, Óleo sobre tela.s/d. 
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 Os nus de Anna Marinova são corpos belos e agradáveis; reconfortantes. Seus 

modelos se parecem e as poses se assemelham, mas cada nova imagem requer a 

inspeção do olhar e surpreende pela harmonia do conjunto. Peles alvas peroladas sobre 

tecidos coloridos, brilhantes, fazem o olhar percorrer várias vezes o corpo desnudado 

geralmente apresentado com olhos cerrados; a imagem é meramente decorativa, ao 

mesmo tempo, altamente carregada de sensualidade. 

 Outra artista que tenho acompanhado a obra é a Fatbardha Sulaj, nascida no sul 

da Albânia na área de Ballsh  (1971).  Como professora, ela estudou biologia e química, 

mas tem se destacado na literatura, pintura e fotografia. É autora do livro “L’ombre 

féminine” (2011). Nas artes plásticas, a artista explora o desenho do corpo da mulher, a 

sensualidade e a eroticidade da nudez feminina (Fig. 13). 

 
 

  

Fig. 13. Fatbardha Sulaj. Desenhos, 2017. 

Diferente das pinturas a óleo de Anna Marinova, os desenhos de Sulaj são bastante 

provocativos, não tão apaziguadores e rompem com os cânones conservadores. 

Algumas imagens criadas pela artista são auto referenciais. Em outros trabalhos a artista 

emprega modelos. Os esboços rápidos, a incompletude das formas, a acentuação das 

zonas erógenas na imagem do corpo da mulher nua, são traços da poética Fatbardha 

Sulaj que aprecio e também exploro nos meus trabalhos. A espontaneidade e 

expressividade imediata das linhas é uma característica presente no meu processo. 
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2.4 O nu artístico na Bahia  

No cenário das artes na Bahia grandes artistas se ocuparam do tema da nudez e 

do erótico nas Artes Plásticas. Cito a obra de quatro artistas que se destacam pela 

produção e como grandes mestres das Belas Artes na Bahia, lembrados por 

historiadores e críticos de arte pelas inovações principalmente pós década de 60.  

Riolan Coutinho (1932-1994) foi uma referência a qual me dediquei na última 

fase da pesquisa e agregou valor fundamental a busca da forma e da cor na apresentação 

da figura da mulher. Um painel desse mestre que apreciei desde o ingresso no curso de 

artes plásticas é o mural localizado na Biblioteca Central da UFBA (Fig. 14). A obra 

com suas “três graças” (três figuras de mulher) remete as linhas de Botticelli e Klimt, 

numa remissão a figuração renascentista do nu clássico e a ousadia do nu dos modernos, 

numa composição que ultrapassa esses limites e nos põe na presença do contemporâneo 

(um facho de luz na apresentação do nu e da nudez).  

 

Fig. 14 Riolan Coutinho. Mural Biblioteca da Central da UFBA. 
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A referência para o contato com obra do artista, nascido em Pojuca/BA foi o 

catálogo Desenhos, Gravuras e Pinturas, publicado em 2010, que reúne trabalhos de 

Riolan Coutinho acompanhado de textos de artistas, críticos e historiadores; destaquei 

três dos muitos exemplos (Fig. 15 e 16). As ilustrações de imediato provocam o 

interesse dos apreciadores das artes plásticas, pela destreza da mostra reunida, e pelos os 

comentários que permitem conhecer a trajetória desse aprendiz e professor de artes, 

dedicado a busca da forma e ao emprego da cor e que demonstra dexteridade de estilo e 

de técnica. Sobre o tema da “Mulher” na poética de Coutinho, Juarez Paraíso comenta: 

A Mulher sempre mereceu uma atenção especial. Pode-se observar 

nas figuras de mulher algo de fantasioso, enigmático. Voluptuosas as 

vezes, mas sempre eroticamente ternas, encantadoras. De fato, o 

interesse do artista é exatamente o mistério que transcende a realidade 

ou magia que a aparência encobre, através do realismo fantástico de 

imagens idealizadas.Viajando no seu preferido universo das mulheres, 

os seus pastéis são extraordinariamente fascinantes. A elegância do 

seu traço, da linha melodiosa, fluindo e revelando o encanto feminino, 

sensualmente erótico, demonstra ser Riolan Coutnho um desenhista 

virtuoso e revela sua devoção pelas mulheres. Seus nus femininos são 

um enlevo botticellianos pelo ritmo e linearidade das periferias, e, 

com muita independência e originalidade, poderiam pertencer ao 

universo art noveauu, pela vibrantes harmonias cromáticas, pela 

sutileza dos trajes finos e transparentes, pelo requinte dos adornos, 

pela elegância decorativa dos detalhes. (PARAÍSO, 2010, p. 00) 

Observando a poética de Riolan Coutinho, sua passagem pelo realismo, cubismo 

e abstracionismo se percebe como o artista persistiu na busca da expressão por meio da 

relação cada vez mais emocional entre desenho e cor. Sua obstinação pelas 

experimentações da forma e do colorido (com destaque para seus pastéis)  é uma fonte 

inestimável de estudo de linhas, tessituras, contrastes e volumes. César Romero escreve: 

O desprendimento e o fazer eram característicos de Riolan Coutinho. 

Não buscava destacada evidência evidencia, nem comercializar seu 

talento. Desarmado de pretensões, desenhava compulsivamente, às 

vezes nem mesmo papel, frente e verso ou três imagens num espaço. 

(ROMERO, 2010, p. 00). 

 Romero destaca sobretudo a agudeza do olhar e das ideias de Coutinho e ressalta 

que em sua poética o mando é da” intuição e da celebração”. 

Ao contemplar seus desenhos onde a beleza concreta de linha pura, o 

ritmo do arabesco ou a tensão gráfica elaboram formas propícias aos 

sonho ─ como a tessitura da decoração islâmica ─ descobrimos 

facilmente que os seus acentos mais elevados respondem à 

multiplicidade de símbolos que tendem voluntariamente para um claro 

conteúdo intelectual carregado de humanidade e transbordante devida 

(ROCHA,  2010, p. 00) 
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Fig. 15 Riolan Coutinho. Livro: Riolan, Desenhos, gravuras, pinturas.  

 

Fig. 16 Riolan Coutinho. Livro: Riolan, Desenhos, gravuras, pinturas.  
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Floriano Teixeira, nascido em Cajapió (1923-200), portanto maranhense de 

origem, foi pintor, desenhista, gravador, cenógrafo. Estudou desenho e pintura em São 

Luís, onde participou da fundação do Núcleo Eliseu Visconti. Dois anos depois, em 

Fortaleza, participa da criação do Grupo dos Independentes, e em 1962, organizou e 

dirigiu o Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará - UFCE.  

A primeira exposição do pintor na Bahia se deu no Museu do Unhão e obteve 

grandioso sucesso. Floriano foi "emprestado" à Universidade Federal da Bahia por 

determinado período, mas com o apoio de bons amigos (Jorge Amado, Carybé e outros) 

e com a influência do reitor Miguel Calmon, concluiu a transferência para à Bahia e em 

1969 mudou-se para Salvador onde residiu contribuindo para arte até morrer em 2000. 

As mulheres é um tema frequente das criações de Floriano Teixeira. De sua 

pintura, pode-se dizer que pintava sempre “salvando as linhas”. Seus nus femininos 

mostram sempre formas exuberantes em poses sensuais.  

Uma característica de suas composições é abrir quadros dentro do quadro e 

nestes sempre se afiguram cenas eróticas com maior acentuação do pornografismo. Na 

sua obra aparece a personalidade de voyeur capaz de criar cenas íntimas de mulheres 

nuas no chuveiro, deitada numa cama, tirando a roupa ou casais em ato sexual. Muitas 

vezes, numa só tela, Floriano coloca duas ou mais cenas desses "flagrantes” saídos de 

sua imaginação. Seu traço eleva a sensualidade das mulheres pintadas com suas curvas 

perfeitas e cores precisas. 

O estudo da obra de Floriano Teixeira é um incentivo na minha poética. A 

simplificação e precisão do desenho, as harmonias cromáticas, sua apresentação das 

figuras femininas, geralmente representado o corpo despido inteiro e em poses sensuais, 

em cenas compostas por poucos signos, como janelas, pássaros, flores, pinturas, 

apresentam a nudez de forma franca; convite ao olhar fruidor contemplativo.  

Destaco da sua poética o modo como resolve as composições e emprega o 

recurso da cor para produzir drama. Outro elemento que me atem a obra do artista é o 

uso das linhas. As figuras possuem o contorno em linhas finas, bem definidas; o 

desenho salta aos olhos; entretanto, é a cor que desperta emoção poética e erótica (Fig. 

17 e 18). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_Calmon
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Fig. 17. Floriano Teixeira. Sem título. Acrílico sobre Tela, Coleção Particular 

 

 

 

Fig. 18. Floriano Teixeira. Mulher com meias rosas e duas janelinhas. 
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Um artista que não posso deixar de mencionar é o alemão Hansen Bahia (1915-

1978), artista de destaque no cenário baiano. Hansen chegou ao Brasil na década de 40 e 

foi atraído para Bahia. Na suas gravuras retratou como um obstinado as ladeiras, igrejas, 

o povo, o mar e as mulheres. Sobre este artista Jore Amado Escreveu: 

Queiram ou não queiram Hansen-Bahia é opai da gravura baiana ─ 

quem não foi parido por ele, quem não sofreu a influência do alemão 

de Hamburgo que a Bahia conquistou definitivamente? Ninguém pode 

negar a importância de outros mestres ─ Mário Cravo, Henrique 

Oswald, Juarez Paraíso ─, mas também ninguém pode desconhecer a 

fundamental e decisiva presença do grande artista que já aportou aqui 

senhor de sua arte, mestre comprovado. (...) A maior prova de acerto 

da vida de Hansen para o nosso maré esse álbum, “Sex for everyone 

every days”... De beleza e força invulgares, chama poesia  e denuncia” 

(Jorge Amado,  Catálogo:  90  anos Hansen Bahia) 

Toda a obra e a trajetória de Hansen Bahia me inspiram e alguns esboços já fiz a 

partir de sua obra, mas esta citada por Jorge Amado de modo especial afetou meu 

trabalho, tendo eu a possibilidade de ver a série “Sexo para todos todos os dias” exposta 

na Galeria Cañizares em 2012. A série das 12 miss de Hansen é deveras intrigante (Fig. 

19). O artista mostra seu olhar sagaz sobre a figura das mulheres e sua destreza no 

emprego da técnica da xilogravura colorida. 

 
 

 

Fig. 19 Hansen Bahia. Miss São Pauloo. Miss Bahia. 
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Encerrando essa revisão do quadro de influências históricas e artísticas cito a 

obra de Juarez Paraíso, uma referência da arte na Bahia e artista a quem prestigio e aqui 

registro minha homenagem. Nascido em Arapiranga (1934), interior da Bahia, ingressou 

na Escola de Belas Artes da UFBA em Salvador em 1950 e vem desde então realizando 

uma trajetória de grande mestre e inigualável expressividade. O artista se destaca como 

pintor, gravador e muralista, sempre renovando sua produção. Mais recentemente Juarez 

tem trabalhado com artes digitais. Sobre a diversidade de linguagens o artista, numa 

entrevista ao Prêmio PIPA, comenta “eu fui combatido durante muito tempo, ‘o Juarez 

faz de tudo’, sim faço de tudo mas de uma forma completamente honesta”
 8

. 

Na Escola de Belas Artes lecionou didática especial de desenho e desenho de 

modelo vivo. Para o Dicionário de Belas Artes o artista cedeu uma foto do desenho da 

prova prática do concurso para Professor Catedrático da Escola de Belas Artes da 

Universidade Federal da Bahia de 1963 (Fig. 20) 

 

 

Fig. 20.  Juarez Paraíso. Desenho, 1963. 

                                                           
8 http://www.premiopipa.com/2015/06 



66 

 

As apresentações do nu feminino na obra de Juarez se afastam dessa 

representação acadêmica e mostram um nu feminino mais orgânico, dinâmico e sensual, 

tirando máximo proveito das linhas, formas e volumes do torso da mulher. (Fig. 21). É 

interessante a associação das frutas com a genitália feminina. (Fig. 22). 

 

Fig. 21. Juarez Paraíso. Nu. Pastel e crayon sobre papel, 1980. 

 

Fig. 22. Juarez Paraíso. Nu e frutas, Pastel e crayon sobre papel. 
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Um trabalho de Juarez que aprecio muito com o tema erótico é uma lito que se 

encontra na sala de gravura da Escola de Belas Artes – EBA-UFBA (Fig. 23). 

 

Fig. 23. Juarez Paraíso. Uma lito. 

A litogravura colorida (Fig. 24) é uma homenagem ao Kamasutra e esteve 

exposta na 3ª Bienal da Bahia, na Capela do Museu de Arte Moderna – MAM/BA, 

numa seção com o título Ficção Científica/Erotismo Psicodélico. 

 

Fig. 24. Juarez Paraíso. (Litogravura). 
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Na década de 70 Juarez Paraíso foi chamado de “artista tarado”. Em reportagem 

de 2015, por ocasião da indicação ao prêmio PIPA, Juarez diz que “o sexo sempre foi 

tabu” e na época da censura durante a ditadura militar tornou-se ainda mais. Para ele, 

então, a arte erótica se tornou o modo de exercitar sua liberdade.  

O artista ainda comenta os interditos na apresentação do corpo. Diz ele, “se 

coloco minha mão e meus dedos [numa obra] não há nisso nenhuma heresia, mas se 

coloco meu pênis estou ofendendo a tudo e a todos”
9
. Cita uma obra de escultura que 

realizou onde os dedos se tornam pênis (Fig. 25). 

 

Fig. 25. Juarez Paraíso. Uma escultura. 

A obra de Juarez é uma influencia indireta no meu trabalho. Suas representações 

de falos e vulvas, principalmente na escultura, além de “psicodélico” possui um caráter 

surreal pós-modernista; são de grande impacto visual e simbólico. As imagens 

bidimensionais ou tridimensionais tem grande força expressiva e são uma quebra dos 

interditos na representação dos órgãos sexuais e da libido. O que destaco como fator 

importante na obra erótica de Juarez Paraíso, e tomo como influência para minha 

produção, é ousadia de desafiar os interditos na apresentação do corpo e reafirmar a arte 

como o lugar de expressão da liberdade e do desejo. Na arte, o artista expressa suas 

emoções e é livre para criar. 

 

 
                                                           
9 http://www.premiopipa.com/2015/06 
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3  A POÉTICA DA NUDEZ FEMININA
10

 

 

A formação nas Artes Plásticas impulsionou a retomada do “ser-artista”; desde 

criança a tudo me dedicava em fazer bem feito: apreciar, compreender e recriar. Nas 

criações artísticas da graduação privilegiei o nu movido pela apreciação da figura da 

mulher e pela intenção poética de apresentação da nudez feminina de forma franca e 

sem interditos. Busco a criação de imagens onde a nudez é colocada a disposição do 

olhar contemplativo para apreciação estética, para a fruição do olhar sem pudor e sem 

má consciência, sem vínculos mercadológicos ou ideológicos.  

As sinuosidades do corpo da mulher são a inspiração de diversas criações em 

diferentes linguagens: escultura (Fig. 26), gravura metal (Fig. 27), xilogravura (Fig. 28), 

pastel (Fig. 29 e 30), acrílicas (Fig. 31 e 32) e desenhos (Fig. 33). A graduação 

culminou com o projeto O balé dos pincéis e das cores, orientado pela Prof
a
. Dr

a
. 

Celeste Warner, que resultou na produção de duas telas mostradas na exposição 

Contraponto em 2013, Âmago (Fig. 34) e Âmago I (Fig. 35).  

 O projeto apresentado ao Programa de Mestrado da PPGAV-EBA tinha como 

título original Mulheres e eroticidade em manchados acrílicos, e propunha como 

subtítulo Das linhas às cores: a excitação do olhar e a exaltação da figura feminina.  

No texto de qualificação usei o título A mulher nua em linhas e cores, que “direciona a 

uma generalização bastante ampla” (como observou o professor Paraíso). No estado 

atual da pesquisa o título é A experiência da forma e da cor no estudo do nu feminino. A 

intenção é significar a experiência da pós qualificação, período no qual procurei novos 

modos de expressão pela cor e recriações incessantes de figuras da mulher que compõe 

minha poética. Como diz o título, trata-se de reconhecer toda essa experiência como um 

estudo persistente na busca das formas, por meio do desenho e da cor.   

 No processo criativo cada vez mais a pintura acrílica me atrai como linguagem 

plástica para apresentação do tema nudez feminina, entretanto, não me restrinjo a essa 

técnica, tendo em vista que o desenho, a escultura, a fotografia e as criações digitais se 

integram no processo. 

                                                           
10

 “A poética é programa de arte, declarado num manifesto, numa retórica ou mesmo implícito no próprio 

exercício da atividade artística; ela traduz em termos normativos e operativos um determinado gosto, que, 

por sua vez é toda a espiritualidade de uma pessoa ou de uma época projetada no campo da arte” 

(PAREYSON, 1997, p. 11). E ainda: “uma poética é um determinado gosto convertido em programa de 

arte” (ibidem, p. 17). Falar da poética é falar sobre um modo próprio de um artista ou de um grupo de 

artistas realizarem suas criações.   



70 

 

 O problema formulado inicialmente na pesquisa se apresenta na forma de 

perguntas-chaves: Na apresentação da nudez feminina o que agrada, o que perturba? O 

que há de inquietante na apresentação da figura da mulher nua?  

 A imagem do corpo despido faz uma remissão explicita ou implícita ao que se 

pode chamar “emoção erótica” (expressão de Bataille), isto é, as emoções relacionadas 

à sensualidade das formas do corpo, ao exercício da sexualidade e aos prazeres sensuais 

(satisfeitos ou insatisfeitos). As obras de arte que apresentam a nudez tem um poder de 

tirar o expectador de uma contemplação passiva e remetê-lo ao seu universo particular 

de desejos e vivências intimas, segundo Lynda Nead.  

 Assim, na pesquisa me propus, além da produção das obras, uma investigação 

teórica conceitual sobre as noções acerca do corpo, da nudez e do erotismo, e do limiar 

entre arte erótica e pornográfica (Capítulo I), buscando definir quais elementos teóricos 

estão implicados na criação da imagem de figuras da mulher e o que há de erótico na 

apresentação do corpo feminino despido.   

 Na revisão do processo criativo realinhei a apresentação das imagens de acordo 

com a produção das obras, aproximando os esboços e croquis, as fases intermediárias da 

produção e a obra no estado atual. Assim, destacando trabalhos realizados no decurso 

dos últimos três anos, organizei a apresentação visual mostrando as ideias originárias 

em esboço, croquis e seus desdobramentos, com registros de fases do processo criativo. 

A diagramação ainda está esboçada, porém, visa mostrar como se deu as produções e 

retomar a trajetória do processo de criação dos desenhos e das pinturas. 

  A primeira produção em processos criativos, após o ingresso no mestrado, foi o 

desenho de Oxum (Fig. 36) e a composição do banner que esteve exposto no projeto 

Sacatar (Fig. 37).  Para essa criação fui levado a repensar as representações das 

mulheres brasileiras e suas aparições no imaginário cultural. Ao mesmo tempo, outros 

debates provocaram a reflexão sobre a morte do belo nos tempos modernos, e as 

transformações na concepção acerca do pensamento sobre o que é arte.  A plotagem, 

tendo como figura central o desenho de Oxum, reuniu elementos referentes ao seu culto 

na mitologia afro descendente (a galinha de angola, a pena, o ouro), esboços de figuras 

femininas e fragmentos de poesias de Drumond de Andrade, do livro O amor natural. 

Essa junção de imagens e poesias visou provocar uma reflexão sobre as questões: “Isto 

é belo? Isto é arte?” A plotagem evoca a desconstrução das noções tais como: beleza, 

sensualidade, eroticidade, obscenidade, poesia etc. 
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3.1 Mitológicas  

 Na sequência apresento seis pinturas e material relativo a elas, que antes 

apresentei como uma série temática de representações das Mitológicas. A mitologia 

greco-romana no renascimento, no romantismo e mesmo no modernismo inspirou 

pinturas e outras artes. Na pesquisa sobre o nu feminino, inevitavelmente se é remetido 

ao renascimento e a uma retomada da “antiguidade pagã” (expressão de Warburg). O nu 

enquanto forma de arte é uma invenção dos gregos (Clark). Nas expressões dos 

arquétipos femininos, as personas geralmente se afiguram como corpos belos e 

instigadores do desejo (libido) “de deuses, faunos e homens”.  

A escolha das mitológicas retomou inicialmente a genealogia apresentada pelo 

poeta Hesíodo na Teogonia. Para a primeira tríade escolhi os mitos da gênesis, 

começando por Gaia, a origem do mundo, numa remissão a Coubert; depois Afrodite, 

um encômio a deusa do amor; e, para terceira composição, Pandora, portadora da caixa 

com “todos os dons”.  As mitológicas associei as “caóides do desejo”
11

, pois são 

pinturas que apresentam um nu bastante franco, salientando as partes erógenas do corpo 

da mulher (vulva, bunda, seios etc.). Na narrativa de Hesíodo, Gaia é a primeira forma a 

se configurar no caos; é o mito da grande-mãe, mathésis originária de todas as criaturas. 

Courbet quando em seu quadro representou a vulva em primeiro plano denominou sua 

obra Origem do mundo. Na apresentação que faço de Gaia, a pintura mostra uma jovem 

mulher nua, sentada com as pernas abertas deixando a amostra a vulva, os braços 

levantados fecham uma forma oval. Uma bela jovem, uma imagem do erotismo, é uma 

remissão a mulher e sua capacidade gerativa (Fig. 38, 39 e 40).  

O nascimento de Afrodite é outro mito que inspirou poetas e pintores. É 

interessante recordar que na Grécia as primeiras representações escultóricas da mulher 

nua apresentavam a deusa Afrodite. Foram realizadas pelos escultores gregos doze 

Afrodites, reproduzidas na escultórica romana. A deusa do amor nasce da espuma 

gerada pelo pênis decepado de Urano que cai nas águas de Oceano. Uma pintura célebre 

de Botticelli mostra a deusa advinda das águas marítimas e aportando de uma concha 

em pé, nua, porém cobrindo sua genitália com os longos cabelos ruivos. Na pintura de 

Afrodite deixo a mulher nua recostada na concha, apresento a deusa calipígia, nua e 

formosa, sendo ainda transportada pelas ondas (Fig. 41, 42, 43 e 44). 

                                                           
11 O conceito de “caóides” é tomado emprestado de Deleuze, autor que definiu o corpo humano, como 

“corpo desejante”. 
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 A terceira mitológica da tríade fundamental é Pandora. O mito da sua criação 

também foi narrado por Hesíodo. A figura é inspirada na imagem de um modelo de uma 

peça publicitária da venda de lingerie. Ao seu lado, num relvado, repousa um pequeno 

baú, que guarda a referência tanto a caixa mítica de Pandora, que segundo a narrativa do 

poeta portava todos os bens e males enviados pelos desuses aos homens, e ao mesmo 

tempo, o baú portador de tesouros, remete a vaidade feminina e aos tesouros que a 

refinada luxúria requer. O corpo-imagem da mulher é um corpo que se oferece, a mão 

direita aguça o olhar-desejo pelo seio que é oferecido, enquanto a mão esquerda paira 

sobre a caixa que guarda ou aguarda tesouros. Outra tradução para a palavra Pandora é 

“todos os presentes” (Fig. 45 e 46). 

 A imagem da pintura mostra uma jovem nua, signo do erotismo. Os outros 

elementos (um penhoar transparente, o pequeno baú, um fragmento de coluna, a relva) 

estão no quadro para serem apreciados, fruídos pelo olhar. Sem título, a obra ainda 

remeteria a mitológica Pandora? A interpretação do fruidor é livre e depende de seu 

repertório. O título indica a referência, mas a narrativa pictórica não encerra a narrativa 

mitológica, só a toma como pretexto para a criação e apreciação do nu artístico.  

 Pasífae (Fig. 47, 48 e 49) é a figura mítica que, enfeitiçada por Afrodite, num 

desejo de vingança de Poseidon, encomenda a Dédalo, artista, engenheiro, arquiteto do 

rei Minos, da ilha de Creta, um artifício que permita a ela ter relações sexuais com o 

touro branco, animal de sacrifício ao senhor dos mares. O engenheiro construiu uma 

vaca de madeira tão perfeita onde Pasífae se escondeu e pode assim realizar seu intento. 

Esta seria a origem da criatura híbrida, devoradora de carne humana, o Minotauro. 

Minos, envergonhado pela insígnia da traição da esposa encerrou a criatura monstruosa 

num labirinto, também construído por Dédalo. Essa narrativa já foi motivo de 

ilustrações de muitos artistas, incluindo André Masson e Henri Matisse. A pintura, 

ainda em esboço, que pretende ser uma apresentação alegórica desse disfarce da Pasìfae 

na sua busca de realizar um desejo sexual. 

 Outro mito que inspirou desenho e pintura foi a história de Dânae. A narrativa 

diz respeito a mítica filha do rei Acrísio, rei de Argos que, temendo ser destruído por 

um neto, prende a filha numa torre de bronze e a mantém constantemente vigiada, para 

que não possa gerar herdeiros. Entretanto, Zeus tomado de amor pela bela jovem, 

transmuta-se numa chuva de ouro e penetra no edifício por um orifício no teto. Caindo 

sobre Dânae ele a fecunda, sendo esta a origem do herói Perseu (Fig. 50, 51 e 52). 
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Outra pintura que faz uma referência aos mitos gregos traz o título provisório 

Revisitando as graças. Para a composição em questão, o trabalho se realizou a partir de 

um ensaio fotográfico com o modelo posando nas três posições propostas a partir da 

representação de Botticceli das Graças na obra Alegoria da Primavera (1482). A 

representação pictórica mais antiga desses arquétipos foi encontrada em uma das 

paredes de Pompéia. No Renascimento, Francesco Del Cossa, por volta de 1476-1482 

pintou as três no cortejo que acompanha Afrodite, em uma das paredes do Palácio 

Schifanoia, no afresco Alegoria de Abril – O triunfo de Vênus. O detalhe parece ter sido 

a inspiração da pequena pintura de Rafael, em 1504, com o mesmo tema e uma 

representação muito similar a de Francesco Del Cossa. A intenção da composição foi 

aproveitar a pose das graças de Botticelli, mas a concreção da pintura buscou uma outra 

revisitação a partir do modelo e de signos mais presentes no cotidiano vivido (Fig. 53). 

A produção desse trabalho inaugurou uma fase de produção mais voltada a 

observação do modelo vivo, produção de desenhos e fotografias (depois descartadas ou 

guardadas para produções posteriores) e criação de telas com temas mais livres. 

A revisitação aos temas mitológicos foi bastante favorável ao estudo do modo 

como na história das imagens a mulher foi figurada. Mas em cada releitura, apresento 

modelos destituídos dos simbolismos clássicos, e revestidos de ares das imagens de 

mulheres que aparecem na cultura visual contemporânea. A proposta, menos que 

apresentar os mitos, se manteve fiel ao pathos de exprimir o nu feminino, na sua 

franqueza e sem pudor. Assim, a poética se encaminhou por outras vias e temáticas, 

inspiradas em outras musas. 

Uma composição que foge ao tema das mitológicas realizei com a junção e fusão 

de várias imagens, com o título O banquete - Desejo e volúpia. Na criação empreguei o 

framer de um vídeo, do qual capturei uma silhueta, duplicada em espelho na tela.  A 

figura central foi composta a partir de observação de modelo vivo, fundido a observação 

com a imagem de outras fotografias de diferentes modelos, resultando numa 

apresentação de um nu feminino impregnado de uma eroticidade idealizada que não 

encontra correspondente no mundo vivido, como as Afrodites idealizadas pelos gregos. 

Trata-se no banquete que compus, dos mitos de sedução modernos; o título da 

composição é uma remissão a obra de Coubert (Fig. 54 e 55). 
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3.2 Imagos 

 No processo de composição de Solitude as imagens de mulheres de Cézanne e as 

banhistas de Degas aparecem como elementos da inspiração.  Degas, em particular, 

mostrou em sua obra um curioso fascínio pelo nu feminino e dizia ele que adorava 

pintar como que “pelo buraco da fechadura” e pintava suas mulheres tais como as via, 

surpreendidas em instantes de intimidade (BECKETT, 2006, p. 292). Nas casas de 

interior da cidade onde cresci, eram comuns as fechaduras que permitiam a visualização 

dos interiores. Acumulei algumas dessas vistas, travessura de menino curioso. É uma 

dessas imagens de buraco de fechadura fixadas na memória, um engrama, que origina a 

composição. O esboço e a pintura mostram a figura cuja face não pode ser vista, mas 

somente o corpo estendido. A figura calça uma sandália e toca o próprio mamilo direito; 

o corpo paira numa atmosfera de solidão (Fig. 56 e 57). 

A Magnólia pode se dizer é outra imago (imagem inscrita na memória) que 

remete a descoberta de prazeres sensuais mais íntimos. A mulher que inspira a obra era 

uma preta muito bonita, filha de criação, trabalhava para certa família na cidade onde 

nasci. Aos domingos as tias de Magnólia, umas quatro, todas solteiras, iam à missa e eu 

menino, já com certa familiaridade com o quintal ia ver às palmeiras. Lá sempre estava 

ela, Magnólia, me observando enquanto eu a admirava. Acabou que ficamos próximos; 

sempre aos domingos e pela manhã, o coro da missa era alto, eu só com Magnólia, ela 

me ensinava umas coisas e eu, alegre de estar ali, sentia-me um felizardo. A história me 

remete a um poema recentemente lido.  

Descubrimiento de la mujer 

 

Entonces la mujer se me apareció sin más velos, en um pudor natural. 

Desde aquel tiempo sus gestos, libres, surgidos en uma solemnidade 

fecunda, me consagran a la única dulzura real. 

Em tal familiaridad transcurro sin cansancio. 

A esta hora puede hacerse noche, la claridade lunar tendrá lãs sombras 

má desnudas.  

(Giuseppe Ungareitti, apud. Belloc, 2001) 

 

Essa imago é um motivo recorrente de minhas criações. Apresento quatro 

versões desse trabalho realizado em diferentes distintas e buscando formas e cores 

distintas. As repetições permitem visualizar os esforços das criações como busca 

incessante da forma pela cor. Algumas memórias da “pele de Eros”, o nu (expressão de 

Belloc) são persistentes e sempre reavivam-se nos meus desenhos e telas. Assim é 

comum a mesma figura aparecer como motivo de vários trabalhos (Fig. 58, 59, 60 e 61). 
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Para os desenhos e composiçoes, um dos procedimentos é o estudo dos grandes 

dos mestres. Na apresentação de uma figura, testo várias formas e poses, e cores, até se 

aproximar daquela imagem que melhor satisfaz o desejo de minha poética, as vezes 

percorrendo caminhos alheios, até encontrar o que busco; é o caso da composição O 

banho d’ Alva e os desenhos que a antecederam inspirados em Coubert, Manet e 

Matisse (Fig. 62, 63, 64 e 65). A imago (imagem) é oriunda de outra travessura de 

adolescência quando brincando no quintal, subi num pé de graviola, para espionar a 

vizinha pelo telhado do banheiro. Ao levantar bem devagar uma telha de barro da 

cobertura, lá estava ela, linda, banhando-se. Drummond de Andrade também celebrou 

as reminiscências de um banho em sua poesia erótica.  

SOB O CHUVEIRO O AMAR 

Sob o chuveiro amar, sabão e beijos, 

ou na banheira amar, de água vestidos, 

amor escorregante, foge, prende-se, 

torna a fugir, água nos olhos, bocas, 

dança, navegação, mergulho, chuva, 

essa espuma nos ventres, a brancura 

triangular do sexoé água, esperma, 

é amor se esvaiando ou nos tornamos fontes? 

(Carlos Drummond de Andrade) 

Outra pintura que faz reminiscência ao Eros de minhas memórias se refere a 

uma imagem fugaz, porém que inelutavelmente se fixou em minhas lembranças, trata-se 

de Verbena. Certa vez eu e um colega, entramos na casa de Verbena pelo portão do 

quintal, para pegar alguma coisa com o namorado dela. De repente a porta do fundo da 

casa se abriu; eis que surgiu ela, estava completamente nua, apenas de sandália e numa 

das mãos segurava uma toalha. Continuei a observar assim imóvel por alguns segundos. 

Que visão! Ela não se fez de rogada, nos cumprimentou e entrou no banheiro. Essa bela 

imagem ainda me acompanha (Fig. 67, 68 e 69)..  

Outra imago (lembrança) que me inspira a pintar é Dase. Todo ano aparecia na 

cidade universitários para fazer residência. Numa dessas visitas apareceu Dase; contou 

que seu grupo, depois de terem conhecido a comunidade da cidade, iriam visitar os 

campos e perguntou se eu não gostaria de ir com eles; acenei que sim. Ao final da tarde, 

depois de retornar da zona rural, nos encontramos na minha casa e saímos a andar. 

Paramos à base da escultura de Jaguarari (Onça-Pequena), o índio símbolo da cidade. 

Ali ficamos a conversar enquanto degustamos umbus e beijos. Inclui um esboço e duas 

imagens dessa memória (Fig. 69, 70 e 71). 
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O banho é uma criação ainda em processo. A proposta é realizar mais de uma 

obra sobre o tema banhista, tenho feito alguns experimentos com desenho e pintura. A 

história que inspira essa criação se passou numas férias quando uma colega retornou de 

Salvador levando umas amigas para passear e conhecer os festejos juninos, muito 

aquecido na minha região. Tinha uma turma hospedada na casa vizinha à casa de 

Roberto, um amigo meu, onde morava uma dessas garotas que trouxera três ou quatro 

amigas. Ele andava muito feliz e agitado, pois dizia que seu quintal tinha virado o 

paraíso. O muro era baixo e de lá se via tudo, uma revelação, todas ali a banhar-se de 

sol e água. Pude comprovar a verdade da cena: vi seios, bundas, gritos, brincadeiras; 

então, fomos notados. A amizade aproximou-nos e pela primeira vez tomei beijos, 

peitos e ponche! (Fig. 72, 73, 74, 75 e 76) 

Brincando na casa das meninasé uma composição inspirada  em outra memória 

de adolescente. Foi um encontro bastante interessante na casa das meninas, pois já nos 

conhecíamos, mas não daquela maneira: na casa delas, a sós e com aquela intimidade. 

Lembro que foram momentos de chamas e intensidade hormonal; todas as partes se 

tocando com intimidade no envolvimento dos corpos, entre abraços, beijos e intensos 

desejos (Fig. 78, 79 e 80).  

Penso as pinturas que fiz inspiradas na noção de Imagos como lugar de 

celebração destes acontecimentos numa exaltação da figura da mulher e descoberta dos 

prazeres dessa apreciação e, a dança dos pincéis e cores contínua, buscando sentidos na 

poesia, nas leituras e em outras reflexões sobre a arte. Na psicologia, a partir de Jung, o 

termo “imago” refere-se à imagem inconsciente formada a partir das relações 

intersubjetivas e desempenham o papel de modelo que orienta as escolhas posteriores 

dos modos de relação, funcionando como verdadeiros clichês mentais de personagens 

da vida afetiva da pessoa que habitam fantasmaticamente a sua psique.  

Lendo sobre os artistas que trabalharam com a nudez, cada um em sua época e 

os valores que suas obras encarnaram, meus fantasmas latentes, lembranças e memórias 

que me acompanham, encontram um espaço para se transfigurar em imagens.  

O que o pintor vê / O que ele sonha e pensa enquanto ele pinta / se 

enraíza no húmus dos fantasmas / E são os fantasmas, por uma 

insistência que lhes é própria, que desviam as formas, empurram o 

artista à repetição. (PASSERON, apud SOUSA, et all., 2001, p. 09). 
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3.3 Modelos 

Na produção de um conjunto de telas que genericamente intitulo “Modelos” as 

criações não são um padrão, ou ideal, ou paradigma da poética em processo, mas apenas 

exemplares da obra que tenho produzido. Sob o título Modelos reúno trabalhos cuja 

unidade temática é a expressão do nu feminino. Sobre as relações entre pintor, modelo, 

obra, fruidor é interessante a leitura do conto de Balzac A obra desconhecida.   

No conto de Balzac o autor narra o drama de Frenhofer, o pintor que quer 

realizar sua obra-prima mas carece de inspiração; precisa de um modelo; uma bela 

modelo. Porbus e Poussin querem apreciar a obra do mestre. Poussin tem uma mulher 

que o ama e lhe serve de modelo; ele lhe faz a proposta de posar para o mestre, em troca 

ele e Porbus verão a obra desconhecida de Frenhofer. Ao adentrarem ao estúdio de 

Frenhofer, Porbus e Poussin procuram uma pintura da mulher nua. O modelo, a 

namorada de Poussin que posa nua não é vista. Eles procuram nos quadros a bela 

mulher, obra-prima do mestre, porém, se deparam com um  muro de cor. O que veem na 

tela de Frenhofer é só “a ponta de um pé nu”, “um pé delicioso, um pé vivo: Aquele pé 

aparecia ali como um torso de alguma Vênus de mármore de Paros que surgiria dentre 

os escombros de uma cidade incendiada” (BALZAC, 2012, p. 175).  

Todo um drama se passa em A obra desconhecida: o pintor que busca realizar a 

grande obra; fruidores especialistas que a querem contemplar; a modelo que posa 

constrangida pelas pressões amorosas do companheiro, pois, sabe ela que a partir do 

momento que posa, não é ela que é vista, mas a pintura a ser feita é o que busca o olho 

do artista; por fim, uma obra quase abstrata (um “muro de cor”, escreve Balzac) onde 

apenas se afigura um pé, índice indelével da presença de um corpo feminino.  

O fim de Frenhofer é trágico: queima suas telas e morre. Dez anos concebendo 

sua “Catherine Lescault”, decidido a viajar à Turquia, à Grécia, à Ásia para “buscar um 

modelo” para comparar seu “quadro com diversas naturezas” (ibidem, p. 169). É 

interessante a reação de Frenhofer ao ver Gillete. Quando recusa que Porbus e Pousin 

vejam sua obra, diz ele ser ela diferente de todas as outras, pois não é uma tela, é uma 

mulher; ele teria lhe infundido alma. E afirma ao modo dos moralistas: “─ A poesia e as 

mulheres não se entregam nuas senão a seus amantes!” (ibidem, p. 170). Porém, ao ver a 

mulher de Poussin o olho do ancião rejuvenesce e “com um hábito de pintor, desvestiu, 

por assim dizer, aquela moça, adivinhando suas formas mais secretas, e a quer seja por 

um momento” para compará-la com sua Catherine Lescault.  
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Assim se passa: a jovem Gillete posa; Porbus e Poussin podem então contemplar 

o quadro, porém, se deparam com “uma infinidade de linhas bizarras” e uma confusão 

de cores amontoadas, um “caos de cores, de tons, de nuanças indecisas”, de onde se 

destaca uma única parte, uma zona altamente erógena, “a ponta de um pé nu”. 

O conto de Balzac apresenta uma trama complexa, mas nela se destaca o drama 

da relação pintor, obra, modelo, fruidores; também o drama da representação: 

figurativo, abstrato, imaginário, realista, surrealista.  

A necessidade de modelos e a dificuldade de encontrar o modelo ideal são 

apontadas já na história da pintura antiga. Conta-se que Zêuxis para representar uma 

Afrodite, requer que posem para ele as cinco mais belas jovens da cidade e de cada uma 

o pintor toma emprestada uma parte.   

 Sobre as relações entre modelo e pintor é interessante lembrar a resposta de 

Matisse quando interrogado sobre se havia razões particulares para pintar odaliscas. O 

pintor responde: “Faço odaliscas para pintar nus. Mas como fazer nus sem que sejam 

factícios? E ademais porque sei que isso existe. Estive no Marrocos. Eu as vi” 

(MATISSE, 2007, p. 97). Serviram-lhe de modelo a esposa Amélie, a filha Marguerite, 

modelos profissionais e outras mulheres suas amigas. Em “Notas de um pintor sobre seu 

desenho” Matisse escreve: 

Dependo totalmente de meu modelo, que observo em liberdade, e só 

depois decido sua pose, que será a que mais corresponde ao seu 

natural. (...) Suas formas nem sempre são perfeitas, mas elas sempre 

são expressivas (ibidem, p. 180) 

Nessas mesmas notas Matisse conta que certa vez alguém lhe disse que ele não 

via as mulheres tal qual as pintava, ao que respondeu: “’Se encontrasse alguma assim na 

rua, fugiria apavorado. Antes de mais nada, não crio uma mulher, faço um quadro” 

(ibidem, p. 180) Em outra nota de Matisse para Aragon, o pintor escreve:  

eu entendo que fiz um progresso quando constato em meu trabalho um 

afastamento cada vez mais claro do apoio do modelo (...) Eu bem que 

gostaria de dispensá-lo totalmente um dia – não penso nisso, pois não 

cultivei o suficiente a memória das formas” (ibidem, p. 180) 

Na representação do nu feminino o modelo vivo é como diz Matisse não uma 

informação, mas um centro de energia, de certa emoção natural do contato com o outro. 

Para as criações que expressam meu pathos recorro ao modelo vivo e a imagens 

fotográficas. Sobre o uso da fotografia no trabalho do artista lembro a fala de Manet 

sobre sua produção: 
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O fato de que minhas Catedrais, meus quadros londrinos ou que outros 

tenham sido ou não copiados da natureza ou de fotografias é irrisório, 

isso não interessa a ninguém e não tem a menor importância. Conheço 

muitos pintores que pintaram coisas horríveis diretamente da 

natureza... É o resultado que interessa (MANET, apud. LOBSTEIN, 

2010, p. 74) 

Na minha poética, interessa o resultado, mas também o processo. A criação das 

composições parte de desenhos de observação e de livre imaginação, com criação de 

croquis experimentais, digitais (Fig. 81) ou esboços à mão livre (Fig. 82 e 84). No 

processo faço pesquisa de imagens (fotografias, pinturas, desenhos) relacionados a 

composição desejada; alguns trabalhos começam com observação de modelo vivo; 

outros recorrem à observação do modelo durante a execução da obra. O desenho e a 

pintura de observação são exercícios necessários para a mão e o olho se afinarem (Fig. 

83 e 85).  

Durante as poses, faço esboços em linhas rápidas, numa tentativa de capturar a 

forma na sua inteireza e espontaneidade. Os esboços servem tanto para o estudo 

cotidiano, como para criações mais complexas (Fig. 86, 87, 88, 89, 90 e 91). Esses 

exercícios preenchem os cadernos de artistas e outras tantas folhas avulsas (alguns aqui 

impressos em vegetal). O processo criativo pode seguir percursos mais longos como o 

exemplo da composição Banhista, que se iniciou com estudo de desenho de Matisse, e 

prosseguiu com sessão de fotos para melhor visualizar a pose, mais estudos em acrílica, 

e finalmente a pintura (Fig. 92, 93, 94, 95 e 96). Ou a pintura pode brotar 

espontaneamente de uma observação mais direta (Fig. 97) e um colorido mais 

espontâneo (Fig. 98). 

Os temas se repetem e se renovam no jogo incessante da criação. Em 

Observação (Fig. 99) busquei uma nova integração da figura e fundo pelo contraste e 

pela complementaridade das cores. Os vínculos da forma e da cor atam a obra ao 

processo, mas são novas intensidades e possibilidades que se insinuam a cada criação. 

Essa obra específica mostra uma nova experimentação da paleta; tanto a forma como as 

cores adquirem nova expressividade. 

Na finalização da apresentação das imagens da poética, apresento um desenho 

(Fig. 100) e uma tela acrílica (Fig. 101) com uma composição abstrata, não obstante 

bastante insinuante, Desejo infinito. Também acrescento um esboço (Fig. 102) e uma 

tela acrílica (Fig 103) que se diferencia das obras anteriores, por certo desapego da 

figuração e do uso da tinta. 
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Quando tenho uma intuição criativa (desejo pintar certa imagem ou composição)  

mas não tenho o modelo, ou trata-se de uma pose inverossímil que  um modelo vivo não 

daria conta, o recurso que tenho empregado é a apropriação e recriação de imagens, por 

meio do desenho e por meios digitais. Nesse processo, se pode proceder como Zêuxis e 

de cada modelo-imagem tomar emprestada alguma parte.  

Por fim, os últimos esboços ultrapassam o limite do erótico para alcançar o 

pornográfico. Essa série apenas começada, apresenta figuras de mulheres nuas em cenas 

de sexo. Os esboços são desenhos a lápis (Fig. 104) que foram recriados por incisão em 

tábuas de carne, as Tábuas pornográficas (Fig. 105). 
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4 FIGURAS DA MULHER NA MINHA POÉTICA 

 

 

 

Fig. 26. Paulo Henri Monteiro. Ponto de equilíbrio, 2012, gesso. 

 

 

 

Fig. 27.  Paulo Henri Monteiro.   Nu recostado. Desenho para gravura em metal. 
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Fig. 28. Paulo Henri Monteiro.  Série Por um ângulo, 2012, Xilogravura. 
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Fig. 29. Paulo Henri Monteiro.  Sonho, 2012, pastel sobre cedro. 50 x 40 cm 
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Fig. 30. Paulo Henri Monteiro.  Sonho & Momento, 2012, pastel sobre cedro. 50 x 40 cm 
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Fig. 31. Paulo Henri Monteiro.  Nu recostado 2012, Acrílica sobre madeira. 18 x 43 cm 
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Fig. 32. Paulo Henri Monteiro.  Sonho I, 2012, Acrílica sobre tela. 80 x 60 cm] 

 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34. Paulo Henri Monteiro. Âmago. 2013, Acrílica sobre a tela 200 x 240 cm.  
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Fig. 35. Paulo Henri Monteiro.  Âmago I, 2013. Acrílica sobre tela, 60 x 80 cm. 
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Fig. 36. Paulo Henri Monteiro.  Oxum. 2016. (Desenho a nanquim.. 
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Fig. 37.  Paulo Henri Monteiro.  Palimpsesto. 2016.(Plotagem). 
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Fig. 38.  Paulo Henri Monteiro. Gaia ─ A L do mundo, 2016. (Desenho)  
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Fig. 39. Paulo Henri Monteiro.  Gaia ─ A origem do mundo, 2016. (Litogravura) 
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Fig. 40. Paulo Henri Monteiro.  Gaia ─ A origem do mundo, 2017. (Acrílica 80 x 120 

cm) 
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Fig. 41. Paulo Henri Monteiro.  Afrodite, 2016. (Desenho) 
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Fig. 43. Paulo Henri Monteiro.  Afrodite, 2016 (Litogravura). 
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Fig. 44. Paulo Henri Monteiro.  Afrodite, 2017.(Acrílica sobre tela, 150 x 140 cm). 
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Fig. 45. Paulo Henri Monteiro.  Pandora, 2016  (Desenho para Lito) 
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Fig. 46. Paulo Henri Monteiro .  Pandora, 2017. (Acrílica sobre tela. 80 x 120 cm) 
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Fig. 47. Paulo Henri Monteiro.  Pasifae,, 2017.Croqui. 
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Fig. 48. Paulo Henri Monteiro.  Pasifae , 2017.(Esboço em  cores). 
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Fig. 49. Paulo Henri Monteiro.  Pasifae ─ Nu azul, 2018 (Acrílica sobre tela,  70 x  140cm).. 
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Fig. 50.  Paulo Henri Monteiro.  Danae, 2018. Croqui. 
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Fig. 52. Paulo Henri Monteiro.  Danae, 2018-9. Pintura acrílica. 50 x 90 cm, 2019. 
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Fig. 53. Paulo Henri Monteiro.  Graças da Bahia. 2018. 
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Fig. 54. Paulo Henri Monteiro.  Revisitando as graças, 2018. (Acrílica sobre tela. 145 x 165 

cm) 
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Fig. 55.  Paulo Henri Monteiro. Volúpia e Desejo (O Banquete), 2016. ( Acrílica sobre tela. 200 

x150cm) 
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Fig. 56. Paulo Henri Monteiro. Solitude, 2016. (Esboço).  

 

 

 

 

 

 

Fig. 57. Paulo Henri Monteiro. Solitude, 2016. (Acrilica sobre tela. 50 cm x 60cm).  
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Fig. 58. Paulo Henri Monteiro. Magnólia. 2018. (Esboço) 
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Fig. 59. Paulo Henri Monteiro. Magnólia 2017. (Acrílica sobre tela. 40 x 60 cm) 
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Fig. 60. Paulo Henri Monteiro. Magnólia II, 2018. (Acrílica sobre tela. 70 x 140 cm., fase 

intermediária). 
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Fig. 61. Paulo Henri Monteiro. Magnólia II. 2018. Acrílica sobre tela. 70 x 140 cm, 2019. 
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Fig. 62. Paulo Henri Monteiro. Estudo da mulher com meias branca de 

Coubert, 2018. 
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Fig. 63.  Paulo Henri Monteiro. Esboço a partir de A jovem banhista de 

Courbet, 1866. 
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Fig. 64. Paulo Henri Monteiro. O banho d’ Alva, 2016.  
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Fig. 65. Paulo Henri Monteiro. O banho d’ Alva, 2016. (Acrílica sobre tela 60 x 100 cm). 
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Fig. 66. Paulo Henri Monteiro. Verbana, 2018-19. (Acrílica sobre tela. 70 x 140 cm) 
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Fig. 67. Paulo Henri Monteiro. Verbana, 2019. (Acrílica sobre tela. 40x70 cm). 
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Fig. 68. Paulo Henri Monteiro. Dase, 2018. (Esboço) 
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Fig. 69. Paulo Henri Monteiro. Dase, 2018. (Acrílica sobre tela, 50 x 90 cm, fase intermediária) 
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Fig. 70.   Paulo Henri Monteiro. Estudo da Banhistas no Siena de Renoi, 2018. (Esboço em 

cores) 
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Fig. 71. Paulo Henri Monteiro. Banhista II, 2018. (Acrílica sobre tela. 80 x 120 cm, fase 

intermediária) 
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Fig. 72. Paulo Henri Monteiro. Banhista II, 2018-19. (Acrílica sobre tela. 80 x 120 cm) 
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Fig. 73. Paulo Henri Monteiro. As meninas, 2017. (Acrílica sobre tela, 50 x 70cm  fase 

intermediária) . 

 

 

 

 

Fig. 74. Paulo Henri Monteiro. As meninas, 2017. (Acrílica sobre tela, 50 x 70 cm) 
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Fig. 75  Paulo Henri Monteiro.  Nu branco. 2018. (Croqui digital) 
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Fig. 76.  Paulo Henri Monteiro.  Nu azul. 2018. (Esboço carvão sobre acrílica)  
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Fig. 77.  Paulo Henri Monteiro.  Nu azul,  2018. (Acrílica sobre tela. 120 x 80 cm)  
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Fig. 78.  Paulo Henri Monteiro. Mulher nua de cabelo preto. (Esboço) 
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Fig. 79.  Paulo Henri Monteiro. Mulher nua de cabelo preto. (Acrílica sobre tela. 70 x 140 cm) 
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Fig. 80. Paulo Henri Monteiro.  Desenhando I, 2017. 
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Fig. 81. Paulo Henri Monteiro.  Desenhando II, 2017. 
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Fig. 82. Paulo Henri Monteiro.  Desenhando III, 2017. 
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Fig. 83.  Paulo Henri Monteiro.  Desenhos  do  cartaz da exposição A mulher-nua, 2017. 
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Fig. 84. Paulo Henri Monteiro. Monteiro. Nu-descanso. 2018.. (Desenho a lápis) 
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Fig. 85. Henri Matisse. Sessão de nu. 1900. 

(Desenho a lápis) 

 

 

Fig. 86. Paulo Henri Monteiro. Sessão de nu – 

estudo de Matisse, 1919 (Foto) 

 

 

 

Fig. 87. Paulo Henri Monteiro. Sessão de nu – estudo de Matisse, 1919 (Acrílica sobre tela) 
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Fig. 88. Paulo Henri Monteiro. Banhista, 2018-19. (Acrílica sobre tela. 80 x 120 cm, fase 

intermediária). 
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Fig. 89. Paulo Henri Monteiro. Banhista, 2018-19. (Acrílica sobre tela. 80 x 120 cm) 
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Fig. 90. Paulo Henri Monteiro. Mulher-nua, 2019 (Acrílica sobre tela. 50 x 70 cm) 
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Fig. 91. Paulo Henri Monteiro. Mulher-nua, em linhas e cores, 2019 (Acrílica sobre tela. 50 x 

70 cm) 
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Fig. 92. Paulo Henri Monteiro. Observação.  (Acrílica sobre tela. 40 x 90 cm). 
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Fig. 93. Paulo Henri Monteiro. Desejo  infinito. 2016. (Desenho) 

 

 

 

 

Fig. 94. Paulo Henri Monteiro.  Desejo  infinito. 2018. (Acrílica sobre tela, 30 x 40 cm) 
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Fig. 95. Paulo Henri Monteiro. Croquis para as “Pornográficas” (II). 2018. 
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Fig. 96.  Paulo Henri Monteiro. Tábuas Pornográficas, . 2019. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vivo em minha própria casa, 

Jamais imitei algo de alguém 

E sempre ri de todo mestre 

Que nunca riu de si também. 

(Friedrich Nietzsche, A Gaia Ciência) 

 

Na conclusão do percurso de formação do Mestrado em Artes Visuais revi a 

trajetória da pesquisa pela ótica dos autores da fundamentação teórica e das obras feitas 

durante o Processo Criativo. 

O tema da pesquisa, a nudez na arte, partiu das leituras fundamentais do ensaio 

Nudez de Giorgio Agamben e o livro O errotismo  de Georges Bataille. Ambos autores 

convergem na ideia de que o fenômeno da nudez é inexaurível e se relaciona com a 

emoção que trespassa a vida humana, o erótico. Como escreve Roland Barthes no seu 

texto O prazer da leitura: O lugar mais erótico de um corpo não é lá onde o vestuário se 

entreabre? (BARTHES, 2006,  p. 15),  

O procedimento para pensar as questões relacionadas a corpo, nudez e erotismo 

para além das leituras de autores fundamentais, se fez pela prática de desenhos e de 

pinturas com o tema: “A mulher nua em linhas e cores”. 

O filósofo Giorgio Agamben no ensaio Ninfas apresenta uma síntese da 

concepção de Warburg acerca da noção de pathosformel (fórmula da paixão). O 

historiador Aby Warburg cunhou essa noção para elaborar suas pranchas que reuniam 

imagens de diferentes épocas agregadas em torno de uma fórmula. Agamben no seu 

livreto apresenta a fórmula das “Ninfas”. A partir dessa leitura elaborei como síntese da 

prática de desenhos e pinturas a fórmula “mulher-nua”, tema da pesquisa e da produção 

das obras. A pesquisa e a produção foram movidas por um mesmo phatos, uma paixão, 

a apreciação da figura feminina desnuda e sua apresentação nas artes, de modo 

privilegiado nos desenhos e pinturas dos grandes mestres, que fizeram “nus femininos” 

como forma de arte, para relembrar outro historiador Kenneth. Clark, El-desnudo. Un 

estúdio de la  forma ideal.Junto a esses autores, também acrescentou-se a pesquisa 

bibliográfica a historiadora Lynda Nead, que prosseguindo no estudo de Clark, dedica 

uma de suas obras a pensar a presença da nudez nas artes e escreve sobre os limites do 

erótico e do pornográfico, assunto da última das notas que compôs minha 

fundamentação teórica: corpo, nudez, erotismos e pornografia são as noções operatórias. 
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Minha obra é “patética” no sentido definido pelo historiador Warburg, nasce da 

insistência e persistência na figuração da temática “mulher-nua” e da obsessão na 

experiência da cor e da forma. Nesse sentido, a poética aparece como “patologia”, como 

Passeron definiu no seu ensaio acerca da poïanálises isto é, ao rever minha poiésis vejo 

na trama do percurso uma mesma paixão, o pathos de minha atividade de artista é 

sempre o mesmo, a busca da expressão por meio do desenho e da cor e a celebração da 

figura da mulher ─ “Caso sem cura!”  

A mulher nua aparece como uma paixão poética, o pathos recorrente e insistente 

das minhas criações. A intenção é criar obras onde o nu feminino possa ser apreciado 

com a calma lucidez que o fenômeno requer e o fruidor, francamente e sem pudor, 

possa ser um voyeur da figura da mulher nua (em desenhos, pinturas e gravuras) sem 

outros pretextos senão a contemplação e a fruição estética da imagem.   

As criações artísticas contém sem dúvida a marca de um gosto pessoal, não 

obstante, não pretende ser excludente. A representação da nudez feminina pretende ser 

um elogio às mulheres em geral e exaltação das formas do corpo feminino. Procuro 

expressar por meio da cor e das formas a figura feminina como aparecem em minhas 

visões; nas telas busco condensar um conjunto de sensações e emoções que as imagens 

do corpo da mulher despertam. A figura da mulher independente do contexto e dos 

pretextos é o foco do meu olhar como artista. 

Em suma. Ao realizar figurações da mulher nua a partir de estudos, esboços, 

fotografias, observação e apresentá-las em desenhos e telas, penso os quadros e 

desenhos como pedaços de caos relacionados ao desejo e ao prazer de pintar nus 

femininos e apreciar a figura das mulheres. A experiência das formas e das cores é esse 

incessante recomeçar da exploração da dimensão inesgotável da vida humana 

demasiado humana: o erótico e a nudez fenômenos que, no dizer de Agamben, nunca 

acabam de acontecer. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

Fig. 97: Paulo Henri Monteiro. Cartaz da Exposição 
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Fig. 98: Material de divulgação na Agenda UFBA. 
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Fig. 99: Artigo sobre a exposição. 
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Fig. 100: Artigo sobre a exposição e registro da conversa com o artista.  
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Fig. 101:    o 6. Convite impresso.  

 

 


