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Erotismo	  e	  Fotografia,	  uma	  união	  radical	  e	  indissolúvel	  
	  

Eduardo	  Muylaert	  
	  
	  

O menino mostra uma mulher nua para o irmãozinho. Gosto 

muito dessa foto de Alécio de Andrade, capa de seu livro sobre 

o Museu do Louvre, em Paris. O ano é 1990 e as crianças são 

seus filhos Balthazar e Florêncio. O mais velho, pequeno e 

elegante de calças curtas e suspensório, aponta para A Grande 

Odalisca (1814), de Ingres. O braço esquerdo, apoiado no ombro 

do menor, transmite cumplicidade e proteção. O direito, esticado, conduz o olhar. Podem 

estar apenas apreciando a beleza clássica do nu, mas a sugestão é de curiosidade. 

O erotismo tem tudo a ver com curiosidade, com o mistério que vem dessas sensações 

fortes que nos impulsionam para além das proibições. A palavra grega Eros, que designa 

o deus do amor, que Roma transformou em Cupido, é uma redução de erasthai, verbo que 

indica o desejo irreprimível dos sentidos. 

Por mais que o corpo esteja exposto, cada vez mais exposto, ele continua a nos provocar. 

O erotismo é inerente ao ser humano, que atribui à sexualidade o sentido de busca do 

prazer, não sem conflitos. 

A	  alusão	  erótica	  
 

Na fotografia, o erotismo tem inúmeros registros. Comparando com a literatura, vai de 

Vinícius de Moraes ao marques de Sade, passando por 50 Tons e Santo Agostinho. Pode 

ser explícito, como pode ser alusivo. A alusão erótica é muito fácil de decodificar. Lewis 

Carroll aconselhava aos tímidos deixar em branco algumas palavras nas cartas que 

escrevem... Ou colocar palavras indeterminadas, como “coisa”, por exemplo (Georges 

Deleuze, Logique du Sens, pág. 59). 
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A grande enciclopédia do século XVIII, de Diderot, separa a poesia erótica do erotismo 

propriamente dito. Assim, a poesia erótica, comum na França, conteria pensamentos 

elegantes, sentimentos delicados, imagens doces, estilo leve e versos fáceis: só o coração 

fala na arte erótica, é na alusão que está sua elegância.  

Por outro lado, sempre na Enciclopédia, erótico designa tudo que se relaciona com o amor 

dos sexos, especialmente o delírio causado pelo desregramento, o excesso de apetite 

corporal, que faz ver o objeto da paixão como soberano bem, e produz o desejo ardente 

de se unir a ele: é uma espécie de afecção melancólica, uma verdadeira doença, é o 

chamado amor insanus. Nessa linhagem, o erótico foi objeto de grande censura, ao longo 

da história, com prisões, condenações, queima de obras. E, de algum modo, continua 

sendo observado com suspeita. 



	   3	  

As	  primeiras	  representações	  sexuais	  
 

A partir das mais antigas pinturas pré-históricas, encontradas 

na caverna de Lascaux, na França, e datadas do paleolítico 

(17.000 anos), Georges Bataille concluiu que as primeiras 

representações humanas são sempre sexuais.  

A representação da natureza e dos animais é precisa, mas as 

figuras humanas são raras e de traços vagos. As figuras 

femininas, as Vênus, têm seios e genitais exagerados 

possivelmente alusivos aos ritos de fertilidade. Às vezes têm 

formas fálicas. Em geral as pessoas retratadas não têm rosto, olhos, boca ou orelha. 

Georges Bataille fala sempre em sua obra no Homem do Poço, a primeira figura itifálica. 

A pintura representa um homem com cabeça de passarinho, talvez morto, derrubado 

diante de um bisão ferido, que se debate raivoso. (As lágrimas de Eros). Ele tem o membro 

visivelmente ereto. Bataille atribui ao poço mais profundo da caverna de Lascaux o 

mesmo tema do pecado original da Bíblia, a morte ligada ao pecado, à exaltação sexual, 

ao erotismo: esse enigma foi enterrado no mais profundo da caverna. A dupla angústia: 

morte e sexualidade. No erotismo estão em jogo, desde os tempos mais antigos, a relação 

entre o proibido e a transgressão, o trabalho e o jogo. 

 

O	  erotismo	  como	  jogo	  e	  como	  perturbação	  
 

Para Bataille, com a criação de ferramentas, surgiu o Homo Faber. Mais tarde, entre 50 

mil e 20 mil anos antes da era cristã, começa a produção de objetos de arte, inaugurando 

a presença do ser humano integral, o Homo Sapiens, que brinca, ou joga, além de 

trabalhar: “A atividade sexual de reprodução é comum aos animais sexuados e aos 
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homens, mas, aparentemente, apenas os homens fizeram de sua atividade sexual uma 

atividade erótica, ou seja, uma busca psicológica independente do fim natural dado na 

reprodução e ao cuidado com os filhos” (Bataille, O Erotismo, pág. 35).  É ainda Bataille 

quem registra que  “A atividade sexual dos homens não é necessariamente erótica. Ela só 

o é quando deixa de ser rudimentar, simplesmente animal” (idem, pág. 54). 

O erotismo, porém, vem com uma perturbação. Perturba o trabalho e traz um estado de 

exaltação, próximo do êxtase religioso. Bataille distingue três formas de erotismo: o dos 

corpos, o dos corações e o sagrado. Traços de erotismo, velado ou não, podem ser 

detectados na arte religiosa. 

 

Sensualidade	  e	  arte	  religiosa	  
	  
	  

O cartaz da exposição Sensualidade e 

Espiritualidade - Em busca do Absoluto, no Museu 

Jean-Jacques Henner, em 2013, em Paris, mostrava 

Cristo nu, em seu túmulo, na pintura de Hans 

Holbein, o jovem. O tema da mostra, como 

destacou Anne-Lise Charache na apresentação, era o corpo que implora e que sofre na 

pintura religiosa, que contém ao mesmo tempo representação sensual e profunda 

espiritualidade. Ela contrapõe o êxtase sensual de Maria Madalena e os ferimentos de São 

Jerônimo, para concluir que, ainda que o corpo se desfaça, a sensualidade reina, espiritual, 

absoluta. 

A Igreja manteve sempre uma relação complexa com o carnal. Em 1508, Júlio II chamou 

Michelangelo para pintar a cúpula da Capela Sistina. Ele pintou, mais tarde, sobre o altar 

o famoso Juízo Final, com os 400 personagens nus, inclusive Cristo. Paulo IV quis 

destruir a obra, mas recuou e apenas mandou Daniele de Volterra sobrepor pudicos véus 



	   5	  

nos personagens. Volterra entrou assim na história como Il Braghettone (o calceiro). Em 

seguida, Clemente XII mandou por mais véus, trabalho que prosseguiu até o século XX, 

sob Pio XI. 

O	  comércio	  do	  erotismo	  e	  a	  prostituição	  
 

O comércio do erotismo, especialmente na fotografia, se 

desenvolveu muito no começo do século XX. Até hoje não se sabe 

exatamente quem foi Jean Agélou (1878 – 1921) que, como 

outros fotógrafos da época, se escondia no anonimato e explorava 

a sensualidade do corpo feminino. 

Por volta de 1912, E. J. Belocq fotografou as prostitutas de 

Storyville, em New Orleans, mas só ficou famoso em 1970, ao ser 

exposto no MOMA/NY. Tudo indica que fotografava para ele mesmo, sem fins 

comerciais. Ao mesmo tempo, filminhos pornográficos eram regularmente projetados nas 

salas de espera dos melhores bordéis da Europa. Aliás, a palavra pornografia, 

etimologicamente, designa retratos ou descrições de prostitutas, assim como escritos a 

elas dedicados. 

 

Foi o surrealismo que tirou o caráter pejorativo do erotismo, com sua bela 

e faustosa definição: cerimônia faustosa num subterrâneo. Man Ray, 

muito ligado aos surrealistas, explorou como ninguém a sensualidade do 

corpo feminino, como se vê no belo livro de Georgia Quintas, Man Ray 

e a Imagem da Mulher. 
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O	  nu	  feminino	  na	  fotografia	  e	  na	  arte	  
	  
 

O famoso Violon d'Ingres (1924), de Man Ray, em que se vê uma mulher 

nua de costas, com turbante, e um desenho que transforma seu dorso em 

violino, há explícita referência a La Baigneuse, de 1808, do próprio Ingres. 

A arte é sempre um diálogo, e a provocação foi retomada, em 1990, por Joel 

Peter Witkin, com seu La Femme qui fut um oiseau (A mulher que foi um pássaro). A 

conversa não para, como se vê também da montagem de Karl Baden (1989), que funde 

na imagem de Man Ray um violinista de Kertesz, e de uma reinterpretação de Ulrich 

Tillmann e Wolfgang Vollmer, de 1965, em que os orifícios do violino são transformados 

em cifrões. 

O nu encontra muitas expressões na fotografia, do mais sutil e elegante ao mais 

debochado. Mas continua conversando com a pintura e as artes plásticas, como fica 

evidente nas distorções do húngaro André Kertész, já nos anos 30, e de sua icônica 

Dançarina, de 1926. 

O checo Miroslav Tichy fabricava suas próprias câmeras e objetivas, 

era considerado meio louco, meio voyeur, mas obteve grande 

reconhecimento e deixou um incrível acervo de fotos que fogem à 

perfeição técnica e ao mesmo tempo, são de grande sensualidade.  

 

Francesca Woodman, ítalo-americana que se matou aos 22 anos, em 1981, 

deixou um trabalho magnífico e despudorado sobre o corpo feminino, 

especialmente seus autorretratos. 
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Na escola americana, Lee Friedlander tem um forte trabalho de nus femininos e consta 

que a jovem Madonna, ainda pobre e desconhecida à época, foi uma de suas modelos. 

É possível aproximar os nus de Bruno Braquehais (1858) com os que se tornaram 

clássicos de Edward Weston nos anos 30, reunidos no seu Book of Nudes em 1953, pela 

curadora Nancy Newhall. Até os pimentões fotografados por Weston tinham forte 

sensualidade. 

 

O	  clássico	  e	  o	  reconstruído	  
	  
	  
Numa postura mais clássica, encontra-se insuspeitada sensualidade nas pernas da belga 

Martine Franck entrelaçadas, quando ela lia tranquilamente num sofá, e foi surpreendida 

pelo marido, Henry Cartier-Bresson. 

A fotografia, toda a arte em geral, constitui uma interminável conversa. A cada criação 

sucede-se outra, que não ignora o que veio antes, antes se inspira, ou renova, ou contesta 

e briga com os antecedentes.  Meu trabalho Mulheres dos Outros, exibido na Galeria 

Fauna e também aqui em Paraty, na Galeria Zoom, em 2011, se inspirou nas esculturas 

da antiga Roma para refazer imagens de pinups dos anos 50. Representar é sempre da 

ordem da transgressão, registrou então o curador Eder Chiodetto, é um protesto 

permanente contra o desvanecimento do ser: “o artista não advoga para nenhum dos lados. 

Sua opção é a de deixar ainda mais proeminente o embate, o campo de batalha entre tempo 

e memória, desejo e falência, a vulnerabilidade da carne e a perenidade das imagens”. 
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O	  domínio	  do	  explícito	  	  
	  
	  

Questiona-se muito o domínio do explícito, o jornal 

inglês The Guardian chegou a indagar se a fotografia 

de Nobuyoshi Araki é arte ou pornografia. Na verdade, 

ele apenas retoma características da arte japonesa 

desde a Idade Média, como se vê de exemplares 

fantásticos das xilogravuras eróticas a cores de 

Nishikawa Sukenobu (século XVIII) no British 

Museum. Por outro lado, a biografia de Araki feita por Philippe Forest e publicada pela 

Gallimard tem por título "O homem que só viveu para amar" (Araki enfin: L'Homme qui 
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ne vécut que pour aimer, 2008). Ou seja, mais uma vez aparece na arte, e especificamente 

na fotografia, a dualidade eros-amor e eros-desregramento. 

O erotismo vende livros e revistas, a publicidade sempre usou a 

sensualidade para vender. Até a publicidade da conservadora Kodak 

mostrava moças na praia, de shorts, exibindo longas pernas em primeiro 

plano. A publicidade contemporânea com frequência desperta reações 

negativas, mas a exibição até de cenas de sexo tende a ser banalizada, 

como se vê desse cartaz no metrô de Paris que despertou a curiosidade de quem esperava 

a condução. 
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O	  corpo	  masculino,	  o	  gênero	  e	  a	  transgressão	  
 

E o corpo masculino? Exposto 

nu nas esculturas gregas e 

romanas, custou a ser assimilado 

pela fotografia. Duas crianças 

fizeram parte da notável 

revolução do gênero, como se 

descobre no livro Só Garotos, de 

Patty Smith. Ela e Robert 

Mapplethorpe eram de famílias 

católicas e conservadoras. O 

livro traz sua foto na escola 

bíblica de Filadélfia, e a dele em 

trajes de primeira comunhão em 

Long Island. Chegaram 

paupérrimos a New York na 

década de 60 e, querendo ser 

artistas, levaram uma vida 

duríssima. Robert ficou arrasado 

quando foi revelado que ele era 

homossexual, mas, mais tarde, se tornou o fotógrafo por excelência do nu masculino. 

A fotografia foi reconhecida e incorporada pelos museus e pela universidade nos anos 70. 

Nessa época, os temas que até hoje são um desafio foram francamente abordados, mas 

não sem escândalo. Diane Arbus, que morreu em 1971, deixou o conforto do mundo da 

moda para explorar a miséria da condição humana, os deficientes, os desajustados, os 

freaks; hoje ela é um dos ícones da fotografia contemporânea e sua obra tem valor 
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incalculável. Robert Mapplethorpe, o fotógrafo negro e homossexual, chocou a América 

com seus corpos esculturais de homens, causando escândalo quando expôs um branco 

sexualmente submetido a um negro. Em 1990, acabou absolvido da acusação de 

obscenidade, motivada pela exposição de seus trabalhos num museu de Ohio. Hoje 

Mapplethorpe é o nome de uma das galerias do Guggenheim Museum. 

Está sendo exposta em São Paulo a obra nitidamente homossexual de Alair Gomes. Suas 

fotos de rapazes nas praias do Rio, anos 70 e 80, demoraram a ser valorizadas, mas hoje 

correm o mundo. 

Terrenos	  delicados	  
 

Nan Goldin publicou em 1986 sua Balada da Dependência 

Sexual, descrevendo o universo punk em que vivia, a morte dos 

amigos e sua intimidade com sexo, drogas e violência. Acabou 

censurada no Brasil, quando o Centro Cultural Oi Futuro, do 

Rio de Janeiro, cancelou a exposição que ia abrir em janeiro de 

2012, a pretexto de possíveis problemas com o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Nobuyoshi Araki e Larry Clark também enfrentaram problemas com sua abordagem 

explícita da sexualidade, mas têm enorme influência na fotografia contemporânea, 

enquanto a justiça, no mundo todo, continua às voltas e sem saber bem como lidar com o 

problema da violência, das drogas, do gênero, da igualdade, do preconceito, da integração 

social e tantos outros. 

A foto de crianças despidas ou apenas em poses sensuais sempre geraram problemas, 

como se vê das obras desde Lewis Carrol e sua Alice, até Jock Sturges, Irina Ionesco ou 

mesmo Sally Mann com suas filhas. Aumenta o justo e necessário combate à pedofilia, 

mas é difícil saber onde termina a liberdade do artista. Uma obra como Lolita, de 

Nabokov, talvez hoje fosse considerada criminosa.  
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O pecado original 

	  
	  
 

A nudez, na nossa cultura, é inseparável de uma assinatura teológica, como demonstra 

Giorgio Agamben (Nudez, Autêntica, 2014). Todos conhecem a narrativa do Gênesis, diz 
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ele, segundo a qual Adão e Eva, após o pecado, percebem pela primeira vez estarem nus: 

"Então abriram-se os olhos de ambos e viram que estavam nus"(Gên. 3,7). 

Libido, define Agamben, é o termo técnico que, em Santo Agostinho, define a 

consequência do pecado. Na base de uma passagem de São Paulo, ela é rebelião da carne 

e seu desejo contra o espírito, provocando cisão irremediável entre carne, que sujeita o 

homem ao pecado, e a vontade. 

 

Sexo	  na	  internet	  e	  a	  exclusão	  
	  
	  

Há hoje uma enorme procura por sexo na internet, o que inspirou 

um trabalho de Thomas Ruff. O livro esgotado, Nudes, tem texto 

de Michel Houellebecq e traz imagens lindíssimas construídas a 

partir de cenas de filmes pornográficos baixados na internet 

(Schirmer/Mosel, 2006). De alguma forma, a procura virtual por 

sexo é um instrumento dos que, de alguma forma, se encontram 

em estado de privação.  

O Paraty em Foco já recebeu Miguel Rio Branco, o fotógrafo do vermelho carne e do 

vermelho sangue. Em Mulheres do Maciel: Corpos e Afetos Singulares, André Melo 

Mendes analisa a forma como o fotógrafo retrata os excluídos, especialmente, no final 

dos anos 70, as prostitutas de um bairro da região do Pelourinho, em Salvador, conhecido 

como Maciel. Algumas posam como Vênus, em evidente diálogo com a Vênus 

Adormecida de Giorgione, embora se trate do retrato de uma mulher de pele negra, num 

leito simples, uma alcova miserável (Seminário de 2013 da Sipecom, UFSM). 

Mendes reconhece que, na história da arte, houve um período em que as vanguardas 

utilizaram como estratégia negar a tradição artística, mas que, na contemporaneidade há 

uma tendência dos artistas de assumir esse repertório e estabelecer diálogo. 
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O	  erotismo	  radical:	  viver	  a	  obra	  
	  
Uma questão presente tanto em Miguel Rio Branco como no japonês Araki é a da 

interdependência da vida com a obra. Não são voyeurs, no sentido tradicional, que 

observam, se excitam, mas não se misturam. Na literatura contemporânea, a auto-

referência é uma realidade inegável, mesmo quando transformada em ficção. Produz-se 

muito, hoje, a chamada auto-ficção, em que o narrador fala como se fosse da sua vida, 

mas tem toda a liberdade para desviar-se dos registros factuais. Além disso, não só tem 

grande apelo as biografias, como também as exo-biografias, biografias de pessoas 

conhecidas entremeadas de ficção, ao arbítrio do narrador. 

Alejo Carpentier, em seu estudo sobre o real maravilhoso americano, decreta que há pouca 

defesa para artistas que louvam o sadismo sem tê-lo praticado. É controvertida essa 

questão da "autenticidade" da arte, mas é respeitabilíssima a postura dos fotógrafos que 

não se limitam a ser observadores "de fora", mas se envolvem e se misturam no ambiente 

que os atrai, seja um bordel rico ou um prostíbulo miserável, mesmo que se exponham à 

crítica da sociedade bem comportada, que prefere pecar às escondidas. 

Entre esses que têm a coragem e a ousadia de viver a sua obra, de mergulhar nos 

prostíbulos e nos pardieiros, além de Nobuyoshi Araki e Miguel Rio Branco, ocupa um 

lugar de destaque o convidado desse ano do Paraty em Foco, essa figura incrível que é 

Antoine d'Agata. 

 

Antoine	  d'Agata,	  um	  radical	  da	  fotografia	  
 

Antoine d'Agata, na casa dos 50 e poucos anos, já viveu muito, muito radicalmente, e 

registrou um outro tanto. Tornou-se, assim, um dos fotógrafos mais influentes de sua 

geração. Já se disse que ele não fotografa, ele é a própria imagem. Rafael Garrido, que 

trabalha com sua obra, a considera radical e inclassificável, por traduzir uma vida 



	   15	  

permanentemente à beira do abismo, com um universo comparável ao de autores como 

Bataille e Artaud. Solidão, noite, sexo e morte são presenças constantes, refletindo o 

sofrimento de uma humanidade ferida. 

Aos 17 anos, d'Agata se aproximou dos movimentos punks e anarquistas de Marselha, 

onde nasceu e, em seguida, tornou-se frequentador de drogas e bordéis. Foi aluno de Larry 

Clark e de Nan Goldin, no ICP, em New York. Suas primeiras obras são de 1988: De 

Mala Muerte e Mala Noche. Ganhou o prêmio Nièpce em 2001, com Hometown. Entrou 

em 2004 para a agência Magnum. Em 2006 filmou no Japão o polêmico longa Aka Ana, 

já classificado como "meta-pornográfico". Expôs em Arles em 2009, como convidado de 

Nan Goldin. Fotografou os prostíbulos da Luz, em São Paulo, e expôs na Pinacoteca em 

2009, a convite de Diógenes Moura. 

Fotógrafo	  e	  personagem	  
	  
	  
Os temas refletem seu percurso: prostituição, sexo, corpos, experiências alternativas. Sua 

postura é sempre pessoal, ele é também ator, ele age e registra, quase sem distanciamento. 

Guiado pelo inconsciente e por suas obsessões, vai escolhendo ao acaso a matéria de suas 

fotos, usando o tipo de aparelho que esteja disponível.  

Seu livro ICE, de 2012, com texto de Rafael Garrido, narra o encontro de A. com uma 

prostituta oriental, sua história de amor e a descida ao abismo das drogas. Quando lhe 

perguntaram que marca desejava que seu trabalho deixasse na história da fotografia, 

d'Agata respondeu literalmente: "Ter procurado viver com aqueles que, até então, a 

fotografia se tinha contentado de ver. Ter tentado dizer o que não foi dito: que não é 

aceitável que o fotógrafo seja apenas um voyeur. Ter tentado ver o que não foi visto. Ter 

tentado fazer de situações vividas uma obra, tão imperfeita seja ela. Não ter nunca 

renunciado a viver usando a fotografia como desculpa. Ter tentado abolir toda distância 

de meu assunto. Ter querido por em prática, a meus riscos e perigos, uma verdade antiga: 

o mundo não é feito do que vemos, mas do que somos". 
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Anticorpos,	  a	  síntese	  	  
	  
O fotógrafo considera que chegou a uma síntese na sua exposição e livro ANTICORPS 

(ANTIBODIES), de 2014: é a primeira vez que dou coerência a meu trabalho. Quero sair 

da caricatura na qual me enfeixaram. Há vinte anos, meu trabalho sempre foi político.  

Para o próprio d'Agata, seu tema é a violência do mundo, com suas guerras, sexo, álcool, 

drogas: "Na fatalidade da miséria, quando não se tem nada, não há outra escolha a não ser 

a sensação. É o instrumento menos caro que faz você sentir, existir". 

A partir de 2011,  d’Agata acompanhou também os migrantes que tentam entrar na União 

Europeia, num projeto que une textos, fotos e vídeos para procura desenhar o destino 

injusto, verdadeiro massacre, desses viajantes, tentando dar a cada um deles a dimensão 

de sua odisseia pessoal (Odysseia, Marselha, 2013, pode ser visto em 

http://dagata.arte.tv/). 

Analisando a exposição Nóia, de 2013, Christine Ollier deixa bem claro: Antoine d'Agata 

é um artista que incomoda, é fora de questão que todo mundo possa aderir a seu trabalho. 

Ao contrário, ele pode chocar alguns e fazer outros mergulharem em suas próprias 

profundezas. Artista machucado e político, expõe, explode as carnes e desencadeia o claro 

obscuro de uma vida no limite. Ele é um dos raros artistas que leva a experiência ao 

paroxismo. 

 

O	  mergulho	  mais	  profundo	  
 

Mesmo que haja outros artistas que evoquem as trevas, conclui Ollier,  podemos lembrar 

por exemplo as imagens torturadas de sua amiga Nan Goldin e, claro, o imenso Bacon, 

seu grito existencial provém tanto do terror como da beleza humana e até animal que 
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surge nessas imagens sobreviventes que o artista consegue capturar. 

A presença de Antoine d'Agata é o fecho necessário dessa visão do erotismo na fotografia, 

pois, até agora, nenhum outro fotógrafo levou tão longe esse mergulho nos labirintos mais 

profundos do ser humano e na experiência existencial de viver a dor, o sexo e a violência 

junto àqueles com quem conviveu e fotografou. Se toda fotografia é, de algum modo, 

autobiográfica, como exprimiu Philippe Dubois, a fotografia de Antoine d'Agata é feita 

de carne e sangue, expostos e revelados para se tornarem imagens consagradas. 

 


