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RESUMO 

 

O fotógrafo estadunidense Irving Penn (1917-2009) produziu, entre 1949 e 1950, uma série de 

nus femininos. Apesar de concebido em meados do século XX, esse ensaio só foi divulgado 

no ano de 2002, em livro e exposição intitulados Earthly Bodies: Irving Penn’s Nudes, 1949-

50, ambos organizados pela então curadora do Departamento de Fotografia do Metropolitan 

Museum of Art’s em Nova Iorque, Maria Morris Hambourg. Essas imagens, ainda mais 

considerando o deslocamento temporal, chamam atenção por apresentarem os corpos de 

maneira inusitada, configurando-se a partir de características pouco exploradas em outros nus 

fotográficos. No presente estudo, busca-se analisar as fotos de Penn pelo teor experimental 

que carregam, resultado de investidas do fotógrafo capazes de possibilitar novas experiências 

na instância espectatorial. Na execução deste trabalho, duas estratégias metodológicas foram 

aplicadas. A primeira foi a pesquisa bibliográfica, que construiu inicialmente um panorama 

histórico de diversos nus produzidos nos âmbitos erótico e artístico e, posteriormente, 

resgatou a trajetória fotográfica de Penn a fim de entender a criação das imagens de Earthly 

Bodies em um contexto mais amplo. A segunda estratégia foi a análise das 53 imagens que 

compõem o livro de Penn, na qual investigou-se como os elementos técnicos e plásticos das 

fotografias foram mobilizados para redimensionar aspectos de corporeidade e carnalidade dos 

corpos, singulares em cada imagem.  

 

Palavras-chave: fotografia; corpo; nu feminino; Irving Penn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The american photographer Irving Penn (1917-2009) produced, between 1949 and 1950, a 

series of female nudes. Although conceived in the middle of the twentieth century, this 

photographic essay was published only in 2002 in a book and exhibition titled Earthly Bodies: 

Irving Penn's Nudes, 1949-50, both organized by the curator of the Department of 

Photographs of the Metropolitan Museum of Art’s in New York, Maria Morris Hambourg. 

These images call attention to, especially considering the temporal displacement, because they 

depict the bodies in an unusual way, with characteristics underexplored in other photographic 

nudes. In the present study, Penn’s photos are analyzed by its experimental bias, perceived as 

a result of procedures performed by the photographer, which make possible new experiences 

in the spectatorial instance. Two methodological strategies were applied. The first strategy 

was the bibliographical research, for the purpose of constructing a historical panorama of 

nudes produced in the erotic and artistic spheres. Penn’s photographic trajectory was also a 

concern of the literature review in order to situate Earthly Bodies’ images in a broader 

context. The second strategy was the analysis of the 53 images that compose Penn’s book. It 

was investigated how the technical and plastic elements of the photographs were mobilized to 

resize aspects of corporality and carnality of the bodies, unique in each image.  

 

Keywords: photoghaphy; body; female nude; Irving Penn. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Entre 1949 e 1950, o fotógrafo estadunidense Irving Penn (1917-2009) produziu um 

ensaio que tem como tema o nu feminino. O projeto, apesar de concebido em meados do 

século XX, só foi divulgado no século seguinte, mais precisamente no ano de 2002, em 

exposição e livro intitulados Earthly Bodies: Irving Penn’s Nudes, 1949-50; ambos 

organizados por Maria Morris Hambourg, que na época era curadora responsável pelo 

Departamento de Fotografia do Metropolitan Museum of Art’s em Nova Iorque. O gesto de 

Hambourg, ao dar visibilidade ao trabalho de Penn mais de cinquenta anos depois, revelou 

uma produção original, de um fotógrafo à frente do seu próprio tempo – e talvez até mesmo 

dos tempos de hoje, dado o impacto que esses nus continuam causando.  

De fato, o projeto de Penn não pode ser considerado apenas mais um do gênero, pela 

forma como as imagens foram construídas. Na obra, o fotógrafo utilizou recursos técnicos e 

plásticos da fotografia para conceber nus que trazem características pouco exploradas nas 

fotos desse gênero. A escolha do enquadramento que, da primeira à última imagem, corta as 

cabeças e esconde as faces das modelos é o primeiro elemento que se destaca. Essa opção foi 

responsável por suprimir a identidade dos corpos apresentados e eliminar qualquer expressão 

advinda do rosto das mulheres fotografadas, diminuindo as chances de certo tipo de interação 

entre as mulheres e seus espectadores. Além do enquadramento, a iluminação foi empregada 

de modo singular. A luz suave ou contrastada, comum aos nus, cedeu espaço em muitas 

imagens a uma iluminação irregular, chegando à superexposição. Poses pouco habituais 

também foram usadas, com corpos curvados ou contorcidos.   

A seleção de corpos, bem como a eleição de quais assumiriam que posições, 

igualmente passaram por critérios próprios. Penn, que na ocasião trabalhava para a revista 

Vogue dos Estados Unidos, acostumado a retratar mulheres magras e enquadradas ao padrão 

exigido pela indústria da moda, deu início ao ensaio no ano de 1949 fotografando modelos 

com padrão corporal magro. Nessas modelos, o fotógrafo optou por realçar membros que 

formaram figuras abstratas, entre eles, coluna vertebral, cóccix, nádegas e seios pequenos. No 

entanto, percebendo a necessidade de explorar corpos cuja plasticidade permitisse expandir 

suas ideias e habilidades artísticas, em janeiro de 1950, finalizou as sessões fotográficas 

retratando dessa vez corpos mais carnudos e elásticos. Esses corpos mais volumosos foram 

trabalhados enfatizando a maleabilidade da carne tenra ou flácida.  

Todos os corpos fotografados, quando tiveram seus contornos moldados por pose, luz 

e enquadramento, construíram formas inusitadas e apresentações diversas que transitam entre 



16 

 

erotismo (que entende o corpo como fonte de desejo) e artisticidade (que percebe no corpo 

matéria expressiva). Há, nesse trânsito, no modo como os corpos são dados a ver por meio 

dos recursos que Penn mobilizou, a construção de um hibridismo que destoa do que 

costumeiramente é produzido nesse seguimento da fotografia.  

 No presente trabalho, busca-se investigar a obra de Penn por aquilo que ela traz de 

experimental. Sugere-se aqui que o fotógrafo realizou experimentos que, como em seu 

correlato científico, visavam provar ou comprovar um fenômeno específico. Ao explorar 

enquadramentos, iluminações, poses e corpos pouco comuns ao nu, Penn provou e 

comprovou convenções então sedimentadas, desafiando-as. Com isso, parece ter desafiado 

também a experiência possível ao seu espectador, deslocado de um lugar corriqueiro. Dessa 

maneira, pretende-se elucidar quais possíveis experiências as fotografias de Earthly Bodies 

proporcionam ao espectador, a partir dos experimentos realizados pelo fotógrafo com os 

corpos. Assim, entende-se ser capaz de perceber outras configurações de nu e descobrir como 

elas intervêm na relação do espectador com essas fotografias. 

 Na elaboração deste estudo, empregam-se paralelamente duas estratégias 

metodológicas básicas. A primeira delas, a pesquisa bibliográfica, tem como objetivo 

construir um arcabouço teórico-conceitual que direta ou indiretamente possa auxiliar na 

resolução das questões levantadas pelo problema de pesquisa. A construção de um panorama 

histórico que evidencia diversos nus eróticos e artísticos produzidos possibilita a constatação 

de aspectos ligados à feitura e veiculação desse tipo de imagem, que possivelmente impactam 

nos modos como o espectador se relaciona com elas. Estudar a trajetória fotográfica de Irving 

Penn, por sua vez, permite perceber como o fotógrafo vivenciava o processo de construção de 

suas fotografias e o contexto de criação das imagens de Earthly Bodies.  

 Na dissertação, a pesquisa bibliográfica é apresentada nos capítulos um e dois. No 

primeiro capítulo, uma trajetória do nu feminino ocidental em esculturas, pinturas e 

fotografias é construída. Nele, foram utilizados os seguintes teóricos: Bruno Moreschi, 

Amália dos Santos e Gabriel Pereira (2015), Clark Kennneth (1984), Georges Bataille (1987), 

John Berger (1999), Sophia Andresen (1978) e Umberto Eco (2007, 2014). Ainda nesse 

capítulo, reflete-se acerca do surgimento do nu erótico no campo fotográfico e da sua 

contribuição na sensualização da imagem feminina, bem como dos movimentos e dos 

fotógrafos que se engajaram com a produção de nus no âmbito da fotografia artística. Os 

autores que sustentam essas reflexões são: Annateresa Fabris (2011), Claire Hodgson (2015), 

Gabriel Bauret (1992), Georges Didi-Huberman (2012), Giorgio Agamben (2000), Gonzalo 

Abril (2012), Jacques Rancière (2005), Jean-Luc Moriceau e Carlos Mendonça (2016), John 
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Berger (1999), Louis Benjamin (2010), Lynn Hunt (1999), Michael Busselle (1977, 1982), 

Naomi Wolf (1992), Pascal Baetens (2007), Priscilla Carvalho e Maria Irene Souza (2010), 

Roland Barthes (1984), Ronaldo Entler (2009), Simone Machado (2013), Susan Sontag 

(2012) e Walter Benjamin (2001). 

 No segundo capítulo, estabeleceu-se uma retrospectiva da carreira de Irving Penn, 

situando-o como importante expoente da fotografia. Nesse tópico foram empregadas ideias 

dos seguintes autores: Adam Kirsch (2018), Bob Wolfenson (2018), Harald Prins (2018), Jeff 

Rosenheim (2018), Maria Hambourg (2002, 2018), Philippe Garner (2018) e Thomas 

Campbell (2018). Também nesse capítulo revisitou-se a produção de Penn no gênero de nu, 

desde a primeira fotografia produzida em 1947 até os nus concebidos no final da década de 

1990. O tópico conta com o embasamento dos seguintes autores: Giorgio Agamben (2000), 

Jacques Rancière (2005), John Berger (1999), Maria Hambourg (2002, 2018) e Michael 

Busselle (1977). 

 A segunda estratégia metodológica é a análise do corpus constituído das 53 fotografias 

de nu feminino que compõe o livro organizado por Hambourg
1
 e que foram produzidas por 

Penn nos anos de 1949 e 1950, apresentadas no capítulo três. Justifica-se a ênfase dada ao ano 

de realização das fotografias na constatação de que há algumas imagens do fotógrafo 

concebidas em outros períodos, que, mesmo estando expostas no prefácio da publicação, não 

fazem parte do mesmo projeto. Tais imagens não serão consideradas, embora duas delas 

tenham sido usadas nos capítulos anteriores para estabelecer comparativos com a produção do 

fotógrafo feita antes e/ou depois do ensaio em questão. O mesmo se dá com outros nus, de 

esculturas, pinturas e fotografias feitas por outros artistas, que entram aqui apenas como 

corpus secundário.  

No exame das imagens propostas, a fim de atender os anseios deste trabalho, interessa 

compreender como os elementos técnicos e plásticos escolhidos para compor as fotografias 

geraram o trânsito entre erotismo e artisticidade, além de configurar a dimensão experimental 

nele presente. A hipótese com a qual se trabalha é que tudo isso se caracteriza pela capacidade 

de Penn em mesclar a carnalidade, mais próprio ao nu erótico, e corporeidade, mais próprio 

ao nu artístico, tirando o espectador da zona de conforto, confrontando-o e instigando-o rumo 

a novas possibilidades de sentir, perceber ou significar, a partir das aspectualidades dessas 

imagens. 

                                                
1
 Enfatiza-se que, embora as fotografias também tenham sido apresentadas em exposição, o objeto empírico 

deste estudo se atém ao livro Earthly Bodies: Irving Penn’s Nudes, 1949-50.  
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Para aclarar a noção de erotismo com a qual se trabalha, importa compreender seu 

caráter íntimo e peculiar. Quando o espectador se depara com uma fotografia de nu, a maneira 

como ele observa o corpo exibido pode ou não instigar o desejo (de natureza sexual, erótica). 

Portanto, essa experiência não é necessariamente definida pelas formas corporais da mulher 

retratada ou pela maneira pela qual o corpo é exposto. Compreende-se, então, que o erotismo 

de uma imagem tem ligação direta com o olhar do observador, com seus gostos e desejos, 

como assinala Georges Bataille: 

 

O erotismo é um dos aspectos da vida interior do homem. Nisso nos enganamos 

porque ele procura constantemente fora um objeto de desejo. Mas este objeto 

responde à interioridade do desejo. A escolha de um objeto depende sempre dos 

gostos pessoais do indivíduo: mesmo se ela recai sobre a mulher que a maioria teria 

escolhido, o que entra em jogo é freqüentemente um aspecto indizível, não uma 

qualidade objetiva dessa mulher, que talvez não tivesse, se ela não nos tocasse o ser 

interior, nada que nos forçasse a escolhê-la (BATAILLE, 1987, p. 20, grifo do 

autor). 

 

 

Ainda assim, considerando uma experiência que mesmo íntima carrega construções 

socialmente compartilhadas, é possível apreender também em formas corporais e em maneiras 

de exibição algumas características que tendem a fisgar o desejo do espectador. A ideia de 

carnalidade atende a isso. A definição dada aqui a ela refere-se justamente à sensualidade 

atribuída coletivamente ao corpo feminino, naquilo que, mesmo indizível, instiga desejo e 

apreciação carregados de erotismo. Trata-se, de certo, de uma noção pouco objetiva, 

carregada de subjetividades próprias do observador, mas ainda assim não apenas interiorizada, 

também externa no que tem de social
2
. Já a corporeidade, mais objetiva, diz respeito à 

materialidade do corpo, constituído de substância palpável, evidente (FERREIRA, 1999). É o 

corpo físico, concretizado em membros, seios, nádegas, abdômens, em toda e qualquer parte 

que o compõe. Compreende-se que a ideia de corporeidade também é concebida em 

significado amplo, que transcende a noção de corpo enquanto matéria e percebe o indivíduo 

como um todo dotado de espírito, razão, emoção e vivências. No entanto, esse tipo de 

concepção que amplia as percepções de corpo para além de objeto, analisando-o 

fenomenologicamente, como faz teóricos como Maurice Merleau-Ponty (1999), não será 

utilizada aqui. Desse modo, emprega-se o termo corporeidade em significado único, de 

natureza estritamente material. 

                                                
2 Reconhecendo o caráter múltiplo das experiências que os indivíduos podem vivenciar ao observar uma 

imagem, salienta-se que a análise das fotografias, mediante viés erótico ou artístico observando conceitos de 

carnalidade e corporeidade, obedeceu ao olhar da analista, enquanto espectadora qualificada. 
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Para observar carnalidade e corporeidade evoca-se o conceito de aspectualidade, que 

se define pela “seletividade de aspectos visuais que caracteriza os conteúdos da imagem: 

aquilo que ela é capaz de segmentar como elemento de sua visualização é aquilo que conta 

para o modo como apreciamos ou analisamos” (PICADO, 2009, p. 40). Benjamim Picado 

afirma que: 

A ideia da aspectualidade das representações visuais é uma decorrência da tese sobre 

a intrínseca seletividade na qual uma imagem é capaz de fixar seus motivos ou 
temas: se supomos, por exemplo, que a significação de uma representação visual é, 

de algum modo, restituível às estruturas da percepção (é o caso de Gombrich), então 

temos que estabelecer que esta relação entre representar e dar-se a perceber já 

implica em seleção de aspectos, fundada nos princípios de um sistema da 

representação historicamente determinado (PICADO, 2009, p. 40). 

 

 

 O que esse autor defende, a partir de tal conceito, é que cada um dos recursos 

mobilizados por seus criadores em uma representação visual, como na fotografia, gera 

apreciações ou análises específicas, o que significa que há uma ligação entre a estrutura da 

imagem e sua fruição no âmbito espectatorial (PICADO; MENDONÇA; CARDOSO FILHO, 

2014). Sendo assim, a hipótese levantada pressupõe uma correspondência entre o experimento 

de Penn e a experiência de quem olha suas imagens, ambos atuando para fundir carnalidade e 

corporeidade. Por isso, a partir das fotos construídas por Penn, interessa perceber como elas 

podem afetar o espectador, entendendo afeto como aquilo capaz de  “transformar o âmago de 

nossa subjetividade, para conduzir-nos na direção da aventura de algo desconhecido, 

inesperado, para colocar-nos em movimento e fazer-nos reagir” (MORICEAU; 

MENDONÇA, 2016, p. 79). Acredita-se que a experiência proporcionada pela interação com 

essas imagens transcende o sentido primário de erótico ou artístico atribuído a essas 

fotografias, ao abalizar carnalidade e corporeidade, ampliando as sensações “de prazer ou 

desprazer, de estranheza ou de reconhecimento, os lugares e as posições de poder que 

estabelece, as capacidades de expressão que proporciona, o movimento que ela engendra etc” 

(MORICEAU; MENDONÇA, 2016, p. 80).  

 Assim, no terceiro capítulo realiza-se a análise das imagens do livro Earthly Bodies: 

Irving Penn’s Nudes, 1949-50, com o intuito de, com base no percurso teórico-conceitual 

antes empreendido, responder ao questionamento central desta pesquisa. Nesse momento, 

vários dos autores antes citados reaparecem, dialogando com as questões então apreendidas 

das fotografias de Penn. No final desse capítulo, tanto quanto nas considerações finais, 

buscar-se ressaltar como os experimentos de Irving Penn oferecem ao espectador fotos 

capazes de instigar e ampliar as experiências com o nu, entre erótico e artístico, entre 

carnalidade e corporeidade. 
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1. DESPINDO UMA HISTÓRIA DO NU FEMININO EM ESCULTURAS, PINTURAS 

E FOTOGRAFIAS 

 

 A representação do corpo nu como expressão artística ocidental tem sido 

majoritariamente inspirada no padrão de nudez criado pelos gregos. Por isso, entender a 

história no nu implica entender primeiramente como, na Grécia Antiga, se deu forma a alguns 

pressupostos do que viria a ser a base da tradição canônica do nu na cultura ocidental, exposta 

em esculturas, pinturas e fotografias. 

 O primeiro elemento que pode ser destacado dessa tradição diz respeito à busca de 

uma noção de beleza dos corpos. Umberto Eco (2014), ao investigar o paradigma de beleza 

grego, afirma que no período de ascensão de Atenas os artistas priorizavam uma visão 

subjetiva na construção de suas obras e não se limitavam à exatidão das formas. No século VI 

a.C. a ideia da beleza baseada nos conceitos matemáticos de Pitágoras para calcular a 

proporção e harmonia dos corpos começa a ganhar adeptos. Entre os séculos V e IV a.C. os 

artistas pitagóricos reconhecem a “exigência de simetria que sempre esteve viva em toda a 

arte grega e que se transforma em um dos cânones do belo na arte da Grécia clássica” (ECO, 

2014, p. 72). Essa simetria que priorizava a igualdade dos detalhes podia ser percebida nos 

olhos, lábios, membros, entre outras características dos corpos retratados.  

Sophia Andresen (1978) acredita que o intuito desses artistas gregos, com a elaboração 

desses corpos simétricos, não era o de retratar o homem real, mas, sim, constituir um ideal 

que fazia alusão à imagem que se tinha dos deuses. Neste sentido, “dir-se-ia que é o corpo do 

homem que é para os Gregos a forma humana por excelência, a forma essencial, a forma das 

formas, a forma exemplar” (ANDRESEN, 1978, p. 46). Posteriormente, o conceito de 

representação do corpo se altera e “a escultura grega não idealiza um corpo abstrato, mas 

busca uma Beleza ideal operando uma síntese de corpos vivos, na qual se exprime a Beleza 

psicofísica que harmoniza a alma e o corpo” (ECO, 2014, p. 45). Além disso, na Idade Média, 

o modelo matemático perde força e as proporções dos corpos começam a ser adaptadas às 

necessidades da visão, ao desejo de imprimir o movimento do corpo retratado e à vontade de 

explorar as diversas perspectivas que o espectador poderia ter da imagem (ECO, 2014). 

Outra coisa que chama atenção, ainda na história grega, é o fato de inicialmente o 

homem nu ter sido a referência escolhida pelos artistas. É a partir do século IV a.C. que o nu 

feminino começa a ganhar destaque nas obras de arte. Os padrões criados pelos artistas para 

representar as mulheres transitavam entre o Classicismo, que retratava o corpo feminino em 

plena juventude, no momento da perfeição, e o Helenismo, que se baseava na carnalidade da 
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mulher e valorizava suas curvas (ANDRESEN, 1978). Segundo Andresen (1978), o corpo 

feminino é então concebido por meio de linhas e volume levemente arredondados.  

 

 

Figura 1. Tocadora de Flauta do Trono Ludovisi, autor desconhecido, séc. V a.C. 

 

 Como exemplo da figura feminina criada pelos gregos antigos, Andresen (1978) 

destaca a Tocadora de Flauta do Trono Ludovisi, obra da primeira metade do século V a.C. 

(figura 1). A escultura da flautista nua exibe um corpo enxuto e consistente com seios 

pequenos e infantis, que remetem a uma mulher jovem. As pernas cruzadas e a maneira como 

o corpo se encaixa no assento causam a impressão de que a flautista está à vontade. A pose 

natural que exibe a mulher enquanto toca o instrumento remete à sensação de conforto. Na 

descrição que faz da obra, a autora ressalta a “fidelidade ao mundo visível” (ANDRESEN, 

1978, p. 47) com a qual a mulher foi modelada, uma característica que, segundo a autora, 

torna a escultura mais distante da representação divina e mais próxima da humana. De acordo 

com ela, as formas arredondadas também se destacam, imprimindo um sentido de 

humanidade: 
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Na saliência polida do ombro, no contorno do joelho, no cruzar da perna, na flexão 

do braço, no perfil das costas, todas as linhas se arredondam num ritmo terrestre que 

invoca frutos, searas, contorno de ondas. O escultor viu e compreendeu com um 

acerto puro a continuidade de linhas e a plenitude unida do corpo feminino 

(ANDRESEN, 1978, p. 47). 

 

 A figura da jovem flautista do Trono Ludovisi remete a uma questão discutida por 

Georges Bataille (1987) ao analisar o conceito de beleza. Para o autor, não existe 

unanimidade entre os que apreciam um corpo. Porém, destaca um ponto que também parece 

permear a escolha das mulheres que são retratadas nuas: a juventude. 

 Com o início da era cristã e o domínio da igreja católica no Ocidente, a exposição do 

corpo nu nas obras de arte entra em declínio, na Grécia e fora dela. A associação do nu a algo 

impuro e vergonhoso, talvez fortalecida pela narrativa bíblica de Adão e Eva expulsos do 

paraíso, faz com que a exibição da nudez seja proibida durante toda a Idade Média. Na 

Renascença, pinturas a óleo europeias que traziam o nu como tema eram costumeiramente 

carregadas de teor religioso e a pureza do casal nu no Jardim do Éden, exibido em períodos 

anteriores de forma natural, é transformada com frequência em motivo de vergonha. Neste 

momento da história da arte, Adão e Eva passam a ser retratados usando folhas de figueira ou 

fazendo gestos recatados com as mãos para cobrirem as partes íntimas (BERGER, 1999). 

Nesse período, quando se observa a figura feminina para além da nudez, a questão da 

juventude destacada por Bataille (1987) aparece de maneira significativa. Eco (2007), em 

História da Feiura, cita os estudos de Patrizia Bettella para demonstrar que durante a Idade 

Média as representações femininas eram carregadas de preconceitos em relação à velhice e 

que essa característica estava diretamente ligada ao que era considerado feio. “Na Idade 

Média, há muitas representações da velha, símbolo da decadência física e moral, em oposição 

ao elogio canônico da juventude como símbolo de beleza e pureza” (ECO, 2007, p. 159). Essa 

percepção da aparência feminina parece ainda nortear as produções artísticas atuais, pois se 

constata que, principalmente nos nus eróticos, as mulheres jovens são quase sempre eleitas 

como protagonistas das obras.  

 Entre os séculos XV e XVI, no período Cinquecento do Renascimento, a pintura 

começa a eternizar, além de Adão e Eva, diversos outros nus que, com o passar do tempo, 

dedicaram predominantemente à mulher o papel de personagem principal. Na Grécia Antiga, 

os artistas consideravam os contornos femininos menos abstratos que os do corpo masculino, 

o que os aproximava das formas da natureza (ANDRESEN, 1978). Suspeita-se que essa 

percepção do corpo da mulher nua possa ter estimulado o interesse de representá-la mais 

frequentemente.  
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 Essa preferência pelo nu feminino se mantém ainda hoje. Um levantamento realizado 

pelos pesquisadores Bruno Moreschi, Amália dos Santos e Gabriel Pereira (2015) em 11 

livros utilizados nos cursos de graduação em Artes Visuais no Brasil (todas publicações de 

autores europeus ou estadunidenses, de circulação mundial) constatou que, das imagens em 

que aparecem mulheres, em 44,3% dos casos elas estão nuas ou seminuas. Com os homens, 

por sua vez, isso só ocorre em 18,9% das imagens; no entanto, 48,2% dessas representações 

masculinas são de Jesus Cristo. John Berger (1999) destaca a predileção dos artistas por 

retratar o corpo feminino, mas não a relacionando a questões formais, como faz Andresen. Ao 

contrário da autora, Berger pontua a objetificação da mulher presente nas obras europeias 

desde o século XV. Ele afirma que: 

 

Na forma artística do nu europeu os pintores e os proprietários-espectadores eram 

geralmente homens, e as pessoas, em geral mulheres, eram tratadas como objetos. 

Esse relacionamento desigual está tão fortemente fincado em nossa cultura que ainda 

estrutura a percepção que muitas mulheres têm de si próprias (BERGER, 1999, p. 

65).  

 

 Para o autor, a diferença de tratamento dado ao corpo nu masculino e ao feminino não 

tem a ver com as formas desses corpos, mas sim com a intenção que se deseja alcançar com a 

imagem, pois no nu feminino “se presume sempre que o espectador ‘ideal’ é masculino, e a 

imagem da mulher tem como objetivo agradá-lo” (BERGER, 1999, p. 66). Deste modo, a 

partir do século XV, as pinturas europeias exibem a mulher nua disponível ao espectador em 

poses mais sensuais, um padrão que se distancia do que foi propagado pelos artistas da Grécia 

Antiga no que diz respeito à forma mais natural com a qual a mulher era representada. Porém, 

assim como na Grécia, a mulher pictórica era idealizada pelo artista, que construía sua obra 

buscando uma figura feminina associada à perfeição – e muitas vezes a uma perfeição 

helenística, dotada de carnalidade, que parece dar razão ao que defende Berger. Essa busca, 

intitulada por Eco (2014) como noção de beleza dos corpos, perdura na atualidade, com a 

adequação das imagens a um padrão corpóreo e de exibição próprio.  

 A Vênus de Urbino (figura 2), pintada por Ticiano Vecellio em 1538, revela a forma 

mais provocativa com a qual a mulher passou a ser retratada nas obras de arte europeias em 

tal período. Na pintura, a jovem identificada como Vênus aparece no primeiro plano do 

quadro, deitada confortavelmente, enquanto ao fundo vê-se uma cena familiar (um cachorro 

descansando, outras mulheres em atividades corriqueiras). O corpo da personagem principal 

mostra-se curvilíneo, com braços e pernas roliços e abdômen levemente saliente. O corpo 

feminino está quase todo iluminado, exceto o ombro e parte do braço esquerdo, o que criou 
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contraste e favoreceu o contorno do seio esquerdo, realçando-o. As genitais estão cobertas por 

uma das mãos que repousa sobre elas, de modo delicado. A expressão facial é serena e o olhar 

está direcionado para o espectador, como se tivesse consciência de sua presença. Isso parece 

ilustrar o que Berger (1999, p. 57) definiu como a “expressão de uma mulher respondendo 

com graça calculada ao homem que ela imagina estar olhando para ela – apesar de ela não o 

conhecer. Ela está oferecendo sua feminilidade como uma coisa a ser contemplada”.  

 

 

Figura 2. Vênus de Urbino, Ticiano Vecellio, 1538. 

 

Para Berger (1999, p. 56) “na maioria das pinturas a óleo europeias do nu, o 

protagonista principal nunca é pintado. Ele é o espectador diante do quadro e presume-se que 

seja um homem. Tudo a ele é dirigido. Tudo deve parecer como sendo resultado dele estar 

ali”. Na construção das formas das mulheres exibidas nessas obras, um ideal de beleza parece 

ter sido predominantemente escolhido pelos artistas justamente tendo em vista a tentativa de 

agradar esse protagonista, o espectador masculino. Com isso, a definição do que seja um nu e 

um corpo feminino é proposta por essas imagens, seguindo uma concepção majoritariamente 

calcada nos anseios do homem. 

É possível constatar que padrão estético é esse fazendo um comparativo entre cinco 

pinturas produzidas no período que compreende os séculos XV e XIX. Essas são algumas das 

obras selecionadas por Eco (2014) para ilustrar o quadro comparativo intitulado “Vênus Nua” 

(figuras 3 a 7), que compõe o livro História da Beleza. A escolha por essas cinco imagens 

deu-se pela semelhança que possuem nos corpos e/ou na forma como foram retratados. São 
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elas: Vênus de Sandro Botticelli (1482), Vênus de Urbino de Ticiano Vecellio (1538), Vênus 

no Espelho de Diego Velázquez (1650), Maja Desnuda de Francisco Goya y Lucientes (1797-

1800) e Madalena Penitente de Francesco Hayez (1833).  

 

         

                                                                  

    

             

 

 

 

 

Figura 7. Madalena Penitente, Francesco Hayez, 1833.  

 

Figura 3. Vênus, Sandro Botticelli, 1482. Figura 4. Vênus de Urbino, Ticiano Vecellio, 

1538. 

Figura 6. Maja Desnuda, Francisco Goya y 

Lucientes, 1797-1800. 
Figura 5. Vênus no Espelho, Diego Velázquez, 

1650. 
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 Ao realizar uma análise rápida dessas imagens, constata-se que os corpos e a forma 

como são expostos possuem similaridades. Nestas mulheres retratadas, os seios, quando estão 

em evidência, apresentam-se pequenos e firmes; o abdômen enxuto possui apenas leve 

saliência; os braços e as pernas são roliços, porém não exagerados. Nota-se ainda semelhança 

no que se refere às poses em que aparecem. As mulheres são mostradas em posições que 

parecem confortáveis, sobretudo quando pintadas deitadas, e, em todos os casos, foram 

concebidas para demonstrarem que estão disponíveis para o espectador, podendo interagir 

com ele através do olhar, o que reforça o entendimento de Berger (1999) de que elas são 

oferecidas à contemplação de um olhar, possivelmente do olhar masculino. A sensualidade 

torna-se, por isso, um princípio recorrente.  

Esses exemplos ajudam ainda a explicar o que o autor afirma sobre a existência de um 

relacionamento desigual entre homens e mulheres, já que eles são sujeitos atuantes que criam 

as imagens e para quem as imagens são criadas enquanto elas são apenas objetos da criação. 

Se comparadas à imagem da Tocadora de Flauta do Trono Ludovisi (figura 1), é possível 

perceber como a imagem feminina perde a característica de sujeito ativo, objetivadas com a 

explícita função de servir à contemplação e aos desejos do espectador. Além disso, ao serem 

ofertadas ao espectador, essas mulheres são dadas a ver como ainda mais mundanas. Não se 

tratam de deusas encarnadas, como em representações artísticas do homem produzidas pelos 

gregos, mas de mulheres “comuns”, ainda que ideadas segundo um arquétipo de beleza.  

  Clark Kenneth (1984) afirma que, na tentativa de reproduzir um ideal estético, alguns 

artistas buscavam inspiração em mulheres retratadas anteriormente. Um exemplo dado pelo 

autor seria que, segundo Plínio, a Afrodite de Zeuxis foi inspirada nas cinco donzelas de 

Kroton. A fonte de inspiração de muitas obras, então, já eram as mulheres pictóricas e 

escultóricas. Dessa maneira, a idealização da representação do corpo nu se replica, de acordo 

com certo padrão. Essa padronização ocorre também por meio do que pontua: 

 

[...] toda vez que criticamos uma figura, dizendo que o pescoço é muito comprido, 

que os quadris são muito largos ou que os seios são pequenos demais, estamos 

admitindo, em termos bastante concretos, a exuberância da beleza real. A opinião 
crítica variou entre duas interpretações do ideal, uma insatisfatória porque é muito 

prosaica, a outra porque é muito mística. A primeira começa com a crença de que, 

embora nenhum corpo individual seja satisfatório como um todo, o artista pode 

escolher as partes perfeitas de várias figuras e depois combiná-las em um todo 

perfeito (KENNETH, 1984, p. 13, tradução nossa). 

 

O que destaca Kenneth é, pois, a existência de um mecanismo de replicação de um 

ideal: conceber, nas obras, uma mulher que parece “comum”, mas que é uma combinação de 
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partes dificilmente encontrada no mundo real, advinda de uma concepção pictórica e 

escultórica prévia. As pinturas europeias produzidas na era cristã são exemplos disso, como 

constatado nas obras de Botticelli (1482), Vecellio (1538), Velázquez (1650), Lucientes 

(1797-1800) e Hayez (1833), tomadas aqui como amostras (figuras 3 a 7).  

Na breve história até aqui traçada, é possível notar a consolidação de alguns 

paradigmas do nu feminino, influenciados inicialmente pelas obras gregas e reformulado pela 

tradição representativa europeia que então se fundou. Além de serem observados em pinturas 

e esculturas, tais referenciais serão posteriormente percebidos em outras formas de artes, 

como é o caso fotografia, a partir do século XIX. Essa influência também extrapolará o 

território europeu, espalhando-se por outros lugares, inclusive pelos Estados Unidos, forte 

expoente do nu fotográfico. 

 

1.1 O nu fotográfico a serviço do erotismo 

  

 Com a invenção da fotografia, o nu passou a ser um dos temas frequentemente 

escolhidos também nesse meio expressivo. As fotografias de mulheres nuas produzidas desde 

o século XIX podem ser divididas em dois estilos: artístico e erótico. E é no estilo erótico que 

se constata mais claramente a influência deixada de herança pelas obras gregas e mais ainda 

pelas produzidas na Europa Ocidental na era cristã. A própria demarcação desse estilo 

fotográfico ajuda a explicar o porquê. Definido pelo acionamento sugestionado do desejo 

sexual, o nu erótico vai buscar, para gerar apelo, exibir corpos que sejam entendidos como 

desejáveis, repetindo padrões já entendidos como ideais. Pela tradição antes apresentada, isso 

significa explorar a imagem de uma mulher “bela”, “perfeita”, transbordando “carnalidade” e 

“sensualidade”, completamente “oferecida ao olhar masculino”. 

Mas Michael Busselle (1977) enfatiza que o erotismo presente em uma foto não diz 

respeito apenas ao corpo exibido, mas também à forma como ele é retratado, visando a 

sensualidade carnal. Também quanto a isso, a influência do cânone antes fundado em 

esculturas e pinturas é notada, em elementos como pose e expressão do rosto, sempre visando 

a erotização da figura feminina. O olhar é outro elemento importante. Como destacado por 

Berger (1999) ao analisar as pinturas europeias, a mulher que olha para o espectador parece 

oferecer-se à contemplação, criando uma aproximação que nos limites do erótico passa a ser 

entendida como uma oportunidade de contato, de natureza sexual. De fato, nas fotografias de 

nu erótico, a troca de olhares com o espectador parece se destacar. Para Busselle (1977, p. 

114), “os olhos representam o fator mais importante, e quando estão voltados para a câmara, o 
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contato entre o modelo e o espectador, torna-se de imediato mais pessoal e íntimo. Mesmo 

quando a pose nada tem de provocante, a expressão do olhar pode aguçar a conotação sexual”. 

Giorgio Agamben (2000) definiu a interação com o espectador através do olhar como o ato de 

olhar o voyeur nos olhos.  

Porém, mais que a mera repetição do que se empreende em esculturas e pinturas, a 

fotografia de nu erótico funda novas relações. A questão do tipo de voyeurismo que se 

estabelece com essas fotografias é uma delas, já que vai além da interação do observador com 

a imagem. Nesse processo, fotógrafo e câmera também assumem papéis de voyeurs, uma vez 

que a presença de ambos é sabida pela mulher que é fotografada e por quem depois a vê. 

Sobre o voyeurismo contido no ato de fotografar, Susan Sontag afirma: 

 
Mesmo que incompatível com a intervenção, num sentido físico, usar uma câmera é 

ainda uma forma de participação. Embora a câmera seja um posto de observação, o 

ato de fotografar é mais do que uma observação passiva. A exemplo do voyeurismo 

sexual, é um modo de, pelo menos tacitamente, e não raro explicitamente, estimular 

o que estiver acontecendo a continuar a acontecer (SONTAG, 2012, p. 14). 

 

 Isso implica perceber que, mediado pelo fotógrafo e pela câmera, o encontro do 

espectador e da mulher para a qual ele olha via imagem é estimulado pelo consentimento que 

todos parecem dar ao ato, inclusive a mulher. Dizer que ela “se oferece à contemplação”, 

nesse aspecto, implica em dizer que está de acordo com o que daí advém, ou seja, com o 

desejo que a ela se direciona. Por isso, o olhar revelado pode impulsionar, mais ainda, a 

atração de quem a observa. Curiosamente, embora sinalize uma anuência da mulher, esse 

voyeurismo implica mais autoridade masculina: além de estar direcionada ao olhar masculino, 

a imagem é essencialmente moldada pela ação masculina, de um fotógrafo – e raramente de 

uma fotógrafa. Trata-se, portanto, de um consentimento subjugado. 

Esse jogo entre dois sujeitos (fotógrafo e espectador) que faz uso de um terceiro (a 

mulher fotografada) tem como fim, conforme dito antes, o acionamento do desejo sexual. 

Contudo, ao contrário da fotografia pornográfica, a fotografia erótica “não faz do sexo um 

objeto central; ela pode muito bem não mostrá-lo; ela leva o espectador para fora do seu 

enquadramento, e é nisso que essa foto me anima e eu a animo” (BARTHES 1984, p. 89). 

Isso, acredita-se, é influenciado pela troca de olhares já evidenciada, que impulsiona o poder 

de sugestão da imagem na medida em que, apesar de não possuir conteúdo explicitamente 

sexual, pode aguçar o desejo do espectador. É por esse motivo que, apesar de não se confundir 

com o pornográfico, o nu erótico se aproxima dele, naquilo que suscita a reflexão de Lynn 
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Hunt acerca da objetificação da mulher consolidada pela pornografia presente na sociedade  

ocidental desde o século XVI. A autora observa: 

 

A pornografia como estrutura de representação literária e visual apresentou o corpo 

feminino como um objeto a serviço do prazer masculino. Os homens escreveram 

sobre sexo para outros leitores homens. Para sua excitação sexual, liam relatos de 

mulheres fazendo sexo com outras mulheres ou com múltiplos parceiros. A nova 

comunhão criada por essas complexas interseções de voyeurismo e objetificação 

pode ter sido democrática no sentido de nivelamento social, mas quase sempre 

beneficiava os homens (HUNT, 1999, p. 46).  

 
 

 Busselle (1982, p.7) relativiza a objetificação do corpo feminino nu ao afirmar que, 

“apesar da postura atual das feministas e das acusações de ‘exploração’, sempre houve um 

grande número de mulheres que gostam de ser admiradas por suas qualidades físicas tanto 

quanto por sua personalidade”. Porém, no contexto comercial que costumeiramente move a 

produção do nu erótico ou pornográfico, essas mulheres posam não necessariamente para 

satisfazer um gosto ou experiência pessoal, mas para cumprir um contrato que tem como 

finalidade vender ao espectador a imagem de seus corpos nus, ratificando a posição da mulher 

como produto ou objeto. Ou seja, a relativização de Busselle não é capaz de diminuir a força 

do que afirma Hunt, sobre o privilégio masculino na produção e na circulação dessas 

fotografias. 

A dominação masculina na produção de fotografias eróticas pode ser observada em 

algumas imagens de expoentes que atuaram fotografando nus desde os primórdios do 

surgimento da fotografia até os dias atuais. Além dessa questão, outros traços já abordados e 

características até então não mencionadas podem ser discutidos nesses casos. O primeiro deles 

é Félix-Jacques Moulin (1802-1875), fotógrafo nascido em Paris e que possuía um estúdio 

nesta capital, onde se dedicava a fotografar jovens mulheres, algumas ainda adolescentes, o 

que mais tarde causou implicações legais ao fotógrafo. Acusado pelo governo francês de 

produzir conteúdo obsceno, Moulin teve sua prisão decretada e a sentença resultou em 

punição de 30 dias em cárcere, além de multa e apreensão do seu trabalho. 

Em uma das mais conhecidas fotografias de Moulin (figura 8), duas mulheres nuas são 

retratadas em um cenário, provavelmente montado em seu estúdio parisiense. A mulher à 

esquerda da foto, negra, está sentada e apoia os braços no sofá em que se encontra. Sua 

genitália está coberta por um tecido e seu rosto, apesar de trazer uma expressão serena, revela 

timidez. A outra modelo, branca, está com o corpo inclinado. A forma como olha para a 

câmera causa a impressão de que ela está à vontade. Sua genitália também foi coberta por um 

tecido. Ela aparece com um penteado mais sofisticado e joias exuberantes, o que faz com que 
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se possa deduzir que se trata de uma mulher abastada e que a outra personagem na foto possa 

ser sua empregada
3
. Apesar de não haver contato físico entre as duas mulheres, a proximidade 

dos corpos parece sugerir uma intimidade entre elas, comprovando a afirmação de Barthes 

(1984) quanto ao teor sexual velado, mas altamente sugestionado, da fotografia erótica. Na 

imagem, percebe-se que o olhar masculino do fotógrafo propõe uma fantasia (relação entre 

duas mulheres) ao espectador supostamente masculino, o que exemplifica a objetificação da 

figura feminina defendida por Hunt (1999), mesmo que de maneira mais sutil do que nas 

imagens pornográficas. 

   

 

Figura 8. Sem título, Felix-Jacques Moulin, 1850. 

 

Nessa fotografia, a troca de olhares com o espectador e a maneira como esses dois 

corpos estão disponíveis para a apreciação fazem lembrar as pinturas europeias de nu e, ainda, 

se forem comparados os corpos, as poses, a expressão do rosto, o ângulo, o enquadramento e 

a iluminação escolhidos, detecta-se o padrão pictórico de nu feminino deixado de herança 

desde o século XV. 

 O estadunidense Ernest James Bellocq (1873–1949) é outro fotógrafo tomado de 

exemplo. Ele teve várias de suas imagens de nu expostas após a sua morte, quando seus 

negativos foram encontrados. As fotografias reveladas traziam imagens de prostitutas do 

                                                
3
 A fotografia de Moulin foi concebida em 1850, dois anos após a definitiva abolição da escravatura em todo o território 

francês, ocorrida em 27 de abril de 1848. A questão racial persistia, contudo, nas relações trabalhistas do período, o que 

reforça a ideia da negra servindo à branca que aqui se aponta. 
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bairro Storyville, conhecida zona boêmia de New Orleans. O que atraiu a atenção para essas 

imagens foi o fato de que várias delas estavam arranhadas justamente onde se daria a ver o 

rosto das mulheres, omitindo-os por completo. Não se pode afirmar com certeza o autor dos 

estragos, porém, suspeita-se que tenha sido o próprio fotógrafo, pois foi constatado que os 

negativos ainda não estavam secos quando foram danificados. É possível indagar se essa 

atitude visava resguardar a identidade das mulheres, condição para seu consentimento ao ato 

fotográfico, ainda pouco comum no período. 

Em uma das imagens de Bellocq (figura 9), produzida no início do século XX, retrata-

se uma mulher que, apesar de ter o rosto comprometido pelas raspagens e consequentemente a 

expressão facial suprimida, parece gostar de estar sendo fotografada. A pose, que traz os 

braços apoiados atrás da cabeça, e a forma como o corpo está apoiado à cama, reclinado, 

remetem à sensação de conforto. O padrão corporal assemelha-se às musas pictóricas, com 

seios pequenos, pernas e braços roliços e abdômen um pouco saliente. A fonte de luz foi 

posicionada à esquerda da modelo, o que ocasionou sombra no lado oposto, aumentando o 

volume do seio direito. Também aqui, a maneira como o fotógrafo optou por compor a 

imagem demonstra um corpo feminino que é disponibilizado à apreciação e ao deleite do 

espectador, presumidamente masculino.  

 

 

 Figura 9. Sem título, Ernest James Bellocq, 1900. 
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 Cabe evidenciar que, paralelamente à produção de Bellocq (figura 9), o pintor, 

ilustrador e litógrafo Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) concebeu obras com o mesmo 

viés. Nascido em Albi, na França, Toulouse-Lautrec estudou e viveu em Paris, escolhendo 

para se estabelecer o bairro boêmio Montmartre, reduto de artistas, escritores e filósofos. 

Frequentador assíduo de bordéis – às vezes como morador temporário – o artista interagia 

com as prostitutas observando e registrando em pinturas e desenhos o dia a dia e a intimidade 

dessas mulheres. Entre suas obras, uma pintura produzida em 1897 (figura 10) se destaca pela 

semelhança com a fotografia de Bellocq (figura 9). No quadro, a modelo está deitada e 

também sustenta a parte superior do corpo em travesseiros ou almofadas remetendo à 

sensação de conforto. A mulher apoia a cabeça ao braço direito e não olha na direção do 

pintor/espectador, o que impede a interação através do olhar. Quanto ao corpo, a modelo 

também possui braços e pernas roliços e abdômen um pouco saliente. Esse exemplo parece 

demonstrar que a interseção entre pintura e fotografia, no que diz respeito à temática, estilo e 

principalmente ao modo de representação do corpo feminino, continuou ao longo dos anos, 

excedendo a influência inicial antes destacada.  

 

 

Figura 10. Sem título, Toulouse-Lautrec, 1897. 

 

  Outra representação feminina que surgiu no final do século XIX e que também serviu 

de inspiração para a fotografia de nu erótico foi a pin-up. Popularizada no século XX, 

sobretudo nas décadas de 30 e 40, período da Segunda Guerra Mundial, as imagens dessas 

mulheres (inicialmente ilustradas) eram impressas em revistas e materiais publicitários para 
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serem distribuídos nos campos de batalha para deleite dos soldados. Quanto à fama das pin-

ups na primeira metade do século XX, Priscilla Carvalho e Maria Irene Souza afirmam que:  

 

Foi na década de 30 que iniciou a idade de ouro das pin-ups, com modelos retratadas 

pelos artistas Alberto Vargas e George Petty. Suas ilustrações recheavam alguns dos 

intervalos das páginas de uma revista americana, Esquire, dividindo espaço com 

fotografias. Com o passar dos anos as imagens foram se modificando e estes 

pôsteres ilustrados deram lugar à fotografia, propriamente dita, de modelos/mulheres 

reais, pois somente a partir de 1940 que a fotografia predominou nos meios de 

publicidade. O ponto mais alto das pin-ups reporta-se a esta década. As pin-ups 
foram um dos primeiros apelos da chamada “cultura pop”. Eram exibidas em 

calendários, páginas de revistas, cartões postais, cromolitografias, caixinhas de 

fósforo, maços de cigarro e em vários meios de veiculação de informações, até 

mesmo nas fuselagens dos aviões nos fronts de batalha (CARVALHO; SOUZA, 

2010, p. 122-123).  

 
 

 Da ilustração à fotografia, as pin-ups incorporavam o glamour das estrelas de cinema 

da época ao nu erótico, além de esbanjarem um estilo ao mesmo tempo sedutor e ingênuo, 

sempre convidativo. Além dessa marca, um importante dado estilístico é apontado por 

Busselle (1982, p. 10) ao descrever os cartões-postais que exibiam fotografias de pin-ups no 

início do século XIX: “a combinação de objetivas precárias, filmes de baixa sensibilidade e 

estúdios com luz natural ajudou a criar imagens com luminosidade suave que hoje é imitada 

por muitos fotógrafos de nu ou glamour”.  

 Uma fotografia de autor desconhecido (figura 11)  ilustra as considerações de 

Busselle. Na imagem vê-se, com baixa nitidez, uma modelo com corpo completamente 

iluminado, mas por luz bastante difusa, que lhe confere suavidade. A modelo retratada, de 

rosto angelical, sorri para a câmera/espectador, o que faz parecer que está satisfeita em ser 

clicada. O modo como apoia um dos braços ao ombro, enquanto segura o tecido com o outro, 

aumenta a sensação de exibição posto que o gesto parece demonstrar que se desnuda 

propositalmente. Nesta fotografia, percebe-se a leveza com que algumas imagens de pin-ups 

eram construídas, num misto de inocência e sensualidade que camuflava o teor objetificante 

das produções. 
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Figura 11. Sem título, autor desconhecido, década de 1920. 

 

 No início dos anos 1950, em parte impulsionada pelo sucesso das pin-ups, a criação 

dos calendários com mulheres nuas fez o estilo erótico ganhar mais popularidade. É o caso de 

uma fotografia feita por Tom Kelley para o calendário Golden Dreams que apresenta a atriz 

Marilyn Monroe, na época com 27 anos (figura 12). Nela, Monroe exibe expressão facial que 

mescla um sorriso insinuante com ar de satisfação, provocante. O posicionamento de um dos 

braços, a forma como o corpo está inclinado acentuando as curvas da cintura e dos quadris, a 

valorização dos seios pequenos e firmes e do abdômen que, apesar de magro, possui saliência 

e, por fim, a correspondência de olhares com espectador reiteram o padrão erotizado com o 

qual a figura da mulher é corriqueiramente exposta nas fotografias de nu pertencentes a esse 

estilo. Aqui, outra marca de estilo é explorada, contrapondo-se à suavidade contatada no caso 

anterior (figura 11): a luz forte ilumina-a bem, criando sombras definidas e zonas de alto 

contraste. Além disso, a escolha do vermelho, no fundo e na cor do batom da modelo, reforça 

o teor provocativo.  
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Figura 12. Marilyn Monroe (Calendário Golden Dreams), Tom Kelley, 1949. 

 

 Anos mais tarde, em 1953, essa imagem ganha dimensão comercial ainda maior 

quando o empresário Hugh Hefner comprou os direitos autorais do ensaio de Monroe 

produzido por Kelley e o divulgou na primeira edição de uma revista de nu feminino voltada 

exclusivamente para o público masculino, a Playboy. Criada por Hefner, a publicação 

estadunidense exibia logo abaixo do título a frase “entertainment for man” (em tradução livre: 

entretenimento para homem), o que deixava claro a intenção de entreter os homens, o que, 

como pode ser observado já desde os primeiros números, se dava a partir do investimento no 

teor objetificante com o qual as mulheres nuas eram exibidas. 

 Com o ensaio publicado, percebe-se que, na sessão de fotos (figura 13), Monroe foi 

fotografada sempre em fundo composto pelo pano vermelho, ora deitada, ora sentada. Em 

todas as imagens, braços e pernas são posicionados de tal forma que sugerem a ideia de que a 

modelo estava à vontade em ser fotografada nua. O fato de o fotógrafo ter explorado o olhar 

da modelo sempre voltado para o espectador reforça essa impressão, pela sensação de 

consentimento que cria. As fotografias que exibem Monroe deitada, quando observadas 

justapostas, assemelham-se a uma dança pela maneira delicada como os membros se 

apresentam e parecem se movimentar. Além disso, o tronco contorcido ou arqueado acentua 
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essa percepção, resultando numa junção de sensualidade e força, mas também de delicadeza e 

fragilidade. 

 

 

Figura 13. Marilyn Monroe (revista Playboy), Tom Kelley, 1949.  

 

 A utilização do corpo feminino passou a ser encontrada não apenas nos calendários e 

nas revistas voltados para o público masculino, mas também em outros seguimentos do 

mercado editorial, inclusive naqueles direcionados à mulher, como as revistas de moda. 

Contudo, essas fotografias publicadas visando um novo público, agora feminino, continuavam 

servindo aos mesmos anseios, masculinos. E seguiam reservando à mulher a posição de 

objeto. De fato, nos nus, a subserviência feminina pode ser apontada mesmo nas publicações 

voltadas para as mulheres. Afinal, os fotógrafos, em sua maioria homens, seguiram 

conformando as imagens atendendo a seus preceitos. Com isso, essas fotografias também 

colaboraram para a construção de um ideal estético que foi tido por muitas mulheres como 

parâmetro de feminilidade e beleza. Conforme afirma Naomi Wolf: 

 

Apareceram na revista Vogue os nus adornados de couro de Helmut Newton, e as 

fotografias de pré-adolescentes nuas de David Hamilton eram vendidas em livrarias. 

O corpo feminino “ideal” foi desnudado e colocado em exibição por toda parte. Pela 

primeira vez na história, isso deu às mulheres os detalhes nítidos da perfeição, com 

os quais ela deveria se comparar (WOLF, 1992, p. 177). 

 



37 

 

 Essa perfeição, assinalada por Wolf, seguia os arquétipos exigidos pela indústria da 

moda. Paulatinamente, alguns ideais foram transformados. Entre as décadas de 1970 e 1990, 

as modelos fotografadas possuíam corpos mais esguios. O padrão da mulher magra, às vezes 

excessivamente magra, foi se impondo. 

Em tais revistas, além da questão do padrão corporal, os nus também são redefinidos 

em outros aspectos. Sofisticação, luxo, fetiche e submissão são alguns dos motes encontrados 

nas imagens produzidas pelos fotógrafos de moda daquela época, que impactam no nu erótico, 

como um todo. Essa repaginação, demarcada pelo olhar masculino, advém de uma 

necessidade de impor ao corpo da mulher certas aspirações, vendidas direta ou indiretamente 

pelas publicações de moda. Mais que atrelar o corpo feminino ou as aspirações que o envolvia 

a uma determinada marca, produto ou campanha, esses nus serviam para manter a mulher na 

posição de objeto de desejo do espectador, ou melhor, da espectadora. Nesse sentido, a 

espectadora quer se aproximar daquela figura que vê retratada, uma vez que a entende como 

digna do desejo do homem. Assim, o olhar feminino que é então despertado continua 

dependente do prazer masculino. 

É o que ocorre em muitas fotografias concebidas pelo alemão Helmut Newton (1920-

2004). Precursor da fotografia de nu na moda, Newton produzia imagens com teor sexual 

mais explícito e às vezes com tom agressivo, “em ambientes sórdidos envolvidos em fantasia 

e fetiche” (BAETENS, 2007, p. 27, tradução nossa). A fotografia de Newton intitulada Fumar 

(figura 14) foi criada para uma campanha do estilista Yves Saint Laurent e publicada na 

revista francesa Vogue. A imagem exibe duas modelos que parecem representar um casal. 

Uma das modelos está completamente nua e apoia-se na outra, que é retratada de terno e 

gravata, segurando um cigarro. Por se tratar de uma fotografia produzida em 1975, é pequena 

a possibilidade de ela se configurar como uma campanha pela defesa da diversidade de 

gêneros, mais provavelmente indicando uma encenação em que uma das modelos veste trajes 

considerados mais masculinos e se porta de modo entendido como viril a fim de despertar 

fantasias. Afinal, a insinuação de uma relação lésbica, conforme pontuou Hunt (1999), era e 

ainda é utilizada como estímulo sexual para determinados homens. Outro sentido possível se 

insinua na maneira submissa com a qual a mulher nua, de aparência frágil, é posicionada ao 

lado da modelo de terno, que, além de apresentar uma expressão segura, parece ignorar a 

primeira. Com isso, a mulher nua, mesmo acompanhada de outra mulher, é colocada à 

disposição do poder e dominação masculinos, aí forjados. 
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                Figura 14. Fumar (Vogue francesa), Helmut Newton, 1975. 

 

Newton também explorava esse mundo de fantasia e fetiche em projetos pessoais, 

enveredando muitas vezes por um teor sórdido. Em Debra, A Máquina de Fumar (figura 15), 

exibe-se uma modelo apoiada aos quatro membros, o que remete a uma posição comum em 

relações sexuais. Seios e genitália não estão expostos, seguindo o que dizem Barthes (1984) e 

Busselle (1977), sobre o que não se evidencia mas é capaz de convocar a imaginação. Nesse 

caso, o erotismo contido na imagem flerta com a pornografia, percebida na maneira 

sexualizada mais explícita com que o corpo é exibido. Isso se intensifica também porque, 

além da pose, o olhar, direcionado ao espectador, causa a impressão de que ela o deseja. A 

fumaça que sai da boca ainda sugere a atitude de uma mulher segura e livre, que alimenta seus 

vícios, no caso, o de fumar.  

Na fotografia, o cenário escolhido se destaca, pois expõe a modelo fora do ambiente 

aconchegante e propício ao sexo tão comum nas pinturas e fotografias de nu erótico. O quarto 

e a cama convidativa deram lugar ao chão terroso e áspero que compele certo desconforto à 

mulher. Talvez por isso, a marcação de uma submissão feminina se mantenha. Nessa 

perspectiva, não parece ser coincidência que a imagem tenha sido tomada de baixo para cima, 
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impondo uma hierarquia entre o desejo da modelo (explorado na imagem por meio do olhar) e 

o desejo do espectador masculino. 

 

 

Figura 15. Debra, A Máquina de Fumar, Helmut Newton, 1991. 

 

 No século XXI, a predominância dos homens como autores das obras pictóricas e 

fotográficas de nu feminino continuou marcando-as com grande carga erótica. Presume-se 

que isso tenha reforçado o que Berger (1999) afirmou ser um relacionamento desigual entre 

homens e mulheres, reforçando a objetificação que um faz da outra. Mas há alguma 

resistência quanto a isso. Além da acusação de exploração feita pelas feministas, já apontada 

por Busselle (1982), outros discursos têm se insurgido. Louis Benjamin (2010), ao analisar a 

postura dos fotógrafos heterossexuais que fotografam mulheres nuas, pontua a necessidade de 

romper com esses padrões. Para o autor, “a reação instintiva é atirar e manter tais imagens no 

contexto do olhar erótico masculino. Ir além do contexto padrão requer a criação consciente e 

ativa de um contexto diferente” (BENJAMIN, 2010, p. 55). Em 2015, nos Estados Unidos, a 

revista Playboy chegou a declarar que abdicaria dos nus e que, apesar de pretender continuar a 

exibir mulheres em poses sensuais, elas estariam mais vestidas. Essa repaginação poderia 

sinalizar a mudança de contexto sugerida por Benjamin. No entanto, em 2017, a revista voltou 

a produzir ensaios de nu.  

 No Brasil, a linha editorial da versão brasileira da revista se manteve inalterada desde 

o surgimento da publicação. Na fotografia que integra o ensaio produzido pela Playboy 

brasileira em outubro de 2015 (figura 16), constata-se a repetição de aspectos técnicos e 

plásticos antes verificados. Na imagem, a modelo aparece deitada com os braços posicionados 
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acima da cabeça. As pernas encobriram a genitália enquanto um dos seios está totalmente 

exposto, resultando numa pose que remete às fotografias de Bellocq (figura 9) e de Kelley 

(figuras 12 e 13). O olhar, assim como na fotografia de Newton (figura 15), interage com o 

espectador, como se estivesse a convidá-lo. O corpo também possui um dos lados mais 

iluminados, produzindo sombras que acentuaram os músculos do abdômen e o seio direito. 

Corporalmente percebe-se uma adequação aos padrões atuais que constantemente exibem 

mulheres com seios de silicone, abdômen enxuto e definido e músculos delineados.  

 

 

Figura 16. Iara Ramos (Revista Playboy brasileira), Pablo Saborido, 2015. 

  

 Nessa imagem, destaca-se ainda um outro elemento: o retoque fotográfico. Na 

fotografia, fica claro que o retoque tem o intuito de eliminar possíveis “imperfeições” 

presentes no corpo, visando aproximá-lo de um padrão considerado ideal. Pode-se imaginar, 

por exemplo, que o tratamento dado à pele da modelo esconde possíveis estrias, celulites e 

outras marcas que por ventura tenha nas pernas, no abdômen, nos seios e nos braços à mostra, 

ainda que correndo o risco de certo efeito de “plastificação”, que os distanciam de uma 
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textura natural da pele. A definição do corpo feminino proposta a partir desse tipo de retoque 

configura a necessidade de uma pele sem sulcos ou irregularidades.  

 Esse tipo de retoque não é novidade e tem sido utilizado desde a era analógica. No 

meio analógico, o fotógrafo podia retocar as fotos durante a revelação, no filme ou papel. E a 

pele não era o único elemento modificado. Nessa etapa, era possível acrescentar à imagem 

“um verdadeiro ‘tratamento estético’ no sentido de embelezar determinados atributos que 

poderiam melhorar o aspecto do ‘modelo’ entre eles, ressaltar os olhos, delinear a boca, 

clarear a pele, suavizar rugas, olheiras e retirar manchas” (MACHADO, 2013, p. 25-26). Com 

o surgimento do computador e dos softwares de tratamento de imagens, os recursos de 

alteração das fotografias foram aperfeiçoados, permitindo novos mecanismos de modificação 

dos corpos. Atualmente, do mesmo modo que alguns pintores renascentistas projetavam suas 

musas a partir de fragmentos de imagens de vários corpos, o fotógrafo é capaz de transformar 

drasticamente o aspecto corporal da modelo, visando enquadrá-lo ao padrão exigido 

atualmente pelas publicações comerciais. Neste aspecto Pascal Baetens defende que: 

 

Essa revolução obviamente também influencia a abordagem que os fotógrafos levam 

ao corpo nu; a perfeição não é mais necessária no momento em que o obturador é 

liberado, e a fotografia agora serve de base para o trabalho de um pintor na tela 

digital. A pele pode ser retocada, olhos, seios e lábios aumentados, cinturas e 

queixos reduzidos, pescoços e pernas mais longos; a perfeição nua pode agora ser 

inteiramente artificial, de uma maneira completamente crível (BAETENS, 2007, p. 
29, tradução nossa). 

 

Quanto às fotografias de mulheres publicadas atualmente em capas de revistas, bem 

como em jornais, sites e redes sociais, pode-se destacar que o tratamento realizado pelos 

fotógrafos para modificar os corpos muitas vezes altera completamente a realidade, criando 

um novo corpo que, quase sempre, não condiz com o da modelo. Embora isso já pudesse 

acontecer antes mesmo da pós-produção, no modo em que iluminação, enquadramento, 

ângulo, pose e outros recursos eram mobilizados, entende-se que os retoques posteriores 

acabam por intensificar esse cenário. É comum encontrar em sites de entretenimento 

publicações que trazem fotos de mulheres famosas com o “antes” e o “depois” do tratamento 

de imagem. Essas fotografias mostram a interferência realizada pelo fotógrafo (ou pós-

produtor) nos corpos dessas mulheres, visando enquadrá-los a um padrão considerado ideal – 

um padrão que é tanto corporal quanto imagético.  

Vale ressaltar que os preceitos deixados de herança pelas esculturas e pinturas e 

perpetuados e reinventados pelas fotografias de nu erótico foram baseados primordialmente 

no intuito de atender às expectativas de um possível espectador, adequados aos anseios 
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estéticos da época vigente ao mesmo tempo em que eram capazes de moldá-los. Suspeita-se 

que o nu erótico seja o estilo que mais se esforça para conformar a imagem feminina ao 

padrão desejado pelos homens e que mais trabalha no sentido de defini-lo. No contexto da 

fotografia erótica atual, cada vez mais os aspectos técnicos e plásticos, inclusive os de pós-

produção, são utilizados para criar fotografias que estimulem a imaginação e o desejo do 

público masculino e que, definindo o que é um nu e um corpo feminino a partir dessa visada, 

agem sobre eles a partir dessa perspectiva. 

   

1.2 O nu fotográfico aliado aos anseios artísticos  

 

 Desde o surgimento da fotografia, paralelamente à criação dos nus eróticos, fotógrafos 

diversos alinhados ao campo da arte também exploraram as formas femininas, dessa vez 

com viés estritamente artístico. Nesse estilo fotográfico, independente do acionamento 

sugestionado do desejo, os artistas enxergam o corpo feminino como matéria expressiva, 

enfatizando linhas, texturas e volume na composição de suas imagens. Ainda assim, para 

Gabriel Bauret (1992), os critérios de produção das imagens no ramo da fotografia artística 

assemelhavam-se aos vivenciados pelos escultores e pintores, o que se dava tanto na escolha 

do que retratar (o corpo feminino, predominantemente) tanto quanto na forma de retratar. 

Contudo, pela proposta que os guiam, os fotógrafos desse estilo de nu, muitos deles filiados 

a algum movimento artístico, faziam experimentos com a técnica e a plasticidade, de 

maneira mais livre e desprendida, o que muitas vezes os jogavam além de um cânone muito 

fechado. 

A principal diferença que se nota nesse aspecto diz respeito à corporeidade. É na 

fotografia de nu artístico que o corpo, muitas vezes saindo da condição de matéria última da 

representação para tornar-se matéria-prima explorada de outras maneiras (enquanto linha, 

textura, volume etc.), consegue ser ressignificado como objeto, não mais necessariamente 

visado em sua carnalidade. Sendo assim, nas fotografias de nu artístico, o corpo exibido 

além de corpo, fonte de desejo, pode ser entendido como forma sublime, gráfica, abstrata, 

simbólica, onírica ou o que mais o experimento formal do fotógrafo e a experiência visual 

do espectador forem capazes de permitir. 

 Em meados do século XIX, o movimento estético intitulado pictorialismo buscava o 

reconhecimento da fotografia como objeto artístico autêntico (BAETENS, 2007). Robert 

Demachy (1859-1936), Frank Eugene (1865–1936) e Heinrich Kühn (1866-1944) são alguns 

dos representantes do movimento pictórico. Nesse movimento, as imagens do corpo 
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feminino nu, replicando o que também se fazia com outros temas fotografados, traziam 

características que remetiam às pinturas feitas a óleo, com o intuito declarado de aproximar-

se de um aspecto pictórico – algo que explica o termo que dá nome ao movimento.  

 Segundo Annateresa Fabris (2011), no que diz respeito ao aspecto formal, os 

fotógrafos pictorialistas utilizavam diversas técnicas para conseguir o efeito desejado, de 

aproximação com a pintura. A autora relata que Frank Eugene, por exemplo, raspava os 

negativos e que Robert Demachy e Heinrich Kühn utilizavam a goma bicromatada na 

ampliação das imagens. Outros procedimentos utilizados incluíam a aplicação de carvão ou 

outro pigmento orgânico às fotografias, fazendo uso de um pincel. Fabris explica como era 

realizada esta técnica criada por Rouillé Ladevèze, outro importante nome do pictorialismo, 

em 1884: 

O carvão, misturado ao bicromato, endurecia sob a ação da luz. A imagem aparecia 

quando o papel era lavado com água morna. A revelação era feita, em geral, com um 

pincel ou com uma mistura de pó de serra e água quente. Graças a ela e ao 

bromóleo, que permite branquear as zonas sombrias de uma prova em papel de 

brometo para pintá-las com um pigmento oleoso (FABRIS, 2011, p.33-34). 

 

 Todos esses procedimentos tinham em comum a tentativa de “dar-lhes o efeito 

pictórico” (FABRIS, 2011, p. 33), ou seja, de alcançar um visual que foi definido por 

Ronaldo Entler (2009, p. 9) como típico da pintura, ou melhor, dos “efeitos superficiais da 

pintura”, na intenção de aproximar a fotografia a essa arte. Busselle (1982) chega a associar 

isso à intenção de alguns fotógrafos de minimizar o teor realista das imagens. Para ele: 

 

Enquanto uma pintura ou escultura era de tal maneira distante da realidade que podia 

ser vista pelo que era em si – um trabalho artístico – e não como a representação de 

um indivíduo, a câmara criava imagens que pareciam tão reais que a fotografia de 

um nu tinha grandes chances de ser encarada como a própria pessoa sem roupa 

(BUSSELLE, 1982, p. 9).   

 

 

 Com isso, apenas ao se distanciar da “própria pessoa sem roupa” uma fotografia de nu 

poderia ser considerada arte, tal como pretendido pelos pictorialistas. Essa tentativa é notável 

em uma fotografia de Robert Demachy (figura 17), em que também é possível identificar 

outros elementos que caracterizavam o estilo pictorialista. Nela, o fotógrafo simulou 

pinceladas que envolvem o corpo da modelo, destacando seu centro, já que ela teve uma das 

pernas e os pés encobertos. Em relação à pose, Demachy optou por uma posição curvada que 

evidenciou as linhas e contornos do corpo feminino, principalmente na região das costas e 

nádegas, além de esconder os seios e o rosto. Na imagem, o corpo arqueado acompanha as 

pinceladas e parece sair de dentro de um quadro. Aqui, então, as escolhas de composição da 
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fotografia demostram que nesse movimento importava explorar o corpo enquanto matéria 

expressiva capaz de suscitar novos significados e sentidos que vão muito além do desejo, 

enveredando para o sublime. 

 

 

 Figura 17. Sem título, Robert Demachy, 1904. 

 

Essa forma de retratar a mulher nua é uma das características primordiais do nu 

artístico nessa época e distancia as imagens do pictorialismo das pinturas europeias 

analisadas por Berger (1999) e das fotografias eróticas, na tendência de visada do olhar 

masculino. Por outro lado, ela se aproxima de outra vertente, como destaca Baetens:  

 

Há uma similaridade em suas abordagens ao corpo feminino, não apenas nas 

técnicas de impressão, mas também em sua tendência de retratar o modelo em uma 
atmosfera onírica. Sua intenção era representar a nudez em sua forma sublimada 

para fazer o espectador refletir sobre o significado da imagem, em vez de estimular o 

desejo (BAETENS, 2007, p. 17, tradução nossa).  

 

O início do século XX foi marcado pela transformação da fotografia e, por tabela, do 

nu fotográfico. Insatisfeitos com a prática pictorialista que simulava o aspecto das pinturas 

nas imagens fotográficas, alguns precursores do movimento denominado modernista criaram 
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um estilo fotográfico que ficou conhecido como fotografia pura ou direta – normalmente 

citada em seu termo inglês, straight photography. Essa tendência na história da fotografia foi 

marcada por novas possibilidades de uso dos elementos fotográficos e pela liberdade de 

criação por eles propiciados. Na concepção de Baetens (2007, p. 17, tradução nossa), “os 

modernistas fotografaram seu assunto por seus próprios méritos e com técnicas específicas 

para o meio fotográfico”. Edward Weston (1886-1958), Paul Strand (1890-1976) e John Paul 

Edwards (1884-1968) foram artistas que difundiram a fotografia pura nos Estados Unidos. 

Esses e outros fotógrafos adeptos do movimento priorizavam um suposto valor de 

objetividade presente na captura das imagens fotográficas, evitando, com tal fim, 

interferências posteriores no negativo ou na impressão. Para isso, utilizavam outros recursos 

de criação mais voltados para uma linguagem propriamente fotográfica e elegiam algumas 

técnicas dela, como nitidez focal, profundidade de campo, ângulos e enquadramentos 

inusitados. A questão formal, a partir desses recursos, em muitos casos enveredava para 

explorações abstratas e geométricas. 

Isso também se dava no nu realizado nesse âmbito. “O corpo nu foi apresentado agora 

como um objeto em si mesmo, usado de forma gráfica com uma forte interação de linhas e 

ângulos” (BAETENS, 2007, p. 17, tradução nossa). Assim como no pictorialismo, os adeptos 

do modernismo exploravam o corpo para além de sua carnalidade. As curvas femininas 

valiam “em si mesmas” não por serem partes de uma mulher que então seria oferecida ao 

desejo do espectador, mas porque podiam ser tomadas enquanto partes, isto é, pelas formas 

abstratas e figuras geométricas que as compõem, obtidas através das escolhas formais 

adotadas pelos fotógrafos integrantes desse movimento. O corpo era, então, material e 

matéria-prima, ambos desassociado de uma qualidade sensual.   

Uma imagem de Edward Weston (figura 18) expõe diversas características do 

tratamento dado pela fotografia pura ao corpo feminino. A pose e o enquadramento inusitado 

revelam as nádegas, perna e pé esquerdo e parte da coxa direita, todavia, braços, quase todo o 

tronco e o rosto estão omitidos, postos no extracampo. Quanto à ausência do rosto na imagem, 

Benjamin destaca: 

 

Quando o rosto não é visível, o conteúdo do quadro tende a ter mais a ver com 

linhas, formas ou texturas do que com seios, nádegas ou genitais. Graus adicionais 

de abstração podem vir de jogar a figura fora de foco e usar iluminação de alto 

contraste. Muitas vezes, a abstração resulta, pelo menos em parte, de tornar o corpo 

menos identificável como um corpo e relacioná-lo a outra coisa (BENJAMIN, 2010, 

p. 43-45, tradução nossa).  
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Figura 18. Sem título, Edward Weston, 1924. 

  

 Os contornos e linhas do corpo foram explorados e resultaram na construção de uma 

figura abstrata que, assim como costuma acontecer no movimento pictórico, não 

acrescentaram erotismo à fotografia. Ao utilizar partes do corpo como matéria para a 

composição da fotografia, Weston possibilita uma ressignificação do sentido de corpo nessa 

imagem, percebido como corpóreo, mas não como carnal. A iluminação distribuída de 

maneira uniforme e a nitidez da imagem, que conferem à foto o realismo peculiar desse estilo 

fotográfico, permitiram perceber a textura da pele, como pura materialidade. O fundo escuro, 

ao contrastar com a pele clara e deixar ainda mais nítidos os contornos do corpo, também 

contribuem para isso.  

 Na década de 1920, surge outro movimento que impacta no modo como o nu aparece 

na fotografia: o surrealismo. Man Ray (1890-1976), André Kertész (1894-1985) e Erwin 

Blumenfeld (1897-1969) são alguns dos fotógrafos que fizeram parte desse movimento. 

Influenciados por Freud, “o objetivo dos surrealistas era obscurecer as linhas entre o 

consciente e o inconsciente e expressar a imaginação como foi revelada nos sonhos” 

(BAETENS, 2007, p. 17, tradução nossa). Segundo Baetens, os fotógrafos surrealistas faziam 

uso de estratégias distintas, como a utilização de espelhos para conseguir alterações visuais 

nos objetos sem necessitar de pós-produção e a exploração de técnicas de colagens, longas ou 

múltiplas exposições, solarização
4
 e raiografia

5
 que modificavam a aparência do que era 

                                                
4
 Segundo Baetens (2007, p. 18, tradução nossa), nesta técnica “o negativo ou impresso é brevemente exposto à luz e, como 

consequência, os tons são parcialmente invertidos, muitas vezes dando o efeito de delinear o corpo”. 
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fotografado. Com isso, eles submetiam os corpos a distorções e transformações antes 

desconhecidas na fotografia. 

 

 

Figura 19. Ontem, Hoje, Amanhã, Man Ray, 1924. 

 

Benjamin (2010) observa que no surrealismo o corpo nu é explorado em seu valor 

simbólico, isto é, em sua capacidade de remeter a algo além dele mesmo, a um objeto ou 

forma específicos, convencionados. Deste modo, os fotógrafos surrealistas, assim como no 

pictorialismo e na fotografia pura, utilizavam os atributos do corpo feminino para produzir 

nus artísticos que faziam dos corpos matéria-prima para compor imagens que os levavam 

além da carnalidade.  

 

As técnicas da fotografia surrealista são provavelmente as mais engenhosas de todas 

as aplicações da fotografia. A fotografia surrealista redefiniu os limites da 
iluminação, da pose e do que hoje é pós-produção. Enquanto a maior parte do debate 

da fotografia como um meio artístico era centrado em torno de questões sobre se 

uma fotografia era algo mais do que uma cópia do que foi colocado na frente da 

câmera, e se a fotografia era verdadeira ou não, os surrealistas estavam interessados 

em usar o rastreamento fotográfico como ponto de partida para imagens, em vez de 

um fim em si mesmo (BENJAMIN, 2010, p. 56, tradução nossa).  

                                                                                                                                                   
5
 A raiografia é uma técnica criada por Man Ray que consiste em colocar os objetos diretamente sobre o papel fotográfico 

para em seguida expô-los à luz. 
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Arrisca-se a dizer que é no surrealismo, por meio da associação sugestionada, que 

acontece o ápice da ressignificação do corpo feminino enquanto carnalidade. É o caso de uma 

fotografia de Man Ray (figura 19). O corpo feminino, ao ser submetido às técnicas utilizadas 

nesse movimento, teve sua imagem triplicada e a junção dos contornos criou formas que 

podem estimular a imaginação do espectador e induzi-lo a enxergar nelas outra coisa, como 

uma ampulheta, por exemplo. Por isso, nessa fotografia de Man Ray (e em outras produzidas 

por ele e por outros fotógrafos do surrealismo), o corpo se converte em algo mais: na medida 

em que é associado a uma forma ou a um objeto específico, ele é desconstruído enquanto tal. 

Se o corpo é ao mesmo tempo corpo e ampulheta, a concepção que pode se ter dele passa a 

estar condicionada às significações possíveis a essa comparação.  

 

 

Figura 20. Sem título, André Kertész, 1933. 

 

 O trabalho de André Kertész é outro exemplo de como o corpo feminino era 

modificado nas imagens pelas técnicas surrealistas. Para isso, o fotógrafo utilizava espelhos 

que deformavam os contornos corporais, desconfigurando-o quase que por completo. Com o 

uso dos espelhos, não só o corpo, mas toda a imagem sofria alterações. Em uma de suas 

fotografias (figura 20), apenas cabeça e braço foram pouco modificados enquanto que no 

resto da imagem o efeito criado transformou radicalmente tronco e coxas, além do fundo, que 

parecem se dissolver. O corpo ganha, com isso, um aspecto monstruoso – impróprio ao 

sentido carnal. Uma atmosfera onírica, talvez mais afeita a um pesadelo, se instala.  

No surrealismo, assim como nos demais movimentos apontados aqui, a expressão 

artística inédita, desprovida de regras e parâmetros (específicos ou delimitadores) nos modos 
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de construir a imagem, remete a um conceito denominado por Jacques Rancière (2005) como 

regime estético das artes. Nele, o artista é autônomo e cria a identidade do que produz.  

 

O regime estético das artes é aquele que propriamente identifica a arte no singular e 

desobriga essa arte de toda e qualquer regra específica, de toda hierarquia de temas, 

gêneros e artes. Mas, ao fazê-lo, ele implode a barreira mimética que distinguia as 

maneiras de fazer arte das outras maneiras de fazer e separava suas regras da ordem 

das ocupações sociais. Ele afirma a absoluta singularidade da arte e destrói ao 

mesmo tempo todo critério pragmático dessa singularidade (RANCIÈRE, 2005, p. 

33-34). 

  

Não só o surrealismo trabalhou nesse sentido. Os movimentos artísticos do 

pictorialismo, da fotografia pura e do surrealismo ampliaram, cada um à sua maneira, os 

modos de retratar o nu feminino, redefinindo, no âmbito da arte, o gênero do nu. Além disso, 

esses movimentos possibilitaram a construção de novas relações entre o espectador e o corpo 

feminino que abandona o lugar de objeto de desejo (no nu erótico) para assumir o posto de 

material de trabalho com inúmeras potencialidades. No pictorialismo, as fotografias que 

emulavam pinturas apresentavam um corpo nu pouco nítido, envolto a efeitos que se 

misturavam às formas corporais, criando uma atmosfera que transitava entre o etéreo e o real 

e assim se mostrava sublime. A fotografia pura, por sua vez, priorizou o realismo e a nitidez 

nas imagens, além de utilizar as linhas e contornos corporais na construção de formas gráficas 

e figuras abstratas. No surrealismo, a plasticidade do corpo feminino também foi explorada, 

porém, nesse caso, com o intuito de criar uma imagem descolada da realidade racional, com a 

exploração de um mundo paralelo, seja para fins simbólicos ou oníricos. A conformação do 

corpo nu ao sublime (no pictorialismo), ao gráfico e ao abstrato (na fotografia pura) ou ao 

simbólico e onírico (no surrealismo) demonstram como, apartando-se da carnalidade, o corpo 

é configurado em uma nova corporeidade material. 

Na segunda metade do século XX, embora não filiados a nenhum grande movimento 

novo, nomes como Herb Ritts (1952-2002) e Robert Mapplethorpe (1946-1989) utilizavam 

recursos técnicos e plásticos na produção de nus femininos e masculinos que também 

trouxeram inovações à fotografia artística, em percurso semelhante, do carnal ao corpóreo. 

Talvez a principal delas tenha sido o modo como os corpos passam a ser valorizados 

em um certo sentido monumental. Nesse momento, o corpo feminino volta a estar em 

evidência enquanto corpo, porém em um sentido mais híbrido que mescla a sensualidade do 

nu erótico com liberdade de construção do nu artístico. Explora-se o corpóreo sem abandonar 

completamente o carnal, portanto. Isso se dá porque tais fotografias exibiam modelos com 

músculos e contornos acentuados em poses imponentes que remetem à força e à perfeição 
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encontradas nas obras gregas, sobretudo nas esculturas de nu masculino, que influenciaram o 

contexto da arte ocidental, mas o fazem com um novo acento, formalista. É o que se pode 

perceber nas fotografias de Robert Mapplethorpe (figura 21) e de Herb Ritts (figura 22).  

 

 

Figura 21. Lydia Cheng, Robert Mapplethorpe, 1985. 

 

 

Figura 22. Jacqui Agyepong II, Herb Ritts, 1997. 
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No cenário do nu artístico atual, o trabalho do fotógrafo taiwanês Yung Cheng Lin 

merece destaque pela forma como utiliza o corpo feminino para compor suas imagens, 

novamente se apartando da carnalidade. Lin tem ganhado visibilidade nas redes sociais por 

expor fotografias de mulheres nuas em poses pouco convencionais. Essas fotos exibem 

influências da fotografia pura e do surrealismo, ainda que não se filiem a nenhum dos dois 

movimentos. Em artigo publicado na revista Cosmopolitan do Reino Unido, o trabalho do 

fotógrafo foi realçado por abordar questões que envolvem sexualidade, menstruação e 

aceitação corporal, bem como por questionar ideais de beleza expostos em fotografias com 

diferentes representações do corpo feminino (HODGSON, 2015).  

Lin também tem conquistado espaço por produzir fotografias que utilizam o corpo 

para criar formas inusitadas, enigmáticas. É o que acontece na fotografia em que um corpo é 

retratado com braços e pernas envolvendo-os, em uma posição peculiar (figura 23). Nela, a 

cabeça desaparece completamente, o que pode indicar a manipulação da imagem na pós-

produção. A maneira como a modelo está posicionada, mais ainda pela ausência da cabeça, 

remete inicialmente ao formato de um caracol. Quando observada mais atentamente, a 

fotografia permite ao espectador, lançando mão da imaginação, associar esse corpo a outras 

formas e objetos, como uma mão gigante fechada ou até uma boca. Além do corpo, três 

bananas são utilizadas para compor a imagem. Posicionadas em cima da modelo, na linha da 

coluna, as frutas parecem fundir com o contorno das costas, criando uma ilusão de ótica que 

dá a impressão de que elas estão saindo ou entrando no corpo, o que deixa a composição 

ainda mais insólita e abre as possibilidades de interpretação. 

 

 

Figura 23. Sem título, Yung Chen Lin, 2014. 
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 Pode-se afirmar que todos esses movimentos e fotógrafos aqui destacados produziram 

fotografias de nus ao longo do tempo que contribuíram para a valorização desse tipo de 

imagem como manifestação artística na medida em que optaram por fazer experimentos que 

exploraram as potencialidades dos corpos e não o erotismo – ampliando deste modo as 

alternativas de composição e de criação das fotografias, bem como a fruição possível dessas 

imagens. É plausível notar a partir desses exemplos que, na maior parte dos nus feitos com 

anseios artísticos, os corpos não foram condicionados ao padrão de representação que visava 

ressaltar a sensualidade feminina, mas, sim, ofereciam experimentos capazes de, podendo 

gerar experiências estéticas, despertar sensações, emoções e sentimentos (MORICEAU; 

MENDONÇA, 2016).  

 Esse lugar assumido pelo nu artístico, constituído nessa trajetória que vai do 

pictorialismo às manifestações contemporâneas, aproxima-o de um modo de entender a 

fotografia que reconhece que seu significado e seu valor não estão determinados a priori, pelo 

objeto fotografado (DIDI-HUBERMAN, 2012). Se a fotografia, por essa perspectiva, busca 

“oferecer uma experiência e um ensinamento” (BENJAMIN, 2001, p. 318-319, apud DIDI-

HUBERMAN, 2012, p. 215), o nu igualmente pode ser assim apreendido, como uma imagem 

que, a partir do experimento do fotógrafo, é capaz de proporcionar experiências singulares ao 

espectador, em uma relação que não é condicionada somente pelo corpo ou por um certo 

entendimento de corpo feminino e que, tomando-o além, não se limita a olhar o corpo 

fotografado enquanto objeto sensual, exclusivamente, mas pode exceder essa visada, em 

múltiplas investidas. 

É possível, seguindo essa lógica, compreender que o corpo, no nu artístico, pode ser 

experienciado pelo espectador mediante as dimensões que Gonzalo Abril (2012) propõe para 

as imagens. Abril define três: a visualidade, o olhar e a imagem. A visualidade diz respeito à 

visão influenciada pelas vivências e conhecimentos que o espectador carrega consigo, é a 

“visão socializada” (ABRIL, 2012, p. 48). No olhar, por sua vez, perpassam as relações de 

poder que aqui pode ser entendida pela visada do espectador masculino, imposta sobre o 

corpo feminino. Na terceira dimensão, a da imagem, se relacionam imaginário, visível e 

invisível. O autor acredita que o sentido não se reduz apenas ao que é visível, mas também ao 

que não se materializa, no caso, o invisível – e que ambos constituem um imaginário. O corpo 

apresentado no nu artístico, por essa perspectiva, igualmente pode ultrapassar sua condição de 

corpo. Quando um corpo é retocado, fragmentado, multiplicado, distorcido, monumentalizado 

ou fusionado, tal qual se faz nos exemplos trazidos, as possibilidades de vivenciar novas 

percepções, sensações e significações também são pluralizadas através do imaginário do 
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espectador. Essa amplitude de possibilidades caracteriza a maneira fluida e imprecisa com a 

qual essas três dimensões podem ser acionadas numa experiência visual (ABRIL, 2012). 

 Considerando esses pressupostos, o regime estético desprovido de regras que permitiu 

a concepção de obras sublimes, abstratas, simbólicas, oníricas, monumentais e enigmáticas, 

que representam as diversas facetas da arte, dependeu de experimentos singulares 

empreendidos pelo fotógrafo com os corpos retratados. Mais que isso, como nenhuma 

imagem está ‘pronta’ antes de ser olhada – antes de, como diz Abril (2012), ser constituída 

também pelo imaginário de quem a vê – esse regime também faz irromper novas experiências 

espectatoriais. Não mais restrito à percepção, nos nus da sensualidade feminina, com corpos 

limitados a concepções de desejo, os espectadores estão entregues a processos de construção e 

apreensão da imagem e do corpo que se mostram indefinidos, edificados caso a caso.  
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2. A TRAJETÓRIA DE IRVING PENN, ENTRE FOTOS COMERCIAIS E 

PROJETOS PESSOAIS 

 

Considerado um dos grandes fotógrafos estadunidenses do século XX, Irving Penn era 

dono de um portfólio amplo e diversificado. Além de exímio retratista, também produzia 

imagens de moda e variedades para a revista Vogue, e ainda inúmeros projetos pessoais que 

incluíam naturezas-mortas
6
 e nus femininos (CAMPBELL, 2018). 

Filho de imigrantes, Penn nasceu no ano de 1917, em Plainfield, Nova Jersey, nos 

Estados Unidos. Aos 17 anos, ingressou na Escola de Artes Industriais do Museu da 

Filadélfia, onde estudou entre 1934 a 1938. Nessa época, teve a oportunidade de ser aluno de 

Alexey Brodovitch, renomado designer gráfico e diretor de arte da revista de moda Haper’s 

Bazaar – com quem mais tarde trabalhou, como assistente na revista que comandava. Para 

Maria Hambourg (2018), o contato diário com Brodovicth possibilitou um valioso 

aprendizado ao fotógrafo, estimulando-o a buscar originalidade na sua produção, sempre sob 

o olhar de um professor extremamente exigente e disciplinado. A admiração de Penn por 

Brodovitch superava o laço mestre-aprendiz. O fotógrafo chegou a afirmar que o via como 

uma espécie de pai. “Mesmo quando eu não gostava dele, sempre me senti vulnerável às 

mínimas palavras que ele dissesse” (PENN, 1974, p. 4, apud HAMBOURG, 2018, p. 14). 

Segundo Jeff Rosenheim (2018), Penn adquiriu a sua primeira câmera (uma Rolleiflex 

de lentes reflexivas gêmeas formato 14.5 centímetros) após a sua formatura em 1938 e 

utilizou esse modelo durante toda a sua carreira. Nesse período inicial, a câmera era usada 

principalmente nos fins de semana, quando tinha o costume de perambular pelas ruas de Nova 

Iorque fazendo registros despretensiosos com a câmera. Uma das fotos produzidas pelo 

fotógrafo durante essas flanagens exibe uma composição de sombras projetadas na calçada de 

cimento (figura 24). Além da silhueta de um homem, a imagem traz elementos inusitados 

como uma chave e uma arma. Não se sabe exatamente o que ele pretendia destacar nessa 

combinação ou mesmo se pretendia algo. 

O tipo de produção a que se dedicou então pode ser percebido, segundo Rosenheim 

(2018), como fortemente inspirado no fotógrafo estadunidense Walker Evans (1903-1975), 

influência que pode, para ele, ser percebida tanto no conteúdo quanto no estilo documental 

das imagens. Outro exemplo está na fotografia Ta Tooin (figura 25), em que Penn retratou a 

placa de um estúdio de tatuagem que, além de tatuar, também “eliminava olhos roxos”, em 

                                                
6
 Gênero fotográfico utilizado para retratar objetos inanimados. 
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alusão ao processo de disfarçar os hematomas causados pelas brigas entre os trabalhadores 

que frequentavam a região dos cais. O objeto com fundo preto, totalmente enquadrado, exibe 

palavras com letras faltando e caracteriza uma tentativa de Penn de “reduzir a abordagem 

gráfica de Evans ainda mais, tornando-a menos uma questão de fatos e mais uma questão de 

como a imaginação funciona” (ROSENHEIM, 2018, p. 52). 

 

 

Figura 24. Sombra de chave, arma e fotógrafo, Irving Penn, 1939. 

 

 

Figura 25. Ta Tooin, Irving Penn, 1939. 
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As caminhadas fotográficas em que exercitava esse modo de fazer imagens eram feitas 

no seu tempo livre já que, no mesmo ano em que se formou, assumiu o posto de diretor de 

arte de uma publicação mensal feita pela organização nacional de mulheres dedicadas à 

reforma social e ao voluntariado, intitulada Junior League Magazine. Segundo Rosenheim 

(2018), durante quatro anos Penn diagramou e utilizou suas fotografias para ilustrar diversos 

artigos dessa publicação. 

 

A liga buscava uma estética inovadora na revista de seus membros, que 

correspondesse à natureza progressista da organização. Penn atendeu aos desejos de 

seus chefes e rapidamente começou a mudar o aspecto gráfico da revista, por vezes 

decepcionando os membros mais tradicionais. Sempre consciente e comprometido 

com seu trabalho de design, Penn ignorou as críticas e seguiu em frente, 

continuando a reformular a revista e revirá-la do avesso (ROSENHEIM, 2018, 

p.52).  

  

No entanto, a aspiração de Penn nesse período não era nem a direção de arte nem a 

fotografia, mas sim a pintura. Em 1941, período em que trabalhava para a Liga e também 

prestava serviços autônomos como designer para a loja Saks da Quinta Avenida, Penn decidiu 

deixar o país para se dedicar à pintura. Na época, a Europa enfrentava a Segunda Guerra 

Mundial e Penn, impedido de se instalar em Paris, decidiu viajar de trem até o México onde 

tinha o intuito de exercitar sua aptidão como pintor. A escolha por esse país se justificava pela 

efervescência artística e cultural que então vivia. Lá, se instalou na capital, mais precisamente 

em Coyoacán, área de grande movimentação do mundo da arte. Só que, durante a viagem, 

para além da produção como pintor, que apenas o fez perceber sua falta de habilidade com o 

ofício, Penn acabou produzindo diversas imagens fotográficas que posteriormente seriam a 

porta de entrada para o mundo da fotografia comercial. 

 

2.1. A era Vogue e a consolidação da carreira de fotógrafo 

 

Após dois anos viajando, Penn desistiu de seguir profissionalmente o que o havia 

motivado a ir ao México, a pintura. Decidiu voltar para Nova Iorque, onde em 1943 foi 

contratado pelo diretor de arte da revista Vogue, Alexander Liberman. Ao analisar as folhas 

de contato com as imagens produzidas por Penn durante as viagens, Liberman percebeu o 

talento que possuía. Na época, Penn foi contratado para idealizar as capas das revistas, dando 

sugestões aos fotógrafos. Inspirado pelos ensinamentos de Brodovicth, que o apresentou às 

impressões de Leslie Gill (especialista em criar com maestria naturezas-mortas com objetos 

simples), Penn apresentou algumas ideias similares aos renomados fotógrafos da revista. 
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Porém, percebendo a falta de receptividade por parte desses profissionais, pediu demissão de 

seu cargo de diretor de arte (HAMBOURG, 2018). Mal sabia ele que esse seria o início de sua 

carreira, focada na fotografia de natureza-morta, gênero ao qual se dedicou até o fim da vida. 

Reagindo ao pedido de demissão, Liberman ao invés de despedi-lo, “encorajou-o a aprender 

como se fazia, providenciando-lhe um estúdio e um técnico familiarizado com câmeras de 

visor 8 x 10 e filmes coloridos” (HAMBOURG, 2018, p.17).  

Ainda em 1943, com o constante incentivo de Liberman, Penn teve a sua primeira 

capa publicada na Vogue (figura 26). A fotografia, uma natureza-morta, retratava alguns 

acessórios de moda: uma bolsa, luvas, anel, um adereço de couro, um retalho de tecido e duas 

imagens em papel branco. Para Hambourg (2018, p. 17), “as naturezas-mortas de Penn são 

estruturadas como monumentos. Os elementos se encaixam de modo tão definitivo que 

lembram as peças interconectadas daquelas caixas-enigma que só se abrem de uma maneira 

depois de meticulosa manipulação”. 

 

 

Figura 26. Capa da Vogue estadunidense, Irving Penn, 1943. 

 

Em 1944, com o alistamento dos cidadãos americanos na guerra, Penn foi enviado à 

Nápoles como voluntário do American Field Service. Na Itália, além de dirigir uma 

ambulância que dava suporte ao Exército Britânico, registrou em imagens o cotidiano dos 
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soldados, dos profissionais da saúde e ainda, em sua passagem pela Índia, fotografou outros 

temas (HAMBOURG, 2018).  

Retornando à Nova Iorque, no final de 1945, e novamente trabalhando para a revista 

Vogue, Penn e Liberman estreitaram a amizade. Mesmo que Penn (de opiniões fortes) 

gostasse de fazer as coisas do seu modo, o entrosamento entre os dois fazia com que o 

fotógrafo legasse algumas decisões à Liberman, que escolhia as imagens que seriam 

publicadas (HAMBOURG, 2018). O diretor de arte também devolvia-lhe essa confiança. 

 

Sentindo que Penn tinha algo especial para trazer para a revista, Liberman ofereceu-

lhe as melhores instalações, bons assistentes e a possibilidade de selecionar e retratar 

figuras importantes. Em 1946 ele fotografou Alicia Markova e outros dançarinos 

famosos em uma névoa sonhadora; fez retratos de John Cage, Virgil Thomson e 

Aaron Copland; e até deixou Liberman persuadi-lo a fotografar moda, a partir do 

qual ele instintivamente a princípio se esquivara (HAMBOURG, 2002, p. 3, 

tradução nossa). 

 

 

A predileção de Liberman pelo trabalho de Penn fez com que suas fotografias sempre 

ganhassem destaque na revista. Não era raro que fossem expostas em páginas inteiras e até em 

páginas duplas. Além das naturezas-mortas, os retratos de celebridades formavam boa parte 

dessas imagens valorizadas pelo diretor de arte. Retratos Existenciais foi uma série desse tipo 

produzida pelo fotógrafo entre os anos de 1946 e 1948. Em uma das imagens da série (figura 

27), Penn fotografou o escritor Truman Capote posicionando-o em uma cadeira entre tapumes 

que formavam uma quina. A cabeça e um dos ombros apoiados a uma das estruturas, a perna 

direita dobrada em cima da cadeira e o cigarro em uma das mãos criaram um ar despojado que 

dá a impressão de conforto, apesar do cenário pequeno e anguloso sugerir o contrário. A luz 

marcada posicionada acima do escritor manteve quase todo o corpo iluminado, não 

alcançando apenas parte das pernas e os pés. O cenário, inusitado para fotografias desse 

universo, foi utilizado para retratar diversos personagens famosos. 
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Figura 27. Truman Capote, Irving Penn, 1948. 

 

 Entre os anos de 1948 e 1962, Penn fotografou muitas personalidades a pedido da 

revista Vogue. Essa série, intitulada Retratos Clássicos, foi uma espécie de continuação de 

Retratos Existenciais. Porém, o cenário e a iluminação sofreram variações na intensidade e na 

caracterização, se comparadas com as fotografias anteriores. Hambourg credita essas 

diferenças a uma busca de singularidade que não se encerraria ali. Diz ela: 

 

Mas buscava algo mais, algo notável que captasse a atenção do leitor, fazendo com 

que parasse de virar as páginas e realmente examinasse as imagens. Isso é fácil de 

fazer se o gancho é escandaloso, mas Penn nunca suportou ideias fáceis. A natureza 

do apelo no retrato não podia ser gratuita; tinha que dar conta da descrição do caráter 

específico do modelo de maneira tão eficaz que parecesse inseparável da pessoa, 

gerada dentro dela (HAMBOURG, 2018, p. 190). 

 

 

O retrato da escritora Carson McCullers, produzido em 1950 (figura 28), ilustra a nova 

tentativa de Penn. O enquadramento fechado, a luz que ilumina mais um lado do rosto, o olhar 

melancólico e penetrante e a pose composta pela mão que além de apoiar o queixo também 

segura o cigarro compõem uma imagem forte e expressiva. Ao contemplar a fotografia, o 

espectador não é capaz de perceber a paralisia que acometia a escritora, vítima de diversos 

derrames sofridos ao longo da vida. 
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Figura 28. Carson McCullers, Irving Penn, 1950. 

 

Com a incumbência de produzir fotografias de moda, Penn viajou a vários países do 

mundo, como França, Itália, Espanha e Peru, roteiro que começou em 1947. Inicialmente, o 

fotógrafo não se interessava pelas imagens desse segmento, “mas, conduzido às tradicionais 

coberturas de moda sob o olhar atento de Alexander Liberman, Penn usaria sua experiência 

com naturezas-mortas e retratos a seu favor, logo descobrindo um vocabulário visual próprio 

e adequado ao tema” (GARNER, 2018, p. 95). Prova disso pode ser vista já no primeiro 

ensaio de moda concebido por Penn durante essas viagens, em uma locação em Lima, no 

Peru. A imagem intitulada Voando para Lima (figura 29) exibe a modelo Jean Patchett 

vestida com o glamour dos anos 40. Na fotografia, é possível ver Patchett sentada em uma 

mesa que parece ser de um bar, na companhia de um homem, que se vê de costas, 

parcialmente fora do enquadramento. As roupas e adereços que usa dividem a atenção do 

espectador com o cenário e com a feição apreensiva da modelo, que pode sugerir uma 

discussão entre o casal. A pose, em especial o detalhe do pé da modelo fora do sapato, a faz 

destoar das imagens de moda da época, sempre seguindo um ideal de perfeição. 
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Figura 29. Voando para Lima (Jean Patchett), Vogue americana, Irving Penn, 1948. 

 

Ainda em sua estadia no Peru, Penn visitou a cidade de Cusco e produziu, em um 

estúdio emprestado, uma série de retratos dos nativos, utilizando luz natural. Em três dias o 

fotógrafo criou duas mil imagens. Esse foi o início da série de ensaios etnográficos que seriam 

idealizados por ele ao redor do mundo pelos próximos 25 anos (ROSENHEIM, 2018).  

Uma das primeiras fotografias produzidas em Cusco (figura 30) expõe o cenário 

constituído por uma lona que é utilizada como fundo e um móvel onde se apoiam duas 

crianças. A iluminação natural e a lona, com tons claros e escuros, caracterizam várias 

imagens produzidas por ele nessa e em outras experiências posteriores. Vestindo roupas 

surradas e com os pés descalços, os modelos demonstram uma possível situação de pobreza, 

ideia que também é sugerida pelo chão gasto e irregular. A luz natural iluminou quase que por 

completo os corpos, deixando apenas algumas áreas com sombra. O ângulo, que coloca 

fotógrafo e modelos na mesma altura, faz com que as crianças pareçam maiores, lembrando a 

figura de dois adultos. Por desconhecer seus modelos e também não falar a língua deles, o 

fotógrafo direcionava-os por meio do contato físico. Ele conta que posicionava “os modelos 

com a mão movendo-os e inclinando-os. Seus músculos eram rígidos e resistentes, e o esforço 

que precisei fazer foi considerável” (PENN, 1974, p. 12, apud ROSENHEIM, 2018, p. 123).  
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Figura 30. Crianças de Cusco, Irving Penn, 1948. 

 

No ano de 1950, durante uma viagem a trabalho pela cidade de Paris, Penn iniciou um 

projeto pessoal intitulado Pequenos Ofícios, que teve como tema diversas profissões. Essa 

série posteriormente teve sua continuação realizada em Londres, no mesmo ano, e, em 1951, 

em Nova Iorque. Nela, as fotografias foram produzidas em estúdios alugados. Para conseguir 

“modelos”, os assistentes do fotógrafo convidavam profissionais a irem até o estúdio levando 

o material com o qual trabalhavam. Além de fazer uso da luz do dia, algo pouco comum às 

fotografias de estúdio da época, o fotógrafo também utilizou lona para compor o fundo do 

cenário.  

 

Penn fez os trabalhadores posarem no espaço neutro de seu estúdio, desassociando-

os do caos das ruas onde vendiam seus produtos e ofereciam seus serviços. A 

estratégia estabelecia uma ordem sem classe ou hierarquia aos pequenos ofícios, 

cujos modelos foram fotografados com a mesma luz e as mesmas especificidades 

composicionais que Penn usava para as modelos profissionais e a elite cultural 

(ROSENHEIM, 2018, p. 173). 

 

A eliminação de classe ou hierarquia apontada por Rosenheim (2018) pode ser 

percebida na imagem que retrata uma vendedora de balões (figura 31). O mesmo tratamento 

de composição e iluminação com que fotografava as modelos famosas que apareciam na 

Vogue é dado para a trabalhadora anônima. A mulher, bem vestida em trajes pretos, tem 

postura elegante e parece exibir com orgulho seus balões. Dentre as imagens escolhidas para 

representar a série Pequenos Ofícios publicadas no livro Centenário, que remonta a trajetória 
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do fotógrafo, essa é a única que exibe uma mulher, em meio a tantas fotos de trabalhadores 

homens. 

 

 

Figura 31. Vendedora de balões, Irving Penn, 1950. 

 

Ainda em 1950, no âmbito das produções de moda, Penn utilizava seu rigor técnico 

para criar imagens que direcionavam a atenção do espectador para o produto. De maneira 

objetiva, sóbria e detalhista, em meio a cenários neutros, o fotógrafo fazia das roupas e 

acessórios o centro das imagens. 

 

Talvez justamente por manter um saudável ceticismo diante dos aspectos frívolos do 

mundo da moda, Penn foi capaz de trazer para esse campo o rigor analítico que seria 

sua marca registrada e que aplicava a qualquer um de seu temas. [...] Foi seu 

distanciamento crítico que permitiu a Penn olhar com clareza a documentação da 

moda e do estilo. Desde o início, ele dispensou os cenários – não haveria nenhuma 
ficção de grandiosos hôtels particuliers nenhuma narrativa romântica, nenhum 

elemento cenográfico e nenhuma distração da essência das roupas em si (GARNER, 

2018, p. 96). 
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Figura 32. Moda preto e branco com bolsa de mão (Jean Patchett), Irving Penn, 1950. 

 

A fotografia concebida para um editorial da revista Vogue publicado em 1950 (figura 

32), exibe roupas e acessórios com o que Philippe Garner (2018, p. 96) afirmou ser “um 

intenso respeito por suas qualidades de corte, linha, textura e detalhe”. O cenário, claro, criou 

contraste com o preto que predomina na vestimenta, também reforçado pelo branco de alguns 

elementos do figurino. Além disso, a nitidez e a clareza dos detalhes percebidos na bolsa, 

luvas, chapéu e lenço, demonstram o domínio do fotógrafo ao escolher a iluminação utilizada.  

Foi também em 1950 que Penn casou-se com a modelo sueca Lisa Fonssagrives, com 

quem teve um filho chamado Tom. Penn já havia sido casado de 1940 a 1943 com Nonny 

Gardner, uma estudante que conheceu na Inglaterra. Com Fonssagrives, ele viveu até o ano de 

1992, data em que a modelo faleceu. Hambourg (2018, p. 21) afirma que “muitas das 

melhores imagens que Penn fez da alta-costura parisiense mostram Fonssagrives; elas 

possuem uma elegância e uma verve que parecem transparentes, como se fossem qualidades 

preexistentes, não elaboradas à custa de infinitos esforços”. Uma das muitas fotografias que 

exibe Fonssagrives nessas condições pertence a um editorial publicado em três edições da 

Vogue – francesa, inglesa e estadunidense (figura 33). A postura corporal e a expressão no 

rosto de Fonssagrives acrescentam elegância à imagem, de forma aparentemente muito 

natural, “preexistente”, como destaca a autora. Mas, nela, o glamour e a sofisticação da 
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modelo contrastam com o cenário rústico, que expõe o fundo de lona e ainda parte do chão, da 

parede e do suporte onde a lona foi apoiada.  

 

 

Figura 33. Vestido sereia de Rochas (Lisa Fonssagrives-Penn), Irving Penn, 1950. 

 

A preocupação em revelar personagens dos lugares em que percorria prossegue nos 

anos 1960 e 1970, mais precisamente entre 1967 e 1971, quando Penn produz a série Retratos 

Etnográficos, feita na Oceania e na África. Produzidas em estúdios itinerantes montados nos 

países de origem de seus fotografados, sempre na mesma lógica, com o fundo em lona e luz 

natural, essas fotografias exibiam os sujeitos em seus trajes típicos. O fotógrafo conta que 

começou a fotografar ao ar livre, em lugares que pudessem caracterizar de alguma forma os 

personagens que retratava. Porém, as tentativas foram decepcionantes. “Mas me senti seguro 

nas condições artificiais do estúdio, [...] [aceitando] para mim mesmo uma estilização que eu 

achei mais válida do que um naturalismo simulado” (PENN, 1974, p. 8, apud PRINS, 2018, p. 

212). Ao dizer isso, Penn parecia querer se defender de críticas que o acusavam de trazer nas 

imagens pouco da cultura dos fotografados, o que supostamente esvaziaria o caráter 

etnográfico, que destacava no título do projeto. Dizia, assim, que tratava-se de uma 

estilização. 
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Figura 34. Reprodução de páginas da revista Vogue (edição de dezembro), Irving Penn, 1967. 

 

 

Figura 35. Três garotas do Daomé, uma reclinada, Irving Penn, 1967. 

 

 Duas imagens produzidas em Daomé (atual Benin) apareceram no artigo The Quest 

for Beauty in Dahomey, publicado na Vogue (figura 34). Uma das fotografias exibe mulheres 

e crianças com os seios à mostra, trajando roupas e acessórios típicos. Todas estão pintadas no 

colo e pescoço. A outra mostra uma mulher de costas, com os braços levantados, revelando na 



67 

 

pele marcas de escarificação
7
. A iluminação difusa quase não criou sombras e a tonalidade 

cinza da lona foi realçada pela foto colorida. Todas as modelos possuem expressão séria 

demonstrando certa timidez ou estranhamento.  

Observa-se outra fotografia do projeto, em preto e branco, como publicado no livro 

Centenário (figura 35). Nela, são expostas três moças vestindo os mesmo trajes daqueles que 

figuram em uma das imagens anteriormente publicadas na revista e também com seios 

amostra e corpos pintados na altura do pescoço. As expressões faciais dessa vez chamam a 

atenção não só pela seriedade, mas principalmente pelos olhares tristes dessas mulheres e 

meninas. 

Em Retratos Etnográficos, Penn ainda fotografou tribos em Papua-Nova Guiné e no 

Marrocos, retratou mulheres, crianças e velhos. Essas fotografias foram publicadas em cores 

em algumas edições da revista Vogue. Quando as reuniu no livro Worlds in a Small Room, 

lançado em 1974, Penn decidiu convertê-las para o preto e branco. Para Harald Prins (2018, 

p.217) “a eliminação da cor teve o efeito de reduzir ainda mais as informações culturalmente 

significativas que seriam relevantes para propósitos etnográficos”. 

No início da década de 1970, o fotógrafo produziu a série Cigarros, que, na época, 

intrigou o público e recebeu críticas negativas de alguns especialistas da área. Em resposta aos 

questionamentos acerca do motivo pelo qual criou aquelas fotografias, Penn esclareceu: 

 

A fotografia me incomoda quando usada como propaganda, mesmo que benigna. 

Sou sensível a isso, é uma área de conflito pessoal no meu trabalho. Como fui um 

fotógrafo comercial quase toda a minha vida, hoje passei a sentir falta de uma 

fotografia pessoal que não tente manipular ninguém (PENN, 1977, p. 135, apud 

HAMBOURG, 2018, p. 243). 

 

  

A série soou como um desabafo, demonstrando certa insatisfação com o seu trabalho 

cotidiano, quase sempre voltado para a fotografia comercial e sujeito às exigências de um 

mercado publicitário. Penn pareceu enfrentar uma época conturbada e insatisfatória. Se por 

um lado os movimentos sociais, a violência e a guerra desafiavam o contexto político e social 

da época, que também o tocavam; por outro, o fotógrafo continuava a conviver 

profissionalmente em um meio cada vez mais fútil e extravagante, comandado por Diana 

Vreeland, editora-chefe da Vogue de 1963 a 1971. Nesse período, Penn ainda teve que 

enfrentar a concorrência de outros fotógrafos contratados por Vreeland, entre eles o famoso 

retratista Richard Avedon. Com menos trabalho na revista, passou a se entregar ainda mais à 

                                                
7
 Cicatrizes feitas no corpo por objeto cortante com algum propósito definido, como um rito tribal, por exemplo.  
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publicidade, realizando trabalhos para grandes empresas como Johnson & Johnson e Pepsi-

Cola (HAMBOURG, 2018).  

 

 

Figura 36. Cigarro número 17, Irving Penn, 1972. 

 

Em visita guiada durante a exposição Centenário – realizada no Instituto Moreira 

Salles e que, a exemplo do livro homônimo, exibiu fotografias de Irving Penn produzidas ao 

longo de sua carreira – o fotógrafo brasileiro Bob Wolfenson afirmou algo que explica melhor 

tudo isso: 

 

E por que alguém fotografa cigarros? Ele [Penn] precisava fazer esses cortes na 

produção porque um fotógrafo profissional fica muito angustiado de estar o tempo 

todo fazendo aquele tipo de trabalho que se torna monótono e rotineiro, o que acaba 

limitando o ato artístico. Ele buscava coisas fora do eixo no sentido de agredir. Um 

ato provocativo que foi estetizado e acabou se tornando atraente, se tornou uma obra 

de arte. Ao mesmo tempo em que ele celebrava o luxo nas páginas das revistas de 

moda, ele provocava esse outro lado com a apreensão e publicação desse tipo de 

imagem (WOLFENSON, 2018, online).  
 

  

 Outra motivação pode ser identificada. Penn não era fumante e havia deixado de 

trabalhar para a indústria do tabaco ao saber dos malefícios que ele causava. As bitucas de 

cigarro espalhadas pelas ruas de Nova Iorque eram recolhidas pelos seus assistentes e levadas 
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para o estúdio. Em meio ao caos que vivia aquela cidade estadunidense, as bitucas 

representavam a “resistência contra a qual poderia trabalhar. Amassada e desolada, resto 

esquecido de um hábito estúpido da sociedade [...]” (HAMBOURG, 2018, p. 247). Em uma 

das fotografias que compõe esse ensaio (figura 36), é possível ver mais, pelo que propõe à 

percepção. Ela revela texturas e tonalidades diversas. O papel queimado e com fissuras, a 

presença de fios que se assemelham a cabelos e os fragmentos ao redor confundem de início o 

espectador que não sabe do que se trata o objeto. A proximidade ainda pode permitir diversas 

interpretações aos espectadores dispostos a analisar essas imagens. 

As naturezas-mortas, como exposto anteriormente, sempre fizeram parte das 

produções de Penn. Ainda como estudante, na década de 1930, fazia experimentos com 

objetos e no ano de 1943, já trabalhando para revista Vogue, teve sua primeira capa ilustrada 

com esse gênero. Durante toda a sua trajetória fotográfica produziu inúmeras imagens que 

retratavam os mais diversos artefatos e cenários. Segundo Adam Kirsch (2018, p. 303), a 

“extrema intencionalidade desses arranjos de naturezas-mortas – distantes da tradicional 

simplicidade dissimulada de algumas poucas frutas e flores – reforça a ideia dos objetos como 

códigos transmissores de um conteúdo que vai além do anunciado pelo título”. 

 

   

 

  

Após a série Cigarros, outras imagens demonstram o que destaca Kirsch, como a foto 

que ilustra a capa do livro Still Life, publicado em 2001 (figura 37). Nela, uma composição 

inusitada exibe diversos alimentos congelados em formatos de quadrados e retângulos. A 

Figura 38. Peônia “amanhecer de prata”, 

Irving Penn, 2006. 

Figura 37. Alimentos congelados, 

Irving Penn, 1977. 
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variedade de cores, texturas e formas agrupadas e empilhadas sob uma luz suave, chama a 

atenção do espectador para diferentes pontos da imagem, estimulando percepções diversas. 

Em outra imagem (figura 38), uma peônia já despedaçada é o elemento central da foto. O 

fundo mais iluminado realçou as cores e contornos das folhas e da pétala, embora pouco 

reconhecíveis enquanto tal. Ao analisar o interesse de Penn em fotografar flores sem vida, 

Kirsch (2018, p. 304) afirma que os objetos fotografados “são como cadáveres de objetos. 

Isso é literal em seus estudos de flores mortas; no entanto, com a visão quase de raio x de 

Penn, elas parecem misteriosamente indiferentes à vida e à morte, que são apenas momentos 

de um ciclo de constante transformação”.   

Nos anos de 1980, Penn voltou a trabalhar em seu antigo estúdio e passou a se dedicar 

aos trabalhos publicitários. Suas imagens continuaram a ilustrar as páginas da Vogue, porém 

agora ele aceitava apenas os trabalhos que o interessava. Na fotografia criada para a marca de 

cosméticos L’Oréal (figura 39), o fotógrafo explorou a criatividade utilizando várias cores de 

batons para desenhar os lábios da modelo de maneira assimétrica e despadronizada. A pele do 

rosto, clareada por um pó branco, causou contraste e realçou ainda mais as cores. 

 

 

Figura 39. Boca (para L’Oréal), Irving Penn, 1986. 

 

Nas últimas décadas de vida, Penn intensificou sua produção, especialmente após a 

perda de sua esposa em 1992, numa espécie de fuga. Até o ano de 2008, um ano antes de seu 

falecimento, o fotógrafo ainda produzia imagens para a Vogue, além de continuar com os 
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trabalhos no estúdio e de se dedicar ao desenho e à pintura,  arte que exerceu até o fim. Desse 

período destaca-se como amostra o desenho de uma natureza-morta que expõe vários objetos 

que podem ser tanto utensílios de cozinha quanto peças de decoração, coloridos com aquarela 

(figura 40). 

 

 

Figura 40. Natureza-morta com nove peças, Irving Penn, 2005. 

 

 

 

 Figura 41. Caroline Trentini (para Chanel), Irving Penn, 2007. 
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A fotografia de moda concebida em 2007 exibe a modelo brasileira Caroline Trentini 

vestindo roupas da grife francesa Chanel (figura 41). O tradicional fundo cinza e a luz suave 

colocam em destaque a produção que chama a atenção do espectador pela maquiagem forte, o 

cabelo volumoso e desarrumado, as luvas extravagantes e o tecido da roupa que possui pontos 

brilhantes.  

Como é possível constatar nos exemplos aqui utilizados (figuras 24 a 41), durante o 

período em que trabalhou na revista Vogue, Penn teve a chance de exercitar seu lado artístico, 

diversificando seu portfólio ao criar naturezas-mortas, retratos de celebridades, povos das 

mais diversas culturas e ensaios de moda. Ele também teve a oportunidade de se dedicar aos 

seus projetos pessoais (que não raro também eram publicados na Vogue) construindo uma 

trajetória fotográfica ampla e rica em produções. O talento nato, a formação na Escola de 

Artes quando jovem, o jeito meticuloso e detalhista e a liberdade de criação que sempre teve 

contribuíram para a consolidação de um estilo fotográfico que mescla criatividade e rigor 

técnico percebidos tanto nas fotografias de objetos como nas de pessoas.  

 

2.2 Os diversos modos de conceber a nudez feminina 

 

Irving Penn iniciou seus experimentos com o corpo nu no final da década de 1940 e 

continuou a conceber fotografias desse gênero durante cinco décadas. Embora tenha iniciado 

seu trabalho com o nu artístico, Penn dedicou-se aos dois estilos de nu (artístico e erótico) ao 

longo de sua carreira como fotógrafo, diversificando sua obra no que diz respeito aos modos 

de fazer e sempre explorando de maneiras distintas recursos técnicos como luz, pose, 

enquadramento e ângulo.  

Hambourg (2018) destaca que nos tempos em que Penn estudou na Filadélfia, entre 

1934 e 1938, ele teve contato com muitas obras desse gênero, mas que uma especificamente o 

marcou. Trata-se de um desenho produzido por Thomas Eakins na segunda metade século 

XIX (figura 42). A imagem apresentava um corpo feminino nu, em pose que evidenciava 

seios caídos e abdômen um pouco saliente. A mulher representada tinha o rosto ocultado, 

coberto por uma máscara. Anos depois, os nus concebidos por Penn no início de sua carreira 

também expuseram corpos femininos sem rostos.  

 Talvez tenha sido motivado pelo desenho de Eakins que Penn produziu, em 26 de 

fevereiro de 1947, uma imagem que intitulou Nu número 1 (figura 43). A foto em questão foi 

também resultado das inspirações que suas viagens proporcionaram, principalmente de sua 

experiência no Haiti, onde “deixando de lado as preocupações da moda por alguns dias, Penn 
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vagou pelas docas e se misturou com o povo de Porto Príncipe até restaurar sua vitalidade 

natural e se reconectar com sua essência” (HAMBOURG, 2002, p. 3, tradução nossa). É 

possível que o contato com outras culturas, corpos e vivências possa ter aguçado ainda mais a 

imaginação do fotógrafo, resultando na concepção desse nu conceitual.  

 

 

Figura 42. Sem título, Thomas Eakins, 1865-66. 

 

 

Figura 43. Nu número 1, Irving Penn, 1947. 
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A fotografia (figura 43) exibe um tratamento pouco usual para os nus da época, 

configurando uma imagem que pode causar estranhamento mesmo nos dias atuais. Seu caráter 

incomum encontra-se em diversos elementos. A escolha da modelo é uma delas. Ela possui 

corpo farto, com seios grandes e caídos e abdômen saliente que, submetidos à pose e 

enquadramento escolhidos, remetem à Vênus de Willendorf, famosa escultura do período 

paleolítico que retrata uma mulher sem o rosto, braços e pés. Segundo Hambourg (2002, p. 4, 

tradução nossa) “o Nu número 1 lembra tão fortemente a famosa Vênus de Willendorf que 

presume-se que Penn possa ter sido tocado por essa imagem” – apesar do fotógrafo nunca ter 

afirmado isso. A semelhança com o desenho de Eakins também poderia ser apontada, pelos 

mesmos motivos. A forma como o corpo da modelo é exibido igualmente chama atenção, 

pelos braços apoiados atrás das costas, que fazem lembrar alguém que está preso, e pelos 

ombros caídos, que remetem à expressão de cansaço. Há ainda o enquadramento que mantém 

a cabeça, parte das pernas e os pés no extracampo. A iluminação posicionada acima do corpo 

criou sombras em algumas áreas enquanto parte dos seios, ombros e coxas estão mais 

iluminados. Hambourg (2018. p.139) destaca que a utilização do negativo em papel atenuou 

os detalhes. Além disso, “o papel fibroso conferia uma textura manchada, de maneira que a 

modelo, cortada pelo pescoço, pelos ombros e pelos joelhos, adquiriu um volume compacto, 

pétreo, muito semelhante ao de algumas estatuetas paleolíticas”. Todos esses elementos 

compõem o experimento que Penn desenvolve nesse nu inaugural, que em muitos pontos vão 

guiar tentativas futuras. 

Essa imagem realmente parece ter sido precursora do trabalho que desenvolveria entre 

1949 e 1950, uma série de nus que seria publicada integralmente apenas em 2002 no livro 

Earthly Bodies: Irving Penn's Nudes, 1949-50 e expostas no Metropolitan Museum of Art, de 

Nova Iorque – em exposição de mesmo nome. Esses nus não se enquadram por completo em 

nenhum movimento artístico específico, embora possam ser identificadas influências da 

fotografia pura, quando se considera a maneira como o fotógrafo escolheu explorar os corpos 

por meio de determinadas técnicas bem como alguns efeitos gráficos delas decorrentes. Nos 

nus de Earthly Bodies, Penn experimentou livremente formas, linhas, contornos e texturas dos 

corpos, tomando-os como matéria-prima para compor suas fotografias que, apesar de artística, 

também apresentam teor erótico (em umas de forma ambígua, em outras mais sutil e também 

de maneira mais explícita). A recorrência, nesse trabalho, de alguns elementos do primeiro nu 

de Penn, destoante de um tipo mais comum (por explorar padrões corporais, formas de 

exibição desses corpos, enquadramentos, iluminações e texturas não muito usadas nesse 

gênero), será notada adiante.   
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Em 1950, mesmo ano em que foi produzida parte das imagens que compõem o livro, 

destaca-se um nu que pode ter sido concebido durante essas sessões, numa espécie de making 

of (figura 44), algo que também explorou em um trabalho comercial para a Vogue (figura 33). 

Dessa vez, o enquadramento aberto expôs o cenário composto por uma cortina de teatro em 

tom neutro, utilizada para formar o fundo infinito, além de exibir também o suporte que apoia 

o tecido. Além disso, a modelo está posicionada de um modo que parece configurar uma pré-

pose, como se esperasse por um direcionamento do fotógrafo: de costas, apoia uma das pernas 

em um pequeno banco, enquanto segura com as duas mãos um cabide ou pedestal. A luz 

posicionada ao lado direito da modelo iluminou costas, nádegas e pena direita, enquanto que 

rosto, braço e perna esquerda estão subexpostos. Propositalmente, o fotógrafo manteve o rosto 

omitido. Na imagem, a sensação de experimento se manifesta nos detalhes do cenário exposto 

e na aparente ausência de pose. Ao registrar os bastidores, Penn parece desvelar as condições 

de produção dos nus, desmitificando-os. 

 

 

Figura 44.  Modelo de escultor, Irving Penn, 1950. 

 

Na década de 1960, um experimento distinto pode ser percebido quando Penn 

produziu uma imagem que pertence a uma série de fotografias intituladas O Banho (figura 

45). A fotografia exibe, além do corpo feminino nu, um homem também despido – ambos 
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diante do fundo de lona explorado em outros gêneros e que será recorrente também nos nus 

que produz depois disso. A mulher teve os membros superiores e inferiores postos no 

extracampo e o rosto omitido. O corpo feminino exibe seios, abdômen, axila direita, parte da 

virilha e coxas. O homem, por sua vez, a segura de tal forma que tem genitália e rosto 

suprimido. A modelo, que ao mesmo tempo contorce e alonga o corpo, está completamente 

entregue ao homem que a sustém, o que também dá a impressão de estar entregue a quem a 

contempla. Com isso, cria-se uma composição que confere certo erotismo à fotografia, 

notadamente provindo da carnalidade do corpo da modelo.  

 

 

Figura 45. O banho, Irving Penn, 1967. 

  

Porém, a imagem não se encerra em seu teor erótico. Apesar do que o nome sugere de 

partida, se observada sob outra ótica, a imagem se assemelha à figura da Pietá
8
. Pode-se, 

então, interpretar a fotografia como uma cena que retrata um homem que lamenta a perda de 

sua amada – mais do que um casal a se banhar. O corpo feminino, que parece desfalecido, e a 

mancha no chão situada abaixo da mulher, que pela tonalidade preta e branca da foto pode 

lembrar uma poça de sangue, contribuem para essa impressão. Isso gera, nos limites que aqui 

interessam, um questionamento sobre o erotismo do todo. Indaga-se se, invertidos os papéis 

(isto é, se a mulher segurasse o corpo do homem), o erotismo da imagem seria mantido. 

                                                
8
 Refere-se aqui às representações de Maria segurando o corpo seminu de Jesus morto. A mais conhecida delas é 

a escultura produzida por Michelangelo em 1499.  
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Talvez a resposta a essa pergunta, em caso negativo, leve à conclusão de que o corpo 

feminino nu continua sendo sensualizado ao olhar, mesmo em contextos que não inspiram a 

sensualidade. Sendo assim, adicionada ao desvelamento das condições de produção antes 

apontado, essa inferência matiza um reconhecimento sobre a natureza erótica do nu.  

 

    

       

  

No final da década de 1970, em duas fotografias que continuam a temática “banho”, 

um sentido erótico mais rotineiro se faz presente, ainda que dotado da liberdade de 

composição que marca a produção de Penn (figuras 46 e 47). O enquadramento das duas 

imagens, que corta os corpos abaixo dos quadris e deixa a cabeça no extracampo, lembra o Nu 

número 1 (figura 43). No entanto, é a carnalidade desses corpos (ensaboados e posicionados 

de determinada maneira) que se torna o centro de atenção das fotografias – em cada uma por 

motivo distinto. Na primeira (figura 46), a nádega e a cintura, sendo tocadas pelas mãos, 

podem instigar o espectador, além de insinuar um teor exibicionista. A segunda fotografia 

(figura 47) já não sugere uma mulher que deseja se exibir, pois a modelo tenta esconder os 

seios (ou também pode estar com frio), um gesto que, em contrapartida, pode aguçar ainda 

mais a imaginação do espectador. O erotismo presente nessa imagem fica a cargo, além das 

texturas do corpo ensaboado, de um dos seios que escapole e se mostra e da região pubiana 

realçada pelas espumas que encobrem parte dos pelos. Um “jogo” de expor e esconder 

contribui, assim, para aumentar a eroticidade da cena.  

Ainda sobre a segunda foto (figura 47), é preciso notar a singularidade da imagem ao 

evidenciar os pelos pubianos. Berger (1999, p. 57) afirma que os pelos foram poucos 

Figura 46. Ensaboando a “traseira”, 

 Irving Penn, 1978. 
 

Figura 47. Ensaboando o torso nu,  

Irving Penn, 1978. 
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explorados nas pinturas de nus femininos. Para ele, isso se dá porque “o cabelo está associado 

com potência sexual, com paixão. A paixão sexual da mulher precisa ser minimizada para que 

o espectador possa sentir o monopólio dessa paixão”. Assim, a despeito de toda a carga 

erótica configurada na imagem, a presença dos pelos tira do espectador a condição de voyeur 

com total domínio sobre a modelo. O jogo de expor e esconder é, pois, um jogo de desejos do 

qual ela supostamente pode tomar parte. 

 

 

 Figura 48. Ensaboando a sola do pé, Irving Penn, 1978. 

 

A tendência em omitir o rosto, marcante no trabalho do fotógrafo, é subvertida em 

uma foto produzida também no final da década de 1970 – possivelmente parte do mesmo 

ensaio, posto que exibe uma mulher tomando banho (figura 48). Assim como nas duas 

imagens prévias (figuras 46 e 47), a sensação que se tem ao observar essa fotografia é a de 

contemplar algo íntimo, proibido, como quando se olha alguém “através do buraco de uma 

fechadura”. Mas, ao contrário das anteriores, isso ocorre pela naturalidade de uma mulher que 

não parece saber estar sendo fotografada, uma vez que não se submete a nenhuma constrição 

de pose. A modelo, sentada em uma bacia, lava a sola de um dos pés, caracterizando uma 

cena que faz lembrar um banho no quintal de uma casa ou fazenda e que não condiz com o 

que normalmente é registrado em estúdio. O cabelo preso com um coque frouxo que deixa 

escapar alguns fios e a expressão do rosto compenetrado na função que a mulher exerce 

acentuam a naturalidade da cena, como se não tivesse sido posada. Essa imagem, diferente 
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dos outros nus, suscita a temática do voyeurismo sob outro ângulo. Se por um lado a ausência 

da troca de olhares diminui a ideia de reciprocidade entre modelo e voyeur (AGAMBEN, 

2000); por outro, aumenta pela espontaneidade, que indica uma intimidade inalcançável pela 

imagem consentida – ainda que provavelmente essa intimidade seja forjada. 

 

 

Figura 49. Pernas longilíneas nuas, Irving Penn, 1993. 

 

Nos anos 1990, Penn continuou a fotografar nus em estúdio utilizando cenários 

similares, porém com concepções, modelos e propósitos distintos. Quando o erotismo é 

constatado nas imagens, o trabalho de Penn ilustra o que Busselle (1977) afirmava quanto à 

forma como o corpo é explorado. Suas criações esboçam, além de domínio da técnica e dos 

aspectos técnicos e plásticos, criatividade para utilizá-los a favor da imagem. É o caso de uma 

foto produzida em 1993 (figura 49). Nela, ao mesmo tempo que o entrelaçamento das pernas e 

a pose escolhida enfatizam a carnalidade do corpo, a corporeidade cede espaço aos padrões 

geométricos construídos pelos membros – o que conferiu artisticidade à imagem. Ademais, os 

seios que tiveram os mamilos destacados pela iluminação também adicionaram erotismo à 

fotografia. O corpo enxuto e bem torneado, a pele lisa e uniforme, a maneira como as pernas 

se encaixaram, o pé que parece acariciar o outro e o posicionamento de uma das mãos 

formaram um conjunto de detalhes que pode estimular quem observa a imagem. Além disso, a 

pose causa a impressão de que a modelo está à vontade, ainda que se perceba certo 
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desconforto na maneira como o corpo está apoiado. Aqui também o rosto foi omitido, sem 

comprometer o teor provocativo presente na fotografia, em outros indícios.  

Pertencente à série de fotografias que retratam as top models da década de 1990, o nu 

que exibe Naomi Campbell possui características dos estilos erótico e artístico (figura 50). Do 

corpo enquadrado ao padrão magro e longilíneo exibido pelas modelos dessa época,  se vê 

costas, braços, quadris e parte das nádegas e pernas. Posicionada de costas e sentada, a 

modelo se assemelha a um monumento, graças aos contornos e músculos realçados pela 

iluminação. A tonalidade e a textura da pele também aumentam a impressão de corpo 

escultural que faz lembrar os nus artísticos de Mapplethorpe e Ritts (figuras 21 e 22).   

 

 

Figura 50. Naomi Campbell, Irving Penn, 1994. 

 

Assim como na imagem anterior (figura 49), a construção do erotismo se expressa em 

detalhes como as pernas que se cruzam e as nádegas envoltas pelos braços firmes, que com a 

luz tornaram-se cintilantes. Além disso, o posicionamento da cabeça revela apenas o perfil de 

Campbell, adicionando certo mistério à imagem, de um rosto que quase é revelado. Os 

cabelos presos sem muito rigor deixam escapar alguns fios e assim concedem um ar 

despojado que contrasta com a aparente perfeição corporal de uma escultura.  

Ainda no ano de 1994, outras duas fotografias merecem destaque (figuras 51 e 52). 

Nelas, constata-se um padrão corporal similar ao escolhido pelo fotógrafo para começar suas 
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experiências artísticas com o nu feminino, no Nu número 1 (figura 43). A modelo retratada 

possui corpo gordo, com seios e abdômen fartos que são enfatizados pelas poses e iluminação. 

 

 

Figura 51. Mulher grande olhando para baixo, Irving Penn, 1994. 

 

 

  Figura 52. Sem título, Irving Penn, 1994.  

 

Outras características chamam atenção. A primeira delas diz respeito justamente à 

eleição de uma modelo gorda para protagonizar as cenas, que ainda teve a textura da sua pele 

realçada pela iluminação, dando destaque à flacidez e às celulites que ostenta. Esses atributos, 
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embora comuns no corpo das mulheres, podem causar estranhamento por ser algo pouco visto 

em fotografias de nu da época. A outra característica se refere à expressão de 

descontentamento (figura 51) e de cansaço (figura 52) que a modelo demonstra sentir. Essa 

particularidade tem relação com a área não iluminada presente no lado esquerdo das duas 

fotos, que torna as imagens mais sombrias. Nas fotografias percebe-se o intuito do fotógrafo 

de criar uma atmosfera pesada, como se quisesse indicar que a mulher retratada parece não se 

sentir bem, o que também pode incomodar o espectador.  

Na primeira imagem (figura 51), a modelo, em pé, tem o rosto voltado para baixo e 

um semblante de incômodo é percebido. As mãos apoiadas atrás do pescoço, da forma como 

foram colocadas, faz parecer que sente dor. O abdômen farto esconde a genitália e a posição 

das pernas não deixa ver se existe apoio sob os pés. Na segunda (figura 52), a modelo está 

sentada, com os olhos fechados e o braço esquerdo caído ao lado do corpo remetem à 

impressão de esmorecimento. Nas duas fotografias a modelo está completamente iluminada, 

contrastando com a área escura à esquerda. O experimento de Penn, nessas imagens, parece 

implicar em uma experiência singular com as imagens, possível a quem as vê. Aqui, esses 

elementos podem estimular o imaginário do espectador a visualizar na área escurecida um 

campo de energia negativa que parece sugar as forças da mulher.  

A decisão do fotógrafo em escolher uma mulher gorda para protagonizar essas 

imagens pode sugerir a ideia de que, para ele, um corpo feminino fora dos padrões corporais  

exibidos na maioria das fotografias de nu não merece ser retratado de maneira sensual ou 

erótica. Outros trabalhos, a que Penn se dedica posteriormente, são capazes de desmentir essa 

ideia, uma vez que exploram outras potencialidades, inclusive sensualizadas e eroticizadas, do 

corpo gordo. Aqui, mais uma vez, creditam-se essas imagens a experimentos por ele 

realizados, de novo em um sentido de provocar estranhamento em relação aos cânones de nu. 

Dois anos mais tarde, em 1996, no âmbito dos ensaios produzidos para a revista 

Vogue, destaca-se a imagem que traz a top model escocesa Kirsty Hume (figura 53). O padrão 

corporal que agora se mostra é avesso ao exposto nas duas fotografias anteriores (figuras 51 e 

52). Trata-se de um corpo magro. Mas alguns elementos reaparecem, em especial a 

iluminação desigual que cria uma área escura à esquerda. Mas, ao contrário das outras 

imagens, essa área é ressignificada pela pose da modelo. A cabeça voltada para baixo, com 

rosto levemente iluminado e emoldurado pelos fartos cabelos loiros, confere um ar angelical. 

Essa característica pode atribuir à fotografia uma infantilização da figura feminina, apreciada 
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por alguns homens – que lembra a personagem que dá título ao livro Lolita
9
. As pernas 

cruzadas, formando triângulos, e o braço direito alinhado à lateral do corpo, configurando um 

leve arco, cria uma composição geométrica. Assim como acontece em algumas imagens 

(figuras 45, 48, 49 e 50), aqui também se constata um estilo híbrido que vai do erótico, 

quando parece querer despertar certos desejos ao exibir uma mulher com jeito de menina, ao 

artístico, no que tange à utilização do corpo como matéria-prima. 

 

 

Figura 53. Kirsty Hume, Irving Penn, 1996. 

 

Em um nu produzido em 1997 (figura 54), tonalidade, pose e conceitos diferentes são 

ostentados. A imagem em tom de sépia usa o contraluz para desenhar o corpo da mulher 

retratada, criando, assim como na imagem de Naomi Campbell (figura 50), um nu 

monumental. Na fotografia, a modelo de corpo largo e músculos definidos foi colocada de 

costas em cima de uma estrutura. A maneira como o corpo foi posicionado parece fazer 

alusão às esculturas produzidas na Grécia, o que contribuiu para enfatizar a ideia de força que 

esse corpo transmite. Além do contraluz que desenhou todo o contorno corporal, há um feixe 

de luz à direita que iluminou parte dele. Ainda em relação à luz, percebe-se que a escolha de 

Penn foi pensada com o intuito de realçar o corpo atlético da modelo. A pele, assim revelada, 

                                                
9
 Romance escrito por Vladimir Nabokov em 1955 que conta a história de um homem de meia-idade que se 

envolve sexualmente com sua enteada de 12 anos.  
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ganhou uma textura artificial que lembra plástico pelo brilho e uniformidade. Ao optar por 

iluminar o fundo, Penn homogeneizou os tons de cinza da lona – constantemente percebidos 

em suas imagens.  

 

 

Figura 54. Mulher grande, Irving Penn, 1997. 

 

Dois anos mais tarde, uma fotografia publicada na capa da Vogue no ano de 1999 

marcou a história da publicação por se tratar de um divisor de águas no que diz respeito aos 

padrões corporais do mundo da moda. Intitulada Return of the Curve (em tradução livre: 

retorno da curva), a publicação apresentou a modelo brasileira Gisele Bündchen como o novo 

padrão corporal exibido nas passarelas daquela época, com seios fartos e glúteo mais 

evidente, diferente dos corpos magros das top models da época – ainda assim muito distante 

dos corpos da maioria das mulheres. Na foto (figura 55), a modelo está em pé, com o braço 

direito apoiado à cintura e parte do esquerdo (que também parece estar apoiado) no 

extracampo. Bündchen não olha para a câmera, mas sua expressão facial insinua – e parece 

observar algo ou alguém. O seio farto contrasta com o corpo esguio que teve seus contornos 

definidos pelo contraste entre luz e sombras. O cabelo comprido tem ar selvagem e acrescenta 
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mais sensualidade à imagem. Além da feminilidade contida nos longos cabelos que 

emolduram o corpo, o contorno do seio e da nádega realçados pela luz e a pose que exibe o 

corpo levemente curvado imprimem a carnalidade que acrescenta erotismo a imagem. Em 

entrevista ao jornalista Pedro Bial, Bündchen (2018, online) elogiou Irving Penn e afirmou 

que considera essa fotografia a mais importante de sua carreira como modelo.  

  

 

Figura 55. Gisele Bündchen, Irving Penn, 1999.   

 

Produzidas também em 1999 e posteriormente publicadas no livro Dancer, de 2001, 

outras imagens apresentam inovações de natureza distinta. O corpo aqui também difere dos 

corpos magros então desejados, mas não se propõe como um novo padrão. Trata-se do corpo 

da dançarina estadunidense Alexandra Beller. Em uma das fotos (figura 56), Beller está em 

movimento e a baixa velocidade do obturador conferiu à imagem um rastro composto por 

vários braços, mãos e pernas, que remete ao estilo surrealista. Esses recursos criaram ainda a 

desfiguração do rosto da dançarina, concedendo a ele um ar sombrio e monstruoso. Aqui, ao 

invés de intimidade, o rosto foi responsável por acentuar o teor assombroso que a imagem 

possui. A fotografia também apresenta uma área escura à esquerda que acentua o aspecto 

tenebroso da imagem. Se antes (figuras 51 e 52), descontentamento e cansaço foram 

potencializados por esse recurso, aqui, os movimentos de dança que poderiam ser graciosos 

ganham nova leitura tanto pela iluminação quanto pelo aspecto soturno do rosto da modelo. 
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Figura 56. Alexandra Beller, Irving Penn, 1999. 

 

Outra fotografia também exibe Beller em movimentos de dança, porém dessa vez sob 

um viés diferente (figura 57). Ao contrário da outra imagem (figura 56) que mostra o corpo da 

dançarina desfigurado pela técnica utilizada, nessa, ele se dá a ver de maneira nítida e sensual. 

O corpo carnudo, com quadris mais salientes, teve a lateral direita realçada pela iluminação, 

revelando a textura não uniforme da pele nessa região. Os dois braços estão levantados, mas 

apenas um deles pode ser visto. O abdômen saliente envolto em sombra tem o umbigo 

iluminado. Quando Penn altera a técnica e retrata o corpo, dessa vez imóvel, nítido, com rosto 

e pose bem definidos, ele destaca a carnalidade agora presente. O corpo fluido, que simula um 

movimento e a expressão segura no rosto enquanto a modelo parece se admirar e se exibir na 

certeza de que alguém o contempla são potencializadores dessa percepção. O experimento de 

Penn se revela, no conjunto dessas imagens, ao manter cenário e luz e alterar modelo e 

expressões, testando as possibilidades de construção como no regime estético denominado por 

Rancière (2005). 
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Figura 57. Alexandra Beller, Irving Penn, 1999. 

 

Nas quinze fotografias de nus feitas por Penn aqui expostas (figuras 43 a 57), constata-

se a diversidade trabalhada pelo fotógrafo na composição das imagens. Além disso, nelas é 

possível notar a hibridez dos nus concebidos por Penn no decorrer de sua carreira, pois, 

mesmo quando produzia uma imagem com viés intencionalmente erótico, o fazia explorando 

aspectos técnicos e plásticos que resultaram quase sempre em imagens com características do 

nu artístico. Por diversas vezes nas fotos sensuais, Penn ousou nas poses e omitiu o rosto – 

assim como fazia nas fotografias de viés artístico – colocando-as numa linha tênue entre os 

dois estilos. Quando apostava de forma mais aberta na artisticidade, a criatividade e o espírito 

investigativo de Penn, experimentando de maneiras ímpares, denotavam um modus operandi 

que parecia buscar, acima de tudo, a originalidade naquilo que produzia. Esses experimentos, 

em muitos casos, serviram como contraponto aos próprios padrões dos quais se valia, tanto 

eróticos quanto artísticos. Não são poucas as imagens que parecem ter, do experimento à 

experiência espectatorial pretendida, o estranhamento como norte. O estranhamento, como 

constatado nesses exemplos, era buscado pelo fotógrafo a partir de estratégias distintas que 

perpassavam a escolha das modelos, as poses retratadas, as cenas criadas e as explorações 

técnicas e plásticas (o enquadramento, a iluminação, as tonalidades, os volumes, as texturas, 

os movimentos etc). 
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3. EARTHLY BODIES, DO EXPERIMENTO DO FOTÓGRAFO À EXPERIÊNCIA 

ESPECTATORIAL 

 

Ao restituir a trajetória de Penn, é possível notar o modo como ele trabalhou com os 

nus fotográficos. O ideal de estranhamento destacado em muitas imagens do fotógrafo já se 

delineava desde seu primeiro nu (figura 43), feito em 1947. Mas é nos nus que compõem o 

livro Earthly Bodies: Irving Penn’s Nudes, 1949-50 que isso se notabiliza, materializando, já 

de início, os experimentos de um fotógrafo ousado e original. Hambourg (2002, p. 16, 

tradução nossa) acredita que, na concepção dessas fotografias, Penn “não estava preocupado 

com as expectativas das representações usuais. Em vez disso, ele estava seguindo sua visão, a 

necessidade estética da imagem que ele estava rastreando enquanto mudava sua forma no 

vidro fosco de sua câmera”, o que pode explicar o estranhamento como resultado de um 

desabafo mais contundente de quem transitava com incômodo pelo mundo da moda, em que o 

ideal de nu estava restrito a certos parâmetros do erotismo. Se, em muitas fotos, ele escapava 

mais ou menos sutilmente dessas restrições, como demonstrado em exemplos antes 

apresentados (figuras 44, 45, 51, 52 e 56); em Earthly Bodies, o escape é consideravelmente 

maior. Sugere-se, assim, um paralelo com a afirmação feita pelo fotógrafo sobre a série 

Cigarros (figura 36). Ao ponderar, acerca do ensaio com as bitucas, que buscava “uma 

fotografia pessoal que não tente manipular ninguém” (PENN, 1977, p. 135 HAMBOURG, 

2018, p. 243), Penn fornecia uma chave de leitura que pode ser usada para entender também o 

livro de nus.  

Não é à toa que ambos trabalhos tenham sido mal recebidos na época. Como observa 

Benjamin (2010, p. 25, tradução nossa), essas imagens de nu de Penn “não foram abraçadas 

por todos”. Mas, como o mesmo autor destaca na sequência, o impacto dos nus vai além de 

seu próprio tempo: “o processo de fazer essas fotografias energizou e transformou a imagem 

do fotógrafo e ampliou a definição do nu fotográfico moderno” (BENJAMIM, 2010, p. 25, 

tradução nossa). Hambourg considera incomparável a originalidade com a qual essa série de 

nus foi executada e afirma:  

 

Sua escolha corajosa da beleza não convencional e sua disposição para experimentar 

e manter suas crenças, apesar da incompreensão que o trabalho recebeu, refletem a 

inegável seriedade de seu intento. Ele fez uma avaliação correta ao julgar a série “a 

maior experiência artística” da sua vida (HAMBOURG, 2018, p. 143). 
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De fato, as imagens marcaram tão fortemente a trajetória de Penn nesse gênero que, 

mesmo após quase sete décadas, continuam sendo a referência que se tem dos nus femininos 

concebidos por ele. Uma prova disso é que no livro Centenário, que conta a sua trajetória 

pessoal e profissional, só foram considerados os nus de Earthly Bodies. E, notadamente, ainda 

que tenha continuado a produzir nus femininos em diferentes contextos (comerciais e de 

projetos pessoais) é por esses nus que Irving Penn se destaca nesse cenário, em um papel 

igualmente referencial do nu fotográfico moderno. É preciso desvendar o porquê, olhando as 

imagens uma a uma para considerar o que propõem enquanto estranhamento, do experimento 

do fotógrafo à experiência espectatorial.  

 Defende-se que, no livro, esse estranhamento se dá pelo fato de as fotografias 

transitarem entre extremos, de erotismo e artisticidade, sem estabelecer distinções precisas 

entre eles. Ao experimentar estratégias de um e outro sem hierarquias, Penn oferece à 

experiência espectatorial novas formas de ver os corpos retratados, na mescla entre 

carnalidade e corporeidade. A noção de estranhamento proposta aqui, nesse trânsito, não deve 

ser entendida como aquilo que necessariamente gera repúdio ou espanto, mas, sim, como algo 

desconhecido, não esperado, não vivenciado – ou seja, com possibilidades outras de sentir, 

perceber ou significar. Para demonstrar de que forma isso ocorre, em um expediente que pode 

parecer contraditório, optou-se por separar as imagens pelo grau de erotismo e de artisticidade 

que empregam. Longe de ser um contrassenso, essa escolha visa destacar de que modo essas 

pontas são amarradas por Penn no conjunto
10

.  

 Em Earthly Bodies as fotografias são identificadas por números, assim como ocorre 

com o Nu número 1. Essa numeração, que no livro não obedece a uma sequência linear, 

corresponde às impressões em prata, platina e outros metais feitas por Irving Penn ao longo 

dos anos. Hambourg explica que essas impressões dependiam do êxito que o fotógrafo obtia e 

que às vezes alguns negativos resultavam em poucas fotos impressas. Na análise, ainda que 

essa numeração apareça em alguns casos em ordem crescente (principalmente nas imagens 

mais eróticas e nas fotos expostas em pôsteres), esse não foi um critério utilizado na 

ordenação da análise. Além de dividi-las segundo viés erótico ou artístico, optou-se por reunir 

imagens que possuam similaridades nos aspectos técnicos e plásticos e que, em determinados 

casos, permitiram identificar a modelo ou o cenário.  

 

                                                
10 Isso também significa que as imagens não são apresentadas na ordem em que aparecem no livro, posto que ali 

não são dispostas segundo esse critério utilizado para análise. Além de ser um movimento legítimo para dar a ver 

aspectos pertinentes à pesquisa, essa escolha leva em conta que o ordenamento do livro já é arbitrário em relação 

aos anseios do fotógrafo, uma vez que foi determinado não por ele mesmo, mas por Hambourg. 
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3.1 A carnalidade evidenciada no nu artístico 

 

Quando o nu é concebido artisticamente, explorando o corpo enquanto forma e 

matéria, ele é capaz de proporcionar ao espectador infindáveis experiências mediante a 

contemplação das imagens. No entanto, ainda que o fotógrafo não tenha a intenção de exibir o 

corpo feminino de maneira sensualizada, o resultado final pode levar o espectador para 

lugares diversos, entre eles, o erotismo. É o que pode acontecer com algumas imagens do 

livro Earthly Bodies, elencadas para começar a análise. 

A primeira imagem do livro, Nu número 4 (figura 58), também foi eleita para iniciar 

as análises por esse motivo. Nela, um corpo magro em um nu traseiro é retratado. Do corpo, 

posicionado de costas, se vê nádegas, quadris, braço direito, parte da nuca, parte das coxas e 

toda a região das costas e lombar. O braço parece cobrir a lateral do seio, o que remete a um 

ato de autoproteção. A coluna curvada lembra uma posição comum entre pré-adolescentes que 

tentam esconder os seios. Não existe, em toda a pose, desenvoltura, atitude ou expressão. Por 

tudo isso, a impressão é a de que se apresenta um corpo que aparentemente não deseja ser 

mostrado – o que contraria aquilo que Berger (1999) detectou como sendo comum em muitos 

nus: a expressão da mulher que interage com o espectador que a observa. 

 Outros elementos técnico-plásticos enfatizam esse sentido. O enquadramento, que não 

põe o corpo totalmente centralizado na imagem, cria no próprio quadro uma possibilidade de 

fuga, como se a modelo pudesse sair de cena, ainda que, sem ação, não o faça. O trabalho com 

a luz também age em conjunto com a pose para realçar a sensação da falta do desejo de 

exibição. Isso porque a luminosidade do fundo é alta enquanto que o corpo recebe apenas uma 

luz tênue à esquerda, o que gera uma região de sombras justamente mais próximo à lateral do 

seio que a modelo esconde. Da pose ao tratamento de composição e iluminação, esse nu 

constrói uma cena que faz lembrar a naturalidade da Tocadora de Flauta do Trono Ludovisi 

(figura 1). Tal como a escultura do século V, a fotografia parece refletir o desejo de ressaltar a 

“fidelidade ao mundo visível”, ao retratar uma mulher em “ritmo terrestre”, como destaca 

Andresen (1978, p. 47). Mas, aqui, ao contrário, o caráter ativo da personagem é substituído 

por certa passividade.  
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Figura 58. Nu número 4, Irving Penn, 1949-50. 

 

  Há ainda outro dado compositivo que diferencia a personagem fotografada da tocadora 

esculpida e igualmente reforça a falta de interação com o espectador que naquela se constata: 

o enquadramento que mantém a cabeça da modelo no extracampo e omite o rosto, escolha que 

se repete em todas as fotografias do livro. Bauret, ao observar as imagens de Penn, destaca, 

entre outras características, a ausência do rosto que aqui se nota:  

 

Nas imagens, o corpo é como um objeto abstrato, porque anónimo: o rosto não 

aparece, fica fora de campo, como dizem os cineastas [...] O corpo é olhado apenas 

pelas suas qualidades plásticas, seja qual for a sua conformidade aos cânones de 

beleza em vigor. A imagem está igualmente despida de qualquer efeito erótico 

(BAURET, 1992, p. 78-79). 

 

 Além de uma tendência ao abstrato e ao plástico, a ausência do rosto nesse nu também 

pode ser tomada como rompimento do fator de erotização porque incorre na impossibilidade 

de uma troca de olhares da mulher retratada com o espectador, particularidade presente em 

muitos nus eróticos desde as pinturas europeias do século XV. O corpo, sem desenvoltura, 

atitude ou expressão, não pode sequer estabelecer um contato erotizado com quem o vê. 

Talvez por isso, em aparente contradição, um certo sentido voyeurístico é notado: justamente 

porque é vista alheia à presença do espectador, a mulher pode o convocar, pela força do não-

consentimento. Não se concorda, pois, com a afirmação de Bauret, de que não há 
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possibilidade de efeito erótico nessa imagem, mas apenas que esse efeito se constrói de 

maneira distinta, menos óbvia e mais intricada. Essa marca, observada em uma foto de Penn 

produzida quase três décadas depois (figura 48), parece ter sido testada aqui pela primeira 

vez. 

  

 

 

 No Nu número 18 (figura 59), novamente as costas de um corpo curvado estão 

expostas, agora com a modelo sentada, levamente inclinada para frente. O enquadramento, 

dessa vez, permite revelar apenas parte das nádegas e da coxa direita e lateral do seio direito. 

Os braços estão postos no extracampo, o que causa a sensação de que eles realmente não 

existem. O corpo nu é identificado apenas pelas nádegas e pelo contorno do seio direito que, 

por causa do contraluz, aparece sombreado. A imagem possui tonalidade cinza bem acentuada 

e uma luz centralizada nas costas da modelo, próxima às nádegas. O fundo, formado pela lona 

recorrentemente usada por Penn, não é iluminado diretamente, mas recebe uma luz parcial, 

provavelmente devido à proximidade com a luz que ilumina a modelo. Ambos (corpo e 

fundo) possuem tons similares, fazendo-os se integrarem em certa medida.  

 Apesar de adotar pose, enquadramento, tom e iluminação não convencionais ao nu 

erótico, o corpo atende a certo padrão, já que possui abdômen reto, seio firme, empinado e 

proporcional e aparenta jovialidade, características que o aproxima do que geralmente é 

 Figura 59. Nu número 18, Irving Penn, 1949-50. 
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exposto nas fotografias eróticas. Contudo, o que faz com que esse corpo transcenda esse lugar 

comum é justamente a tentativa de apresentá-lo sob uma outra ótica. Quando sua 

corporeidade é revertida numa espécie de estátua fragmentada, sem membros, a carnalidade 

que dele poderia sobressair cede espaço também para que linhas e curvas se destaquem. A 

marca modernista do fotógrafo se evidencia aqui, pela utilização gráfica do corpo. A 

ambiguidade de um erotismo não expícito se resolve pela opção mais declarada em um teor 

artístico, com abordagem formal. O corpo padrão, exibido com certo grau de abstratização, 

permite, novas possibilidades de leitura e experimentação da imagem. Ainda que o 

enquadramento fragmente esse corpo, os contornos que ele possui podem estimular uma 

interação simultânea que inspira tanto o desejo quanto a contemplação do viés artístico. 

 

  

Figura 60. Nu número 19, Irving Penn, 1949-50.         Figura 61. Nu número 21, Irving Penn, 1949-50. 

 

Um modo enredado de construir o erotismo pode ser percebido em outros nus do livro. 

É o caso de Nu número 19 (figura 60) e Nu número 21 (figura 61), nus frontais de corpos 

magros. Nelas, a modelo – que acredita-se que seja a mesma mulher – demonstra estar mais à 

vontade na posição de fotografada. A iluminação, sobretudo na primeira, é mais suave, 

condizente com certa tendência do nu erótico já constatada (figura 11). Apesar dessa 

“adequação”, o rosto e o olhar permanecem ausentes. Além disso, o corpo em si mesmo 

também foge de certo ideal estético desejado nos nus que enfatizam a sensualidade feminina, 

pois mostra-se pouco curvilíneo e voluptuoso.  
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Em uma das fotos (figura 60), o corpo destoa ainda pelo abdômen que se mostra 

levemente saliente, devido à pose assumida pela modelo, fotografada ao descansar o peso do 

corpo na perna direita. Na outra (figura 61), a modelo, ao levantar os braços e com isso deixar 

o abdômen agora completamente enxuto, expôs os ossos das costelas, acentuando a magreza 

do corpo a ponto de parecer excessiva. O trabalho com a luz, ao deixar mais iluminado um 

lado do corpo, colocou em evidência uma marca nos quadris, que pode ser uma cicatriz ou 

estria.  

 Além disso, o destaque dados aos pelos pubianos, presente em ambas imagens, 

evoca outra vez a argumentação de Berger (1999), que relaciona o fato de eles terem sido 

pouco explorados nos nus a uma tentativa de diminuição da potência sexual da mulher, posto 

que a paixão sexual é vista como exclusividade do homem. Concordando com Berger, é 

possível depreender menor teor sexual por essa exposição. Nas duas fotografias, há, pois, 

erotismo, mas ele nunca se dá por inteiro uma vez que revela-se, nelas, um corpo cuja 

carnalidade não é de imediato evidente, é sempre ambígua.   

 

                  

 

  

 Um erotismo menos velado pode ser constatado nas imagens que exibem o mesmo 

corpo, enquadramento e cenário, Nu número 25 (figura 62) e Nu número 27 (figura 63). Nas 

duas imagens, a modelo está em pé, com braços no extracampo, enquanto seios, abdômen, 

genitália, quadris e parte das coxas estão em evidência, recostados em uma parede que, 

superexposta, se mistura com o fundo. O que as diferencia é uma pequena mudança na pose e 

Figura 62. Nu número 25, 

Irving Penn, 1949-50 

Figura 63. Nu número 27, 

 Irving Penn, 1949-50. 
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na iluminação. Na primeira (figura 62), o corpo tem a lateral direita encostada à parede de 

modo que o mamilo de um dos seios está oculto enquanto que, na segunda imagem, por se 

afastar um pouco da parede, ambos os seios aparecem. Quanto à iluminação, apesar de nas 

duas fotos o fundo estar superexposto e o corpo ser menos iluminado na parte frontal, na 

primeira, a lateral esquerda recebe mais luz, o que cria uma curva mais acentuada na cintura e 

aumenta o quadril esquerdo, enquanto que na outra isso não acontece.  

A comparação entre as duas imagens permite constatar novamente as mudanças 

causadas no mesmo corpo quando submetido aos experimentos do fotógrafo, dessa vez com 

menos alteração na iluminação e mais na pose. Na primeira (figura 62), a luz marcada na 

lateral esquerda acentuou a cintura, diminuindo-a drasticamente e realçando ainda mais o 

quadril. No entanto, apesar de ser a luz que desenha a cintura, isso ocorre quando a posição do 

corpo é sutilmente alterada. Ainda relativo à iluminação, existe um aumento da sombra na 

genitália, o que evidencia a área. A textura da pele na região do quadril exibe algumas 

celulites, ainda que a pele pareça ter uma firmeza considerável. 

A iluminação da segunda foto (figura 63) evidenciou ainda mais a textura da pele na 

região dos quadris, mostrando mais celulites. Percebe-se agora que o corpo, menos voltado 

para a parede, fica mais exposto à luz, o que acarretou na diminuição do quadril direito e 

acentuou a textura da pele. Resguardada as devidas proporções, a transformação da cintura, 

do quadril e da textura da pele exibida nessas duas imagens faz lembrar os tratamentos de 

pós-produção realizados hoje por meio dos softwares. No entanto, aqui o fotógrafo utilizou 

apenas pose e luz para obter os efeitos. 

Nas duas fotografias, pose e iluminação criaram corpos com curvas acentuadas que 

enfatizam a carnalidade e feminilidade contida no quadril saliente, na virilha destacada e nas 

linhas harmoniosas dos seios e do abdômen. Para além de questões corporais e de erotização, 

cabe ressaltar o quanto a alteração sutil da pose e da luz conseguiu transformar um corpo – 

que se manteve em pé e sem a influência da gravidade como nas fotografias que exibem a 

modelo deitada. Aqui, o fotógrafo mais uma vez assumiu o poder de moldar o corpo, como 

um artesão quando esculpe suas obras.  
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  .          

 

 

A utilização de um enquadramento mais fechado aproxima o espectador do corpo 

feminino nas fotografias que voltam a apostar na ambiguidade erótica, Nu número 30 (figura 

64) e Nu número 31 (figura 65). As duas possuem mesmo enquadramento, ângulo e 

iluminação, diferenciando-se entre si apenas pela pose assumida pela modelo, já que em uma 

ela inclina o tronco para frente. O enquadramento, mais uma vez, deixa os braços no 

extracampo. Agora, os seios, o abdômen e a genitália foram ressaltados. O ângulo, quase 

frontal, ajuda a construir esse destaque. O trabalho com a luz também: o fundo, 

completamente iluminado, desaparece na imagem, dando destaque ao corpo, que recebeu 

iluminação difusa. Por esse contraste, o corpo se impõe, criando a impressão de estar ao 

alcance do espectador. Por isso mesmo, ele é enfatizado em sua carnalidade, apelando ao 

olhar de maneira que pode aguçar o desejo do espectador, em um caráter erótico. O que se vê, 

afinal, é um corpo curvilíneo com seios firmes e proporcionais sob uma luz aconchegante que 

favorece o contato. O único elemento destoante, capaz de provocar estranhamento, é a 

inexistência dos braços, que são “mutilados” pelo enquadramento. 

 

 

 

Figura 64. Nu número 30,  

Irving Penn, 1949-50. 
Figura 65. Nu número 31,  

Irving Penn, 1949-50. 
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 O enquadramento centrado no tronco das modelos que se percebe no conjunto de 

imagens anteriores (figuras 58 a 65) torna-se mais aproximado em outras fotografias, que se 

detêm na genitália (figuras 66 e 67) e nas nádegas (figuras 68 a 71).  

 Os pelos publianos, que já se destacam em outras imagens (figuras 60 a 65),  são o 

centro de atenção nas duas fotografias que possuem enquadramento muito fechado (figuras 66 

e 67). No Nu número 43 (figura 66), que apresenta a lateral de um corpo deitado, o 

enquadramento destaca apenas os pelos da genitália e parte do abdômen que inclui umbigo e 

osso do quadril esquerdo. Quanto à luz, percebe-se que foi posicionada à direita da imagem. 

O fundo, nessa área, torna-se mais claro, embora tenha tonalidade semelhante à do corpo. A 

área do umbigo e a lateral esquerda do abdômen também estão mais iluminados. 

  Já no Nu número 45 (figura 67), o enquadramento permite que apenas virilha e parte 

das coxas sejam exibidas, agora de frente. A iluminação forte no lado direito da imagem 

apaga a delimitação entre as formas da coxa e o fundo, misturando-os. Existe sombra no lado 

esquerdo da virilha e a luz que incide na coxa esquerda, mesmo mais fraca, acentua o tom de 

cinza. O lado direito da virilha bem como a perna direita, superexpostos, criam um contraste 

maior com esses elementos. Nessa imagem, o olhar do espectador pode percorrer tanto a 

genitália em evidência, que parece continuar em direção ao lado direito da modelo, mais 

escuro e contrastado, quanto o vão claro criado pela superexposição da luz na parte esquerda 

do corpo.  

O notável nas duas fotografias é que elas são as que mais enfatizaram o órgão sexual 

feminino, sobretudo pela proximidade que o expõe, o que pode conferir um teor estimulante. 

No entanto, completamente coberta por pelos, a genitália parece querer revelar uma mulher 

Figura 66. Nu número 43, 

 Irving Penn, 1949-50.     
Figura 67. Nu número 45,  

Irving Penn, 1949-50. 
.     
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que não se objetifica por completo, mas que exerce o poder, como defendido por Berger 

(1999). Mais que isso, de alguma forma camuflada, a genitália é apresentada em um jogo 

impeditivo, de visível e invisível. Nessas imagens, a genitália passa ainda por um processo de 

abstratização, transformando-se também em formas geométricas, pelo modo como tonalidades 

e texturas são trabalhadas. Eroticidade e artisticidade se imbricam, em seus elementos. 

 

  

              Figura 68. Nu número 8, Irving Penn, 1949-50. 

 

A primeira imagem que destaca as nádegas, Nu número 8 (figura 68), mostra um corpo 

de costas, com destaque para a zona inferior do dorso. As nádegas, contudo, não são a única 

coisa que se vê, um outro elemento se sobressai na fotografia. A vulva exposta pela primeira 

vez, por não estar coberta por pelos, revela timidamente sua forma entre as sombras. Um certo 

senso de objetificação, como apontado por Hunt (1999), se evidencia. Essa foto, pela 

explicitude, chega até mesmo a flertar com o pornográfico, pondo o corpo feminino como 

objeto a serviço do prazer masculino. A pose reforça essa condição. Ainda que não seja 

possível afirmar se a modelo está encostada a uma parede ou deitada, ela sugere uma mulher 

que espera, talvez a mercê de alguém que deseja tomá-la para si, num jogo de poder que o 

olhar do espectador exerce sobre o corpo da mulher.  
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O erotismo, que anteriormente se revela num jogo de “mostrar e esconder” 

abstratratizado (figuras 66 e 67), cede lugar ao pornográfico, mas não sem antes ser 

perpassado por um sentido artístico, que se revela no enquadramento e na iluminação. O 

quadro, aproximado, exclui tronco, cortado um pouco acima da cintura. As pernas igualmente 

são vistas apenas até a altura do joelho. O corpo recebe iluminação de maneira uniforme, 

porém, percebe-se uma luz mais intensa no lado direito que quase apaga o contorno corporal. 

Apesar da fragmentação e da iluminação desfigurante, a corporeidade permanece intacta: é 

possível, rapidamente, reconhecer que se trata de um corpo, algo indispensável para a 

carnalidade igualmente explorada.  

 

 

Figura 69. Nu número 56, Irving Penn, 1949-50. 

 

Em Nu número 56 (figura 69), a modelo também está deitada de costas para o 

fotógrafo (e, por tabela, para o espectador), mas de lado. O enquadramento fechado mostra 

apenas a região lombar, as nádegas e parte das coxas. O corpo que parece em posição de 

descanso evoca, pela proximidade em que é apresentado, certa sensação de intimidade, como 

se abrisse ao espectador a possibilidade de enxergar alguém com quem se deita. Um senso de 

sensualidade desponta por conta disso. 

Porém, a forma como o corpo está disposto também ressaltou o quadril direito, 

tornando-o desproporcional em relação às nádegas, que parecem menores que ele. A luz foi 

posicionada acima do corpo da modelo, superexpondo-a na lateral, na área que abrange 
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justamente o quadril direito, cintura e algumas áreas das coxas, o que contribuiu para 

aumentar a sensação de um corpo desproporcional. Desse modo, ainda que o centro de 

atenção da foto esteja nas nádegas e a carnalidade seja novamente explorada, as formas 

alteradas ampliam as possibilidades de experimentar essa imagem, numa interação mais fluida 

e imprecisa (ABRIL, 2012). Sendo assim, é possível que num segundo momento o espectador 

lance um olhar mais observador do que objetificante sobre o corpo feminino, percebendo-o 

igualmente em sua corporeidade. 

 Além disso, essa é a primeira fotografia do livro que exibe um elemento que se 

destaca, mas que não pertence ao corpo retratado: o chão claro, no qual a modelo está 

apoiada, possui ranhuras que se sobressaem na imagem e competem com o corpo pela atenção 

de quem olha a fotografia, podendo ajudar a reconsiderar o todo.  

 

 

 Figura 70. Nu número 81, Irving Penn, 1949-50. 

  

Alguns elementos da foto anterior se mantêm no Nu número 81 (figura 70). De novo, a 

modelo foi posicionada deitada de lado, de costas para o fotógrafo, ainda que agora seja o 

quadril direito que está colado ao solo. O enquadramento igualmente expõe a região lombar, 

as nádegas e parte das coxas. O chão ainda pode ser visto, mas os detalhes dele não são 

evidenciados. A iluminação, diferente, foi mantida à direita e o tom cinza médio ocupa quase 

toda a fotografia, exceto em alguns pontos mais iluminados.  
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Mas certamente a principal distinção entre os dois nus está na nitidez. A primeira 

impressão que se tem dessa nova imagem é que ela está desfocada, devido à baixa nitidez 

percebida na pele da modelo e na estrutura em que o corpo está apoiado. Ainda assim, é 

possível perceber, na nádega direita, celulites, destacadas pela pose que pressiona o corpo 

contra o chão. Nas fotografias de nu erótico, detalhes como esse costumam ser eliminados no 

modo como o corpo é explorado fotograficamente ou em ajustes realizados na pós-produção. 

Aqui, ao contrário, o fotógrafo não se preocupa com isso ao revelar um corpo feminino, que, 

além de possuir curvas e dobras, tem características naturais da pele. Além da textura, a 

iluminação e os tons de cinza tornam a imagem aconchegante, o que, aplicados a um corpo 

mais curvilíneo, com as nádegas destacadas, conferem uma carnalidade que pode estimular o 

espectador, o que contribui para aumentar a intimidade também presente na imagem anterior.  

 

 

Figura 71. Nu número 86, Irving Penn, 1949-50. 

 

 As nádegas também são o centro de atenção em Nu número 86 (figura 71). O 

enquadramento dessa vez, além de evidenciar as nádegas e parte das coxas, mostra mais das 

costas e expõe um pequeno fragmento do braço, espremido entre o tronco e o chão. O fundo e 

o lado esquerdo do corpo estão bem iluminados por uma luz suave e apenas uma parte do lado 

direito possui sombra tênue. A nitidez, que havia sumido na outra fotografia (figura 70), é 

retomada por completo, favorecida ainda por essa iluminação difusa, equilibrada. 

 Ao contrapor as três fotos (figuras 69 a 71), a terceira é a única que apresenta o corpo 

com contornos proporcionais e com pele que se mostra uniforme e firme, aproximando-o mais 
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do padrão geralmente encontrado nos nus eróticos. O tratamento dado a esse corpo, nítido e 

iluminado, propiciam a percepção de seus contornos, que fazem lembrar as palavras de 

Andresen (1978) ao descrever a Vénus Agachada de Doidalsas, comparando as formas do 

corpo feminino com a carnalidade da polpa de um fruto. O espectador, envolvido na 

intimidade antes destacada, pode então usufruir dela. A imagem não chega a ser pornográfica, 

como antes (figura 68), mas insinua o corpo de forma mais provocativa.  

  

3.2 A (des)construção da corporeidade no nu artístico 

  

 Se em algumas imagens (figuras 58 a 71) o primeiro contato do espectador tende a ser 

com o corpo em si, em outras (figuras 72 a 110) a corporeidade é trabalhada em seu poder de 

matéria expressiva, estimulando novas experimentações. A escolha por explorar os corpos 

utilizando enquadramento, pose e iluminação que enfatizam certas características ou 

peculiaridades, resultou em fotografias que podem despertar a princípio e de forma mais 

evidente a percepção de texturas, linhas, formas e contornos. Em duas fotogafias que 

exemplificam essa abordagem a abstração e a construção de figuras geométricas se destacam 

(figuras 72 e 73). 

 

             

 

 

O enquadramento em Nu número 40 (figura 72) e Nu número 42 (figura 73) 

favorecem esse destaque, uma vez que segmentam o corpo – ainda que exiba mais dele se 

Figura 72. Nu número 40,  

Irving Penn, 1949-50. 
Figura 73. Nu número 42, 

 Irving Penn, 1949-50. 
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comparada com as outras em que a abstração é ressaltada (figuras 66 e 67). Além disso, na 

iluminação e na pose o grafismo se evidencia. Na primeira imagem (figura 72), Penn optou 

por posicionar a luz acima do corpo da modelo o que gerou sombra no chão. O corpo tem as 

nádegas apoiadas ao solo e tronco um pouco elevado, voltado para a forte luz. Abdômen, 

seios e parte da coxa esquerda encontram-se superexpostos. Juntos, luz e pose criam formas 

geométricas, transformando o corpo no objeto abstrato citado por Bauret (1992).  

 O mesmo ocorre na outra foto (figura 73). Dessa vez, a iluminação superexpõe o 

fundo, enquanto o corpo recebe uma luz suave. Deitado, o corpo se revela em fragmentos: 

pernas, quadris, genitália, abdômen e seios são vistos, mas nenhum por completo. O corpo 

ainda aparece contorcido, o que faz a cintura ser acentuada e cria uma linha que segue do 

quadril até um dos seios, área mais iluminada do corpo. A mesma linha, continuada por uma 

das pernas, põe no centro de atenção da imagem a região da virilha e das nádegas, porém, 

mesmo assim, o teor sexual fica velado. São os ossos expostos, próximos à virilha e às 

nádegas, que ganham atenção. Os contornos femininos, então perceptíveis, assumem uma 

dimensão abstrata, geometrizada.  

Essa característica de abstratização que se apresenta nas duas imagens faz lembrar os 

nus produzidos por alguns fotógrafos adeptos da fotografia pura. Novamente, a imagem pode 

fazer com que o espectador precise, em um primeiro momento, tentar entender aquele corpo 

enquanto corpo. Se, como destaca Benjamin (2010), a abstração pode dificultar a 

identificação do corpo; nesses casos, essa dificuldade pode levar o espectador a tentar 

reconfigurar essas formas, a fim de devolver-lhe a unidade e a integralidade de um corpo – 

sua corporeidade. A carnalidade, por mais que possa existir, passa necessariamente por essa 

restituição prévia.  

Em Nu número 58 (figura 74) a composição também elege o abstrato, mas, aqui, a 

corporeidade já é dada em unidade e integralidade. A modelo está deitada e exibe a região da 

costela, abdômen, joelhos e parte das pernas, que podem ser rapidamente identificados. O 

enquadramento omite braços, seios e pés, mas sem comprometer o reconhecimento do todo e 

das partes. Percebe-se que o corpo aparentemente é magro e exibe pele firme e lisa. Outros 

detalhes são apreendidos: a maneira como as pernas estão no ar, sem se tocarem, causa a 

impressão de que a modelo estava mudando de posição quando o fotógrafo fez a imagem. Os 

ossos da costela aparecem sob a pele, o que pode ter sido ocasionado com a elevação dos 

braços. O corpo contorcido formou curvas acentuadas na cintura, que aumentam a impressão 

de magreza. 
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Figura 74. Nu número 58, Irving Penn, 1949-50. 

 

 A foto (figura 74) exibe fundo superexposto que destaca o tom cinza do corpo, menos 

iluminado. A panturrilha esquerda tem sua forma destacada pela luz que vem do fundo. Uma 

pequena área sombreada na região da virilha forma um triângulo ao encontrar com as pernas 

flexionadas que, por estarem no primeiro plano, parecem maiores do que o tronco, tornando o 

corpo desproporcional. Apesar disso, a maneira como na imagem esconde-se a genitália que 

apenas se insinua entre os membros inferiores entreabertos, pode instigar o espectador. Outro 

detalhe é que a nitidez se assemelha à de uma foto anterior (figura 71) e também confere um 

aspecto mais realístico à imagem e um aumento da sensação de intimidade. A iluminação 

mais suave contribui para tornar o corpo mais atraente e a fotografia mais aconchegante, 

rendendo-lhe mais uma pitada de erotismo. 

 O corpo retratado em Nu número 157 (figura 75), e já exibido anteriormente (figuras 

62 e 63), foi escolhido para compor diversas imagens do livro. Segundo Hambourg (2002, 

p.16, tradução nossa), essa mulher, “foi a responsável pelo maior número de imagens bem 

sucedidas” desse ensaio (figuras 62 e 63, 75 a 84 e 98 a 109). Na imagem em questão, o 

enquadramento omitiu os braços, evidenciou seios, abdômen, quadris e parte das coxas. O 

corpo curvilíneo, realçado pela luz, possui uma linha bem marcada que inicia na coxa, 

continua em um grande arco formado pelo quadril e finda na axila superexposta. O fundo está 

pouco iluminado e toda a luz se concentra na modelo. Enquadramento e iluminação são 

semelhantes aos já utilizados antes (como na figura 72). Porém, corpo e pose são diferentes. 
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 O corpo mais maleável proporcionou a Penn um experimento diferente com as formas. 

Se antes, o corpo magro formou figuras geométricas e abstratas, aqui, os contornos mais 

fartos no abdômen, seios e coxa conferem a essas formas um aspecto de movimento: sinuoso, 

o corpo se mostra mais dinâmico. Percebe-se nessa fotografia (figura 75) que os volumes 

arredondados destacados por Andresen (1978) cederam a corporeidade de que Penn precisava 

para explorar novos aspectos do corpo feminino. Para Hambourg (2002, p.16, tradução nossa) 

essa mulher “tinha uma carne voluptuosa de uma natureza maleável e suavemente elástica, 

como o caramelo”. A pose reforça a sinuosidade e a elasticidade: a modelo está deitada de 

lado, com os seios, o abdômen, o quadril e a coxa esquerda em evidência, criando um 

destaque justamente onde as curvas e flacidez se faz mais notável. A pose também acentuou a 

forma como as coxas se cruzam, escondendo quase que por completo a genitália e ainda fez 

com que o seio esquerdo fosse achatado, o que diferenciou um mamilo do outro. 

 

 

Figura 75. Nu número 157, Irving Penn, 1949-50. 

   

O Nu número 71 (figura 76) tem enquadramento e pose semelhantes ao da fotografia 

exibida anteriormente (figura 75). O que as difere é o efeito gerado pela iluminação e pela 

pose. Do corpo que parece descansar, estão expostos além dos seios, abdômen, parte das 

coxas e da virilha. Se comparadas as poses, o corpo agora tem o lado esquerdo apoiado ao 

chão e o braço direito, agora menos levantado, não deformou tanto o seio direito. A luz mais 

tênue, apesar de superexpor algumas áreas, ainda se faz mais aconchegante do que na imagem 
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anterior (figura 75). Outro detalhe é que essa iluminação causou mais áreas sombreadas no 

corpo, o que deu um aspecto mais uniforme à pele. Esse conjunto de elementos (seios mais 

arredondados, pele aveludada e iluminação aconchegante) demonstra que, quanto mais o 

corpo se aproxima do que foi convencionado como um corpo desejável, mais aumenta a 

possibilidade de se ter uma experiência erotizada com a imagem. Se na outra fotografia 

(figura 75) o corpo já pode ser lido com certo erotismo, aqui, a corporeidade ainda mais 

próxima do nu erótico faz a carnalidade sobressair ainda mais. 

 

 

Figura 76. Nu número 71, Irving Penn, 1949-50. 

 

   

     

        Figura 77. Nu número 70,                 Figura 78. Nu número 72,                Figura 79. Nu número 67,  

            Irving Penn, 1949-50.                        Irving Penn, 1949-50.                         Irving Penn, 1949-50. 
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 O conjunto formado pelo Nu número 70, Nu número 72 e Nu número 67 foi exposto 

no livro Earthly Bodies em página desdobrável (figuras 77, 78 e 79), criando uma espécie de 

pôster. A modelo, deitada sobre o lado esquerdo do corpo, foi iluminada de maneira bem 

parecida com a foto anterior (figura 76) e apenas alterações no enquadramento e na pose 

diferem essas três fotografias. Na primeira (figura 77), as pernas encolhidas próximas ao 

corpo, escondem completamente virilha e umbigo, enquanto seio direito e parte do esquerdo 

são exibidos. Na fotografia seguinte (figura 78), as pernas mais afastadas revelam abdômen e 

uma sombra na região da virilha. Os seios, submetidos à pose, agora estão voltados para o 

solo e têm metade do volume colocado no extracampo. Na última foto da sequência (figura 

79), a pose aproximou todo o corpo do chão, enquanto o enquadramento suprimiu 

completamente os seios. Essas variações dos experimentos de Penn criam possibilidades de 

experiência também distintas: por mais sutis que sejam, as diferenças do modo como o corpo 

é visto nas imagens criam na sequência um efeito de dinamismo que tende a evitar a 

percepção do corpo de maneira objetificada e a incentivar a sua contemplação pelo teor 

artísitico. A escolha do corpo maleável e elástico, como afirma Hambourg (2002) é essencial 

para isso. 

 

   

               

   

 

 

 O Nu número 60, Nu número 61 e Nu número 62, seguindo a mesma lógica, também 

foram expostos no livro em página dobrável, formando outro pôster (figuras 80, 81 e 82). O 

enquadramento dessa vez omitiu por completo os seios e deu ênfase aos quadris e abdômen. 

A aproximação dá mais destaque à maleabilidade e a elasticidade, de novo tendendo a 

dinamizar a composição. Nas três fotografias, o direcionamento da luz é similar, também de 

cima para baixo, porém, a luz possui mais intensidade que nas de antes (figuras 75 a 79). O 

   Figura 80. Nu número 60, 

Irving Penn, 1949-50. 
Figura 82. Nu número 62, 

Irving Penn, 1949-50. 
Figura 81. Nu número 61,               

Irving Penn, 1949-50. 
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fundo da imagem manteve o tom cinza enquanto o corpo recebe uma luz mais uniforme e 

acentuada, estando quase superexposto. 

 A modelo agora apoia o lado direito do corpo ao chão, como em uma imagem anterior 

(figura 75). O corpo se manteve deitado de lado, mas foi inclinado de maneiras diferentes em 

cada fotografia. Na primeira delas (figura 80), o corpo foi inclinado e o abdômen aproximou-

se do chão, ocultando o umbigo. As pernas entreabertas permitem que o espectador veja parte 

da genitália, que aparece como uma área sombreada. Na segunda foto (figura 81), o corpo, 

agora posicionado completamente de lado, exibe abdômen, umbigo e virilha. Na imagem há 

pouca sombra e apenas a virilha e a área próxima ao quadril esquerdo apresentam uma tênue 

penumbra. A posição escolhida para a terceira fotografia (figura 82) é uma junção das duas 

anteriores. A modelo continua deitada de lado, porém, ao contorcer a parte superior do tronco, 

o abdômen, mais maleável, foi aproximado do chão, ainda deixando o umbigo à mostra, mas 

escondendo quase toda a genitália. Existe sombra na região do umbigo e em parte da virilha. 

Assim como na sequência anterior, também exposta em página dobrável (figuras 77 a 79) e 

em outras fotografias exibidas separadamente (figuras 75 e 76) constata-se que algumas 

experiências feitas por Penn resultaram em alterações corporais mais drásticas, enquanto que 

outras apenas modificações sutis foram percebidas. 

 A sequência de imagens em questão (figuras 80, 81 e 82) caracteriza um típico nu 

artístico que prioriza explorar as formas do corpo em sua plasticidade dinâmica. A carne 

flexível e a pele lisa, submetidas à torção das poses, oferecem ao espectador uma experiência 

em que a carnalidade (embora ainda presente) ceda espaço para que as possibilidade de 

mutação das formas também sejam observadas.  

 

   

Figura 83. Nu número 63, 

 Irving Penn, 1949-50. 
Figura 84. Nu número 64, 

Irving Penn, 1949-50. 
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 No Nu número 63 e Nu número 64 (figuras 83 e 84), os seios foram omitidos como em 

outras fotografias desse ensaio (figuras 79, 80, 81 e 82), porém aqui a modelo se apoia com o 

lado esquerdo do corpo (como nas figuras 76 a 79). O enquadramento mais fechado e o 

aumento da nitidez permitiu reparar a textura da pele que revela a presença de estrias na 

região do quadril, além de aumentar a intimidade do espectador com esse corpo, agora mais 

próximo. Esse contato visual mais íntimo, aliado à iluminação que produziu sombras e 

acentuou a curva do quadril, colocando-o evidência, confere mais carnalidade a esse corpo, 

agora com uma aparência nem tão maleável como na sequência anterior (figuras 80 a 82). 

 Analisando de uma só vez dez fotografias que expuseram a mesma modelo (figuras 75 

a 84), percebe-se como Penn ao experimentar os elementos técnico-plásticos de maneiras 

diferentes, conseguiu modificar o aspecto corporal da modelo. O corpo, que primeiramente 

(na figura 75) mostra-se mais carnudo, depois (figuras 80 a 82), com a iluminação e pose 

escolhidos, tem sua forma alterada e apresenta-se mais esguio. Se na primeira imagem desse 

trio o corpo se mostra mais magro (principalmente nas coxas) (figura 80), nas duas seguintes 

a proporção do quadril e as dobras no abdômen desfazem essa impressão inicial (figuras 81 e 

82).  

 

  

Figura 85. Nu número 57, Irving Penn, 1949-50. 

 

 A mesma modelo retratada nas dez imagens anteriores é exibida em Nu número 57 

com o corpo ainda mais modificado (figura 85). Na fotografia, os seios também foram 

omitidos (como nas imagens 79 a 84) e joelhos e parte inferior da perna, expostos. Aqui, a 

modelo se apoia aos braços como se tentasse levantar da posição em que estava. Essa pose 
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parece ter alterado as dimensões corporais, compondo um corpo mais volumoso e mais 

dinamicizado. Há um aumento nas proporções do abdômen, dos quadris e principalmente das 

pernas. As dobras de pele formadas na cintura e a saliência acentuada próxima ao umbigo dão 

a ver um corpo gordo. As pernas e joelhos roliços confirmam essa impressão. Novamente, 

constata-se a transformação do corpo quando submetido aos experimentos de Penn, que 

parece ter como premissa para seu trabalho com o corpo nu, valorizar a “forma pela forma” 

(BUSSELLE, 1977, p. 112). Interessa mais pele, carne e contornos que, dinâmicos, permitam 

ser manipulados para construir imagens originais, do que um corpo feminino que suscite 

unicamente sua carnalidade. 

 

 

Figura 86. Nu número 101, Irving Penn, 1949-50. 

 

     

     

 

   

 Em Nu número 101, Nu número 107, Nu número 151, Nu número 108 o abdômen do 

mesmo corpo é eleito como centro de atenção das imagens (figuras 86, 87, 88, 89). Na 

Figura 87. Nu número 107,              

Irving Penn, 1949-50. 
Figura 88. Nu número 151,               

 Irving Penn, 1949-50. 
Figura 89. Nu número 108, 

 Irving Penn, 1949-50. 
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primeira delas (figura 86), virilha e parte do seio direito foram evidenciados. Nas duas 

seguintes (figuras 87 e 88) apenas abdômen e parte das coxas são exibidos. Nessas 

fotografias, a pose é semelhante, porém, o corpo em uma está mais inclinado lateralmente e 

isso resultou no aumento da saliência do abdômen e na exposição do quadril direito (figura 

87). Na quarta imagem (figura 89) estão expostos abdômen, quadril esquerdo, parte das coxas 

e dos seios. A pose se assemelha à utilizada nas imagens anteriores (figuras 87 e 88), porém, o 

enquadramento mais aberto exibe o corpo mais inclinado e o abdômen flácido, ainda mais 

saliente. Das quatro fotos, a primeira (figura 86) é a que tem o corpo menos apoiado 

lateralmente, o que acarretou a diminuição das dimensões dos quadris e do abdômen, criando 

a impressão de um corpo mais magro, se comparado às três fotografias seguintes (figuras 87, 

88 e 89).  

 A iluminação está posicionada acima do corpo da modelo em todas as imagens. 

Contudo, existem diferenças na intensidade da luz em cada fotografia. Na terceira (figura 88) 

apenas uma pequena parte na lateral esquerda do corpo está superexposta e no resto dele 

existe sombra. No entanto, na segunda e na última imagem (figuras 87 e 89) o corpo está 

quase todo superexposto e apenas parte das coxas possui sombra. A iluminação da primeira 

fotografia (figura 86) se aproxima mais da terceira (figura 88) que apesar de ter o corpo 

menos inclinado lateralmente, exibe mais áreas sombreadas. É possível perceber alterações na 

tonalidade e no contraste da segunda e da última imagem (figuras 87 e 89). Em uma (figura 

87) há um tom de sépia enquanto que na outra (figura 89), o alto contraste intensificou as 

sombras e as áreas superexpostas e alterou o fundo e a textura da pele. O que parece é que 

nesses casos Penn, percebendo a carne tão suscetível à pose e à luz, faz experimentos que 

novamente possibilitam ao espectador experiências diversas. Assim, ele oferece inicialmente 

um corpo que suscita uma carnalidade sutil (figura 86), para depois, reduzindo a sua 

corporeidade, proporcionar um jogo de linhas e formas arredondadas próximos da abstração, 

mas em um sentido de movimento, dinâmico (figuras 87, 88 e 89).   

Mesmo corpo e enquadramento foram escolhidos para compor o Nu número 102 e o 

Nu número 105 (figuras 90 e 91), porém o resultado desse experimento produziu imagens 

bem diferentes. Nas fotos, o corpo está deitado de lado e os seios, parte dos braços e do 

abdômen estão expostos. O fotógrafo manteve a luz acima do corpo da modelo, causando 

superexposição em algumas áreas e sombras em outras. A pose foi a responsável por 

transformar a aparência corporal. Quando os seios flácidos foram posicionados lateralmente, a 

gravidade fez com que a pele se desprendesse do corpo – efeito mais acentuado na segunda 

fotografia (figura 91). Nessa segunda, o impacto da flacidez faz com que a unidade e 
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integralidade do corpo, já comprometida, seja ainda mais difícil de ser restituída. De todas até 

aqui, essa é a que se mostra mais difícil de reconhecer prontamente um corpo, se 

transformando mais facilmente em um volume amorfo.  

 

   

  Figura 90. Nu número 102, Irving Penn, 1949-50.       Figura 91. Nu número 105, Irving Penn, 1949-50 

 

   

  Figura 92. Nu número 98, Irving Penn, 1949-50.        Figura 93. Nu número 106, Irving Penn, 1949-50 

 

 A flacidez também foi ressaltada em outras duas fotografias que retratam a mesma 

modelo, dessa vez com enquadramento mais aberto que exibe mais o corpo (figuras 92 e 93). 

Em Nu número 98 e Nu número 106, o abdômen saliente e as coxas roliças posicionadas 

como estão encobriram a virilha, ocultando a genitália. A iluminação utilizada evidenciou a 

presença de celulites próximas aos seios e as sombras acentuaram os contornos do umbigo. 

Dentre as fotografias analisadas, essas quatro imagens (figuras 90 a 93) são as que mais 
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tiveram a flacidez cutânea e a gordura corporal ressaltadas pelo modo como o corpo é 

explorado. Para Hamboug (2002), é justamente no seio que se desconfigura e no abdômen 

tenro e saliente acentuado pela pose que se instala o inusitado. Arrisca-se a dizer que entre 

todas as imagens do livro Earthly Bodies essas sejam as que mais se afastam do padrão 

corporal comumente exposto nas fotografias de nu, sejam elas eróticas ou artísticas –  

justamente pela exploração que faz do corpo enquanto um corpo gordo, enfatizado como tal. 

Esse corpo, tão corriqueiramente encontrado no cotidiano do espectador, talvez por não ser 

eleito para protagonizar as fotografias de nu, é invisibilizado e tido como inabitual. Quando 

Penn oferece esse corpo ao espectador, ele permite que sua corporeidade seja ressignificada 

não apenas pelos aspectos técnicos, mas também pelo imaginário de quem a observa. Essa 

possível ressignificação pode surgir de um estranhamento, curiosidade ou até do desejo. 

 

    

 Figura 94. Nu número 93, Irving Penn, 1949-50.        Figura 95. Nu número 89, Irving Penn, 1949-50. 

 

    

     Figura 96. Nu número 91, Irving Penn, 1949-50.      Figura 97. Nu número 92, Irving Penn, 1949-50. 
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Um novo elemento é inserido na composição do Nu número 93, Nu número 89, Nu 

número 91 e Nu número 92 (figuras 94 a 97): o sofá. Nas quatro imagens, a modelo está 

sentada e apesar das poses parecerem similares no primeiro momento, constata-se diferenças 

ao observar o formato adquirido pelo abdômen e pelo umbigo em cada uma das fotografias. A 

abertura entre pernas também são diferentes e formam triângulos de diversos tamanhos. O 

enquadramento exibiu os seios nas duas primeiras (figuras 94 e 95) e ocultou nas seguintes 

(figuras 96 e 97). A luz é a mesma em todas as fotos e a superexposição quase apagou por 

completo os mamilos, além de esconder a textura da pele. Poses e iluminação, no todo desse 

conjunto, podem ser entendidas como responsáveis por desfazer o sentido de erotização, que 

não está presentes nas fotografias. A imagem, demasiadamente crua, sobretudo pela 

iluminação, não favorece a carnalidade – e nem mesmo a corporeidade, que quase se perde. 

 

   

  Figura 98. Nu número 137, Irving Penn, 1949-50.         Figura 99. Nu número 130, Irving Penn, 1949-50. 

 

 Nas imagens seguintes Penn continuou a utilizar o sofá e inseriu ainda mais um 

adereço: um robe de veludo (figuras 98 a 109). Aqui, a maleabilidade desse corpo foi moldada 

de maneira diferente do corpo exposto nas fotos anteriores (figuras 94 a 97). Em Nu número 

137 e Nu número 130, estão expostos seios, abdômen, virilha e coxas (figuras 98 e 99). A 

maneira como o corpo está apoiado ao sofá e o ângulo utilizado criou a dificuldade de afirmar 

com precisão se a modelo está sentada ou deitada. Em ambas as fotos constata-se 

superexposição em praticamente todo o corpo. A tonalidade escura realçou as curvas dos 

quadris e das coxas no corpo claro. Na primeira foto (figura 98) os mamilos e o umbigo ainda 

são visíveis. Contudo, na imagem seguinte (figura 99), a superexposição apagou o umbigo e 
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deixou os mamilos quase imperceptíveis. Na segunda fotografia, iluminação e pose fizeram os 

seios parecem menores ao serem comparados aos da fotografia anterior. Um grau de erotismo 

foi adicionado por esses elementos, ainda que a carnalidade possa estar comprometida pela 

corporeidade entregue apenas parcialmente. 

Outro efeito, percebido sobretudo na segunda imagem, é o de certa distorção corporal 

ocasionada pela pose, pela roupa e pela iluminação contrastada que destaca o corpo no fundo 

escuro, criando a impressão de que o corpo “escorre” pelo móvel. Essas transformações 

corporais são também constatadas em nus artísticos surrealistas, mais precisamente no 

trabalho de André Kertész que conseguia distorcer os corpos utilizando espelhos (figura 20). 

Aqui, contudo, o efeito é conseguido de forma mais direta, pelo “alinhamento” entre as curvas 

da modelo e as curvas do tecido que as emolduram. O mesmo parece se repetir nas fotografias 

seguintes (figuras 100 a 103), ainda que por meio de estratégias distintas. 

 

       

    Figura 100. Nu n° 128,       Figura 101. Nu n° 129,       Figura 102. Nu n° 132,     Figura 103. Nu n° 125,   
      Irving Penn, 1949-50.         Irving Penn, 1949-50.        Irving Penn, 1949-50.       Irving Penn, 1949-50. 

 

 

 Em um pôster dobrável, composto por quatro páginas, foram expostos na obra o Nu 

número 128, Nu número 129,  Nu número 132 e Nu número 103 (figuras 100, 101, 102, 103). 

Observando as quatro imagens juntas, constata-se que em relação à pose, a diferença é quase 

imperceptível. O que muda é o enquadramento e a intensidade da luz. Na primeira imagem 

(figura 100), as pernas foram exibidas até a altura dos joelhos, enquanto apenas metade do 

abdômen foi exposto. Ainda nessa imagem, a virilha e os pelos pubianos são mais evidentes. 

Comparando-a com a terceira imagem (figura 102), percebe-se que o enquadramento dessa 

vez exibiu mais as pernas enquanto escondeu a área do abdômen. Outro detalhe é o aumento 

da superexposição que além de alterar o umbigo, apagou alguns pelos na região da virilha, 

fazendo com que pareça menor. Novamente o chão do estúdio aparece (figuras 100 e 102), e 

evidencia as ranhuras percebidas anteriormente (figura 69).  

Figura 94. Nu número 93, Irving Penn, 1949-50. 
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 As outras duas imagens (figuras 101 e 103) possuem diferenças tão sutis que podem 

passar despercebidas a um olhar menos atento. Nas duas fotografias, o enquadramento 

revelou parte das pernas, virilha, abdômen e seios. Na segunda (figura 101), a luz permitiu 

visualizar melhor os pelos da região pubiana, enquanto que em outra (figura 103), a área mais 

superexposta escondeu parte dos pelos, e a fez parecer menor. Verificam-se também 

alterações no umbigo e na lateral esquerda do corpo no encontro com a vestimenta. A 

similaridade dessas quatro fotografias faz com que pareçam ter surgido de disparos contínuos 

e que a ideia de Penn era justamente criar uma sensação de movimento que faz lembrar 

frames
11

 cinematográficos.  

 

     

    

 

 

 

     

      

 

 

 Seis fotografias foram agrupadas em trios durante a análise. São elas: Nu número 118, 

Nu número 116, Nu número 115, Nu número 139, Nu número 141 e Nu número 142     

(figuras 104 a 106 e 107 a 109). Nas primeiras (figuras 104, 105 e 106), o corpo parece estar 

                                                
11

 Quadros ou imagens fixas de um produto audiovisual. 

Figura 109. Nu número 142,              

Irving Penn, 1949-50. 
Figura 108. Nu número 141,              

Irving Penn, 1949-50. 
 Figura 107. Nu número 139, 

Irving Penn, 1949-50. 

Figura 106. Nu número 115,              

Irving Penn, 1949-50. 
Figura 105. Nu número 116,              

 Irving Penn, 1949-50. 

   Figura 104. Nu número 118,  

 Irving Penn, 1949-50. 
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deitado e o enquadramento ora esconde os seios, ora os evidencia. Estão expostos abdômen, 

virilha e parte das pernas. A forma como a roupa emoldurou o corpo faz com que ele pareça 

mais magro em alguns momentos. Nas três, a impressão de escorrimento continua. Nas 

seguintes (figuras 107, 108 e 109), a modelo reclinou-se no sofá e flexionou as pernas. 

Algumas partes do corpo são ocultadas pelo enquadramento e pela vestimenta, entretanto 

abdômen, seio esquerdo e fragmentos dos quadris e das coxas são exibidos. Embora não 

pareçam escorrer pelo sofá, nelas novamente se consegue um efeito de distorção, agora pela 

associação entre as dobras do abdômen e do tecido.  

 Outros elementos chamam atenção nessas fotografias. A iluminação merece destaque 

nesses casos, pois foi responsável por apagar completamente os contornos corporais em 

algumas das imagens, cumprindo o papel definido por Benjamin (2010, p. 70, tradução 

nossa): “quando aplicada artisticamente, a luz pode afetar profundamente a forma como 

percebemos a escultura e as qualidades espaciais de um sujeito”. Nas primeiras fotografias 

(figuras 104 a 106), a iluminação superexposta dificulta a visualização dos mamilos e do 

umbigo, mas ainda permite ver os pelos na região da virilha. O sofá tem tonalidade mais clara, 

o que realçou ainda mais o tom escuro do robe. Nas outras imagens (figuras 107 a 109), a luz 

oscila e mostra-se em alguns momentos superexposta e em outros menos iluminada, o que 

possibilitou tanto realçar quanto apagar as linhas e curvas do corpo.  

 Comparando as doze imagens que retratam o corpo junto ao sofá e à vestimenta 

(figuras 98 a 109), a sensação que se tem é que a nitidez presente no corpo pode interferir na 

experiência vivida pelo espectador. Assim como em fotografias anteriores (figuras 71 e 74) a 

nitidez foi destacada como capaz de aproximar o espectador das imagens, tornando a 

interação entre eles mais íntima. Aqui, os contornos corporais de seios, abdômen e virilha 

quando mais visíveis, cedem carnalidade às imagens. Nessas fotografias, mesmo que a 

corporeidade tenha sido alterada, causando a sensação de um corpo que escorre, quando a 

modelo muito iluminada tem seus contornos corporais sinuosos envolvidos pelo tecido 

escuro, uma áurea envolvente é criada – ainda que não seja percebida logo de cara.  

  O Nu número 150, que é a última imagem de Earthly Bodies e também ilustra capa e 

contracapa do livro (aqui revelada), foi escolhida para encerrar as análises (figura 110). Ela 

integra a sequência de fotografias anteriores (figuras 94 a 97), assemelhando-se a elas no que 

diz respeito à pose, ao enquadramento e ao corpo retratado. Entretanto, o fotógrafo optou por 

exibi-la em negativo, aspecto que faz lembrar as fotografias surrealistas de Man Ray, mais 

precisamente aquelas feitas a partir da técnica da raiografia. Desse modo, as áreas claras e 

superexpostas do corpo presentes nas imagens analisadas anteriormente (figuras 94 a 97) 
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tornaram-se escuras enquanto que o tom escuro do sofá mostrou-se claro. Percebe-se um 

contorno brilhante em torno de todas as linhas do corpo, que ressaltou as curvas do abdômen, 

o umbigo e os quadris. A escolha de exibir a imagem em negativo fez com que a fotografia 

destoasse de todas as outras presentes no livro, o que torna curiosa a sua eleição para a capa. 

A modelo eleita para a fotografia que finaliza a obra (figura 110) também foi retratada em 

fotografias anteriores (figuras 86 a 97). Segundo Hambourg (2002, p. 16, tradução nossa), 

“essa mulher substancial era talvez responsável pelas imagens mais esplendidamente plásticas 

de todas”.  

 

 

  Figura 110. Nu número 150, Irving Penn, 1949-50. 

  

De toda forma, ao fechar com essa imagem, o livro parece apontar o ápice de um 

processo detectado no exame aqui proposto. Durante a análise das 53 fotografias que integram 

o livro Earthly Bodies, 12 delas (figuras 58 a 71) foram destacadas com um viés erótico 

imediatamente detectável, ainda que quase sempre enredado, enquanto que as outras 41 

imagens (figuras 72 a 110) despertaram a atenção pela sua artisticidade. Em um caso, a 

carnalidade prevaleceu; no outro, a corporeidade foi mais proeminente. Mesmo notando-se 

essa tendência, o hibridismo percebido incialmente foi ratificado quando em quase todas as 53 

fotos percebeu-se uma pitada de erotismo. As exceções são justamente aquelas que parecem 

abrir mão tanto do carnal quanto do corpóreo, quando em umas (figuras 91 e 92), as formas 

do corpo são desconstruídas, e em outras (figuras 96 e 97), o seio ainda foi omitido – algo que 

se dá também com a imagem de encerramento (figura 110). A carnalidade evidenciada e a 
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construção da corporeidade se revelam, assim, como parte de uma mesma ação de 

desconstrução. Transitando entre erótico e artístico, sem se fixar em um ou outro, as 

fotografias de Penn não se encaixam completamente em nenhum dos dois estilos. 

Nas fotos que exibiram uma corporeidade mais alterada, desconfigurando ou 

fragmentando o corpo drasticamente (figuras 91, 92, 96, 97 e 110), o erotismo não é 

percebido, mas tampouco se apreende de forma óbvia os fins mais comuns à arte – sublimes, 

gráficos, abstratos, simbólicos ou oníricos. Mas são essas fotos, sem norte mais definido no 

que usualmente se vê nos nus, que talvez despertem mais a sensação de estranhamento a que o 

fotógrafo era afeito. Quando seios flácidos são posicionados de maneira que percam 

completamente o seu formato (figura 91), ou ainda quando um corpo volumoso é explorado 

com a intenção de aumentar suas proporções, transformando-o em uma massa com aspecto 

fofo e partes indefinidas (figura 92), e finalmente quando pose, enquadramento e ângulo 

transformam a maleabilidade desse mesmo corpo (figura 92) em formas com aparência mais 

rígida e coesa (figuras 96, 97 e 110), o sentido de corpo, como um todo familiar, se desfaz, 

desconfiguração que também acarreta a perda da carnalidade e consequentemente da 

estimulação de um olhar mais objetificador.  

Em contrapartida, especialmente nas imagens definidas como mais eróticas (figuras 58 

a 71), essa percepção se dá por aspectos que passam pelo corpo explorado enquanto corpo, 

exibindo, em algumas, um teor erótico mais explícito e, em outras, mais camuflado. Quando 

pelos pubianos recebem close e se transformam em texturas e tonalidades (figura 66), ainda 

que nada se veja da genitália além dos pelos, a erotização parte da sensação de intimidade por 

observar de tão perto essa área. Nas fotografias com mais nitidez, essa sensação de intimidade 

pode ser ainda mais estimulada (figura 71). Quando o erotismo aparece de maneira mais 

evidente (figuras 62, 63, 64 e 65) ou até pornográfico (figura 68) ou ainda quando ele é 

estimulado pelo voyeurismo (figura 58) ou pela ambiguidade de imagens que mesmo 

fragmentadas se mostram sensuais (figuras 59, 60 e 61), é possível constatar que esses corpos 

fazem parte de um imaginário familiar ao espectador e muito explorado em outros nus. São 

seios, nádegas, quadris, genitálias e contornos imediatamente identificáveis e passíveis de 

despertar desejo enquanto um corpo feminino desnudado e exposto à contemplação.  

Se observados os números que nomeiam as imagens, constata-se que quando Irving 

Penn iniciou seus experimentos em 1949, com corpos menos volumosos como no Nu número 

4 (figura 58), a exploração do corpo enquanto corpo é mais evidente e consequentemente o 

viés erótico se destaca. Das 14 fotografias alocadas no item voltado para o erotismo, 12 delas 

possuem numeração que indica que foram concebidas no início das sessões fotográficas. São 
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elas: Nu número 4 (figura 58), Nu número 8 (figura 68), Nu número 18 (figura 59), Nu 

número 19 (figura 60), Nu número 21 (figura 61), Nu número 25 (figura 62), Nu número 27 

(figura 63), Nu número 30 (figura 64), Nu número 31 (figura 65), Nu número 43 (figura 66), 

Nu número 45 (figura 67) e Nu número 56 (figura 69).  

No item que contém as fotos com teor artístico mais evidente e que retratam corpos 

trabalhados em sua maleabilidade, linhas, texturas e contornos, a numeração na maioria das 

vezes é alta, como indicam duas sequências: uma que se inicia pelo Nu número 102 (figura 

58) e finda no Nu número 150 (figura 110) e outra que abriga desde o Nu número 137 (figura 

98) ao Nu número 142 (figura 109). Essa percepção pode sugerir que quando o fotógrafo 

iniciou seus experimentos, ainda não ousava tanto na utilização do corpo enquanto matéria 

prima. Tal constatação endossa o que Hambourg (2002) afirma ao considerar os nus dessas 

duas sequências como os mais bem sucedidos e plásticos da obra, justamente por exibirem o 

corpo trabalhado em seu potencial artístico. O antepenúltimo nu feito e impresso por Penn 

nesse ensaio, o 150, configura-se, assim, como ápice – não ultrapassado por aquele de maior 

numeração, mas menor exploração (figuras 75 e 88).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No intuito de responder ao questionamento central deste trabalho e revelar quais 

experimentos e experiências estão envolvidos nas imagens de Earthly Bodies: Irving Penn’s 

Nudes, 1949-50, foi construído um alicerce teórico-conceitual capaz de observar as definições 

do nu fotográfico pertencentes aos dois estilos: erótico e artístico. Com isso, foi possível 

entender como o corpo costuma ser trabalhado em cada um deles, detectando aspectos 

técnicos e plásticos recorrentes, bem como ideias e conceitos a eles relacionados.  

 A partir de então, investigou-se como diversos nus produzidos desde o século V a.C. 

em esculturas, pintutas e fotografias apresentaram a imagem feminina nua em contextos, 

épocas e intuitos diferentes. Iniciando esse trajeto pelas obras gregas, percebeu-se que a figura 

feminina só começou a ser retratada pelos gregos a partir do século IV a. C. e que o padrão de 

representação sofreu alterações. Se, a priori, no Classicismo valorizava-se a perfeição das 

formas, posteriormente no Helenismo, a carnalidade era explorada. Contudo, o nu feminino 

concebido pelos gregos não exibia a mulher com apelo erótico, mas, sim, em um estado mais 

natural, como observado na imagem da Tocadora de Flauta do Trono Ludovisi (figura 1).  

 Ao estudar o nu europeu produzido após o advento do cristianismo, constatou-se outra 

mudança no padrão de representação, com a figura da mulher agora envolta em erotismo e 

exposta de maneira objetificada e submissa. Essa forma de retratar o nu feminino, percebida 

desde as pinturas europeia do século XV, parece ter influenciado toda a produção posterior 

desse gênero, resultando no que hoje é chamado de nu erótico. O apelo desse tipo de imagem, 

consolidado pela fotografia, ganhou espaço em diversos segmentos. Seja estampando o 

editorial de uma grife de roupas ou as páginas de uma revista voltada para o público 

masculino, a figura da mulher nua continuou sendo utilizada para seduzir o espectador. Seja 

no corpo submetido a algum padrão específico (roliço, magro ou definido), sempre exibindo 

pele perfeita e seios no lugar, ou nas poses e na troca de olhares com o espectador, a mulher, 

no nu erótico, tem sua carnalidade amplamente explorada.  

 Quando os corpos começam a ser trabalhados com outro intuito de representação, 

dessa vez voltado para a arte, parece que a inspiracão volta a ser o estilo grego – com os 

corpos sendo valorizados pelas linhas, contornos e texturas que carregam. Esse estilo, 

intitulado nu artístico, ganhou adeptos de diversos movimentos e se destacou pela maneira 

original de apresentar o corpo feminino, dessa vez sem apelar necessariamente para a 

sensualidade. Aqui, a corporeidade trabalhada enquanto matéria prima gerou obras que vão 
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desde a abstração aos nus monumentais, exibindo um outro jeito de retratar o corpo da 

mulher. 

 Com a retrospectiva da carreira de Penn nota-se que, apesar de ter se dedicado ao 

mundo da moda, os nus produzidos pelo fotógrafo possuem características dos dois estilos. 

Mesmo nas produções dedicadas à revista Vogue, as modelos eram posicionadas e iluminadas 

como nos nus artísticos. O teor erótico era percebido em detalhes como corpo, cabelos ou 

expressão. Quando analisados os nus concebidos em projetos autorais, esse modus operandi 

novamente é percebido, ainda com mais ousadia ao eleger mulheres distantes do padrão 

exibido pela moda, mostrando-as em corpos com membros cortados pelo enquadramento e em 

poses pouco usuais. É então que se chega à conclusão de que os nus de Penn são dotados de 

hibrismo e que poucos deles podem ser enquadrados como puramente artístico. Essa 

percepcão foi crucial para que na análise dos nus de Earthly Bodies também fosse observado 

esse estilo representacional mesclado. 

As 53 fotografias do livro, escolhidas como objeto de estudo, chamaram a atenção 

pela maneira original de apresentar o corpo feminino. Os enquadramentos que suprimiam 

membros e davam ênfase a determinadas partes do corpo, a iluminação irregular e muitas 

vezes com superexposição e as poses pouco habituais (com corpos curvados ou contorcidos 

que alteravam formas e contornos) revelaram os experimentos de Penn com o corpo feminino 

durante esse ensaio. Se nas fotografias de nu produzidas pelo fotógrafo entre as décadas de 

1960 e 1990 os experimentos foram percebidos, nas imagens de Earthly Bodies, precursoras, 

eles são nitidamente constatados na maneira como o fotógrafo mobiliza todos os elementos 

técnicos e plásticos na criação de suas imagens.  

O hibridismo resultante da maneira livre e exploratória como essas fotos foram 

construídas despertou o interesse quanto ao processo de feitura e principalmente quanto às 

experiências que essas fotografias poderiam proporcionar ao espectador
12

. Ao trabalhar o 

corpo sem cabeça e sem rosto, Penn já de antemão opta por deixar que apenas o corpo se 

comunique com o espectador – caracterizando uma das primeiras experiências propostas. Esse 

corpo, quando não é submentido a poses que desconfiguram seu formato e não tem sua 

                                                
12

 A divulgação dessas fotografias em 2002 permitiu uma oxigenação dos olhares não apenas de espectadores, 

mas também de fotógrafos. Quando um profissional como Irving Penn, dotado de rigor artístico e estético 

apurados, infringe regras consideradas básicas ao nu para fazer algo com tamanha força, ele liberta os 

profissionais da área para que também façam experimentos, o que pode resultar na ampliação do potencial 

artístico. Constatar que foi possível construir imagens admiráveis utilizando iluminação superexposta, 

enquadramento que cortam membros de maneira brusca, poses e corpos pouco usuais e enfatização de detalhes 

corporais que seriam eliminados na pós-produção pode despertar a percepção de que fotografar vai muito além 

de seguir métodos e obedecer preceitos pré-estabelecidos.  
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corporeidade drasticamente alterada, revela que curvas, contornos, seios e nádegas, se 

identificáveis, já são capazes de despertar eroticidade. Em uma sociedade que teve desde os 

primórdios a imagem da mulher nua associada à objetificação (BERGER, 1999) e à 

pornografia (HUNT, 1999), esse tipo de “visão socializada” (ABRIL, 2012, p. 48) pode 

interferir na maneira como os corpos são percebidos. Talvez pelo fato de o nu erótico ser mais 

divulgado, o espectador corriqueiramente exposto a esse tipo de imagem tenha sido 

condicionado a enxergar o corpo feminino sob um viés objetificante, mesmo quando esse não 

parece ser o objetivo primordial. Assim, nas fotos do livro, ainda que essas mulheres não 

sejam expostas com ar ingênuo ou insinuantes, submissas ou convidativas e que nem mesmo 

troquem olhares com o espectador (elementos tão habituais nos nus eróticos), a apresentação 

de seus corpos continua a evocar carnalidade e a suscitar o erotismo.  

 O estranhamento também se edifica aí. Quando exibe seios, nádegas e curvas intactos, 

em um corpo mutilado, Penn oferece ao espectador duas experiências em uma só. A primeira, 

já costumeira, é a possibilidade de olhar essas partes de maneira erotizada. A segunda é a de 

observar um corpo que não é totalmente entregue a quem o olha, que precisa se contentar com 

fragmentos que se tornam abstratos ou se dinamizam diante de seus olhos. É como se ao 

espectador não fosse dado o direito de possuir aquele corpo por completo. Aqui, então, existe 

um certo redimensionamento do sentido de espectador-proprietário defendido por Berger 

(1999). É como se Penn decidisse expor apenas o que lhe interessa, mostrando que quem 

detém o poder sobre esse corpo é ele, o autor. Ele parece querer lembrar, nesse sentido, que a 

experiência do espectador é, afinal, decorrente do experimento feito pelo fotógrafo.  

 Até por isso, para seus experimentos/experiências, Penn explorou cada corpo de 

maneira específica. Os corpos magros foram clicados deitados, em poses que utilizavam as 

pernas e a genitália. Nos corpos maleáveis e fartos (que compõem a maior parte das imagens) 

ele optou por posicioná-los deitados ou sentados em quase todas as imagens. Deste modo, eles 

foram alterados não só pela pose, mas também pela gravidade. É o corpo sendo desconstruído 

pelo experimento que, ao utilizar determinada pose, faz com que sua materialidade seja 

trabalhada de todas as formas, para instituir outras experiências. Quando a abstração ou o 

dinamismo são resultados dos experimentos de Penn, a atenção é retirada do nu e transferida 

para as formas construídas por carne, pelos, pele e texturas, fazendo do corpo uma espécie de 

matéria manipulável. Por esse expediente, o fotógrafo oferece ao espectador a possibilidade 

de estudar o corpo como em uma aula de anatomia, observando nele características e 

correlação entre esqueleto, musculatura e tecido – ou ao menos entre os aspectos visuais que 
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os compõem. O corpo feminino, assim, vale por aquilo que é em termos físicos, corporeidade 

que se faz e se desfaz e não por aquilo que dele se evoca carnalmente.   

 Finalmente, exatamente pelo mesmo motivo, a experiência proposta ainda convida o 

espectador a decifrar alguns desses corpos. Em diversas fotografias, é preciso observar 

atentamente o corpo retratado para conseguir reconstruir mentalmente a sua corporeidade e 

entender do que se trata a imagem. Um estranhamento de quem, sem deter o corpo, sequer 

pode reconhecê-lo. Talvez essa seja a experiência em que o ser afetado tem o seu sentido mais 

latente. Observar um corpo fragmentado, desconfigurado, abstratizado e pouco usual, oferece, 

então, novos modos de ver.  

Esses outros modos de ver, no trânsito entre carnalidade e corporeidade que não se 

resolve por inteiro, podem apontar ainda para um aspecto pouco explorado nos limites desta 

pesquisa, pelos objetivos antes postos. Com os nus de Earthly Bodies, desnudam-se não 

apenas corpos, mas também um conceito construído ao longo dos séculos: o da existência da 

beleza ideal (ECO, 2014). Quando o espectador se depara com seios muito pequenos ou muito 

flácidos, ou quando vê um corpo nu muito magro ou muito gordo, ou quando percebe corpos 

que de tão fragmentados ou desconfigurados não consegue reconhecê-los, ele tem a chance de 

questionar e reconfigurar certos padrões construídos na interação com imagens femininas 

enquadradas a um corpo ideal (WOLF, 1992) – definido ao longo da história, em tantas 

esculturas, pinturas e, em especial nos dias atuais, fotografias. Acrescenta-se então à noção de 

perfeição divinal ou carnalmente desejável, uma outra: a de que esses corpos diversos não 

foram escolhidos por apresentarem uma suposta perfeição idealizada, mas, sim, por serem 

corpos terrestres, como a tradução literal do título do livro indica. Essa designação, aqui posta 

a título de conclusão, descortina desdobramentos possíveis acerca do ensaio de Penn, que 

possibilite entendê-lo além. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABRIL, Gonzalo. Cultura Visual, de la Semiótica a la Política. Madrid: Plaza y Valdés, 

2013. 

ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner. O Nu na Antiguidade Clássica. Portugal: 

Portugália Editora, 1978. 

 

AGAMBEN, Giorgio. The Face. In: Means Without End: Notes on Politics. Minneapolis, 

London: University of Minnesota Press, 2000. 

 

BAETENS, Pascal. Nude Photography: The Art and the Craft. Londres: Dorling Kindersley, 

2007. 

 

BARTHES, Roland. A Câmara Clara: Nota Sobre a Fotografia. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira. 1984. 

 

BATAILLE, Georges. O Erotismo. Porto Alegre: L&PM, 1987.  

 

BAURET, Gabriel. A Fotografia: História, Estilos, Tendências, Aplicações. Lisboa: Edições 

60, 1992. 

 

BENJAMIN, Louis.  The Naked and the Lens: A Guide for Nude Photography. Oxford: 

Elsevier, 2010. 

 

BERGER, John. Modos de Ver. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 

 

BUSSELLE, Michael. Tudo Sobre Fotografia. São Paulo: Círculo do Livro S.A., 1977. 

 

BÜNDCHEN, Gisele. Conversa com Bial. Globo, 09 nov. 2018. Entrevista concedida a Pedro 

Bial. Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/7151789/. Acesso em 15 de nov. 2018. 

 

CAMPBELL, Thomas P. Apresentação. In: HAMBOURG, Maria Morris; ROSENHEIM, Jeff 

L. (org). Irving Penn: Centenário. São Paulo: IMS, 2018. 

 

CARVALHO, Priscilla Afonso de; SOUZA, Maria Irene Pellegrino Oliveira de. “Pin-ups: 

Fotografias que Encantam e Seduzem”. In: Revista Discursos Fotográficos, Londrina, v.6, 

n.8, jan./jun. 2010. Disponível em: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/discursos 

fotograficos/article/view/5687. Acesso em 21 de nov. 2018. 

 

DIDI-HUBERMAN, Georges. “Quando as Imagens Tocam o Real”. In: Pós: Revista do 

Programa de Pós-Graduação em Artes da EBA/UFMG, vol. 2, n. 4, nov., 2012. Disponível 

em: https://www.eba.ufmg.br/revistapos/index.php/pos/article/download/60/62. Acesso em 15 

de nov. 2018. 

 

ECO, Umberto. História da Beleza. Rio de Janeiro: Record, 2014. 

 

ECO, Umberto. História da Feiura. Rio de Janeiro: Record, 2007. 



126 

 

ENTLER, Ronaldo. “Um Lugar Chamado Fotografia, uma Postura Chamada 

Contemporânea”. In: CHIODETTO, Eder; MONTEROSSO, Jean-Luc (org). A Invenção de 

um Mundo. São Paulo: Itaú Cultural, 2009.   

 

FABRIS, Annateresa. O Desafio do Olhar: Fotografia e Artes Visuais no Período Das 

Vanguardas Artísticas. São Paulo: Martins Fontes, 2011. 

 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: o Dicionário da 

Língua Portuguesa. 3 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 

 

GARNER, Philippe. Cápsulas do Tempo, Década de 1960-2007. In: HAMBOURG, Maria 

Morris; ROSENHEIM, Jeff L (org). Irving Penn: Centenário. São Paulo: IMS, 2018. 

 

HAMBOURG, Maria Morris. Earthly Bodies: Irving Penn’s Nudes, 1949-50. New York: 

The Metropolitan Museum of Art, 2002. 

 

HAMBOURG, Maria Morris. Cigarros, 1972. In: HAMBOURG, Maria Morris; 

ROSENHEIM, Jeff L (org). Irving Penn: Centenário. São Paulo: IMS, 2018. 

 

HAMBOURG, Maria Morris. Nus, 1949-1950. In: HAMBOURG, Maria Morris; 

ROSENHEIM, Jeff L (org). Irving Penn: Centenário. São Paulo: IMS, 2018. 

 

HAMBOURG, Maria Morris. O Cerne da Questão. In: HAMBOURG, Maria Morris; 

ROSENHEIM, Jeff L (org). Irving Penn: Centenário. São Paulo: IMS, 2018. 

 

HODGSON, Claire. “This Artist Wants to Change the Way Women See Their Bodies”. In: 

Cosmopolitan UK, 21 set. 2015. Disponível em: https://www.cosmopolitan.com/uk/ 

body/health/news/a38658/artist-change-way-women-see-bodies/. Acesso em 27 de jun. 2018. 

 

HUNT, Lynn. A Invenção da Pornografia: Obscenidade e as Origens da Modernidade. São 

Paulo: Hedra, 1999. 

 

KENNETH, Clark. The Nude: A Study in Ideal Form. New Jersey: Princeton University 

Press, 1984.  

 

KIRSCH, Adam. Natureza-morta, 1968-2007. In: HAMBOURG, Maria Morris; 

ROSENHEIM, Jeff L (org). Irving Penn: Centenário. São Paulo: IMS, 2018. 

 

MACHADO, Simone Alves de Melo. Memórias Tecidas de Cor: O Retrato Pintado de 

Mateus Machado. Dissertação (Mestrado em Artes). Belém: Universidade Federal do Pará, 

2013. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7847. Acesso em 27 de jun. 

2018. 

 

MERLEAU-PONTY, Maurice. A Fenomenologia da Percepção. São Paulo: Martins Fontes, 

1999. 

 

MORICEAU, Jean-Luc; MENDONÇA, Carlos Magno Camargos. “Afetos e Experiência 

Estética: Uma Abordagem Possível”. In: MENDONÇA, Carlos Magno Camargos; DUARTE, 

Eduardo; FILHO, José Cardoso Filho (org). Comunicação e Sensibilidade: Pistas 

Metodológicas. Belo Horizonte: PPGCOM UFMG, 2016. 



127 

 

PICADO, Benjamin.  “Ação, Instante e Aspectualidade da Representação Visual: Narrativa e 

Discurso Visual no Fotojornalismo”. In: Revista Famecos, n. 39, ago. 2009. Disponível em: 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/5839. Acesso 

em 12 de abr. 2018. 

 

PICADO, Benjamim; MENDONÇA, Carlos Magno Camargos; CARDOSO FILHO, Jorge. 

“Quando Perceber/Sentir é Comunicar: Experiência Estética em Performance”. In: PICADO, 

Benjamim; MENDONÇA, Carlos Magno Camargos; CARDOSO FILHO, Jorge (org). 

Performance e Experiência Estética. Salvador: Edufba, 2014. 

 

PRINS, Harald E. L. Retratos Etnográficos, 1967-1971. In: HAMBOURG, Maria Morris; 

ROSENHEIM, Jeff L (org). Irving Penn: Centenário. São Paulo: IMS, 2018. 

 

RANCIÈRE, Jacques. A Partilha do Sensível: Estética e Política. São Paulo: EXO 

Experimental org; Editora 34, 2005. 

 

ROSENHEIM, Jeff L. Cusco, 1948. In: HAMBOURG, Maria Morris; ROSENHEIM, Jeff L. 

(org). Irving Penn: Centenário. São Paulo: IMS, 2018. 

 

ROSENHEIM, Jeff L. Marcas da Vida, 1939-1947. In: HAMBOURG, Maria Morris; 

ROSENHEIM, Jeff L. (org). Irving Penn: Centenário. São Paulo: IMS, 2018. 

 

SANTOS, Amália dos; MORESCHI, Bruno; PEREIRA, Gabriel. A História da _rte. Projeto 

Rumos Itaú Cultural. In: História da _rte. Disponível em: https://historiada-rte.org/. Acesso 

em: 21 de jun. 2018. 

 

WOLF, Naomi. O Mito da Beleza: Como as Imagens de Beleza são Usadas Contra as 

Mulheres. Rio de Janeiro: Rocco, 1992. 

 

WOLFENSON, Bob. Irving Penn Por Bob Wolfenson. In: IMS, 14 nov. 2018. Disponível 

em: https://ims.com.br/eventos/conversa-na-galeria-com-bob-wolfenson-sobre-irving-penn-

ims-paulista/. Acesso em 10 de dez. 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


