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Resumo 

Imagem produzida a partir da apreensão técnica de referenciais mundanos concretos, a 
fotografia é também fruto de um enquadramento. O processo de composição visual 
implicado no ato de enquadrar carrega, inevitavelmente, o modo de ver daquele que o 
produz. Neste artigo voltamos nosso olhar a um conjunto de nus fotográficos realizados 
por Edward Weston e Imogen Cunningham entre 1910 e 1940 para elucidar os filtros 
através dos quais percebem e constróem expressões de feminilidade e masculinidade. 
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Introdução 

Em busca de reconhecimento artístico, variados tipos de associações de fotógrafos 

estadunidenses e europeias utilizaram motivos caros ao simbolismo e ao 

impressionismo, lançando mão também de recursos técnicos que aproximassem seus 

trabalhos destes movimentos da pintura entre os anos 1880 e 1910. A partir dos 1910, 

fotógrafos como Edward Weston e Imogen Cunningham serão alguns dos primeiros 

nomes reconhecidos por romperem com a tradição pictorialista, acabando com efeitos 

esfumaçados e desfoque como ferramenta de suavização para buscar uma fotografia que 

consideravam pura, numa busca por liberá-la da pintura (MONDENARD e PULTZ, 

2009).  

 Não obstante as transformações técnicas, um dos motivos mais caros às artes 

anteriores à fotografia permanecerá relevante: o nu (CLARK, 1990; MONDENARD e 

PULTZ, 2009; LEDDICK,2012; KOETZLE,2012). Porém, se as artes predecessoras 
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foram dominadas pelos homens, a fotografia será um dos espaços nos quais mulheres 

artistas passarão a se inserir com relevância . Entre importantes nomes para a época 3

compreendida entre 1910 e 1940, destacamos Imogen Cunningham devido à escrita e 

publicação do ensaio “Photography as a Profession for Women” [Fotografia como uma 

Profissão para Mulheres] em 1913. É pela defesa em favor das mulheres fotógrafas que 

escolhemos estudar suas obras deste período ao lado das de Weston, gozador de 

prestígio maior ou igual ao de Imogen, e, como ela integrante do Grupo f/64. Sem 

ignorar a relevância de nomes como Alfred Stieglitz, de outros membros do Grupo f/64 

ou de Margrethe Mather, acreditamos na necessidade de concentrarmo-nos em menos 

imagens para, junto à bibliografia de apoio, melhor debruçarmo-nos sobre seus 

conteúdos sem que falte espaço para analisá-los com a devida profundidade no espaço 

oferecido pelo formato de texto correspondente ao artigo.   

 Pretendemos com este artigo nos apropriarmos de alguns conceitos, 

conhecimentos históricos e fotografias para desenvolver um estudo que permita tornar 

visíveis os códigos técnicos da imagem fotográfica (no caso deste artigo, mais 

especificamente o enquadramento) e de performatividade de gênero expressos na pose 

dos modelos através dos quais os corpos retratados nos exemplares de nu fotográfico 

podem ser classificados enquanto masculinos, femininos ou ambíguos/neutros. Apesar 

do esforço aqui empreendido na construção de argumentos e reflexões, este texto trata-

se de uma primeira análise no percurso da escrita de uma dissertação de mestrado com o 

título provisório de  Expondo o nu: um estudo da construção de masculinidade e 

feminilidade a partir da fotografia, em que se pretende explorar fotografias de outras 

épocas de modo a buscar transformações nos modos de construir feminilidades e 

masculinidades e sua relação com a polícia do sexo evidenciada por Foucault (1988).  

  

O Nu Enquanto Gênero Artístico Inscrito em uma Sociedade Patriarcal 

Herdeiro do conceito heideggeriano de desvelamento, Agamben (2014) argumenta que, 

  Um dos resultados e reconhecimento do impacto das mulheres nesta área é a realização da exposição Pictures by 3

Women – A History of Modern Photography [Fotografias feitas por mulheres – Uma história da fotografia moderna] 
no MoMa de Nova York entre 2010 e 2011. Em entrevista concedida em agosto de 2015,  sua curadora, Sarah 
Meister, afirmou: “A fotografia é o meio artístico feminino por excelência”. Isto se dá, segundo ela, por ser a única 
arte cuja história pode ser contada a partir do trabalho de artistas mulheres: “Isso não significa que não haja ótimos 
fotógrafos homens. Mas você não precisa deles para compor um viés histórico”, explica.
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para além do gesto de despir de vestes um ser humano, o desnudamento significa o 

processo do conhecimento acerca de algo. O filosofo italiano afirma também que é 

justamente pelo fato de imagens do corpo humano dar-nos a conhecer a nós mesmos 

enquanto espécie que tais figuras nos fascinam. Entretanto, nossa vontade ao produzir 

nus não seria, conforme Clark (1990), de apenas imitar o modelo representado, mas, 

através dos recursos técnicos existentes aperfeiçoá-lo, criar um  design ideal, capaz de 

corresponder a nossos desejos.

Os custos mais baixos e o fato de suas imagens oferecerem “algo diretamente 

decalcado do real” (Sontag, 2004 p.170), capaz de produzir sensação de presença 

voyeurística intangível à pintura,  tornam a fotografia, logo na segunda metade do 

século XIX, “o meio privilegiado para revelar o corpo nu e a sua 

sexualidade ” (Mondenard e Pultz, 2009), a ponto de, conforme aponta Koetzle (2012), 4

5000 daguerreótipos eróticos terem sua produção atribuída a um período anterior a 

1860. 

 Mas, se as primeiras experimentações artísticas com o nu feminino enquanto 

objeto erótico da fotografia são encontradas ainda nos anos 1840 – e apenas duas 

décadas mais tarde já encontramos cartas estereoscópicas com fotografias de mulheres 

sem roupas feitas para entreter homens – o nu masculino será tema raro neste século 

(KOETZLE,2012; MONDENARD E PULTZ, 2009). À época, a função principal destas 

imagens permanecerá sendo a de servir de material de estudo para pintores. Já em 1910, 

parcialmente como o efeito da difusão dos estudos da psicanálise que se opõem ao 

puritanismo vitoriano o corpo passa a ser explorado como fonte de prazer e a fotografia 

de nu se expande criativamente (MONDENARD e PULTZ, 2009). Este é o momento 

em que começam a surgir fotógrafos reconhecidos pelos seus trabalhos de nus, como 

Alfred Stieglitz, Imogen Cunninghan, Margrethe Mather, Edward Weston, André 

Kertész, Bill Brandt, cujos trabalho Sontag (2004) classifica como ambiciosos e 

responsáveis por tornarem o gênero respeitável na fotografia.  

A produção e difusão dos nus femininos nas artes visuais expostas em museu 

 Tradução livre. Texto original: “..elle devint également un médium privilégié pour révéler le corps nu 4

eta sa sexualité”. p39
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continua superando por grande margem a masculina; em oposição, a autoria de maior 

parte das obras expostas nos museus era e permanece masculina . Nos anos 1970 5

acadêmicas como Linda Nochlin e artistas ativistas do feminismo como o grupo 

Guerrilla Girls (estas já na década de 1980) passaram a questionar tal hegemonia e abrir 

maior espaço para artistas mulheres no meio ainda dominado por homens. É neste 

contexto do surgimento da primeira fase da teoria e crítica feminista da arte que o 

MoMa receberia sua primeira exposição retrospectiva de uma artista mulher, Louise 

Bourgeois no início da década de 1980 (BARROS, 2016). A partir de então, outras 

revisões da história da arte como a organização de uma exposição da história da 

fotografia composta apenas com obras de mulheres na mesma instituição entre 2010 e 

2011 serão realizadas.  

 Embora haja um aumento dos momentos de deslocamento dos “filtros sexistas 

do circuito internacional artístico e sobre os interesses políticos dominantes na 

construção da história da arte” (Idem, p.45), eles ainda são a regra que promovem o 

enquadramento de nossa visão. Um dos efeitos de sermos predominantemente expostos 

à nudez de corpos lidos como femininos torna-se visível a partir da análise da recepção 

de nus lidos como masculinos ou femininos por mulheres e homens. Conforme indica 

Eck (2003) em estudo realizado com homens e mulheres cis-gênero e heterossexuais, 

um corpo lido como feminino é observado facilmente por ambos os gêneros, seja como 

objeto de projeção erótica dos homens ou como modelo de corpo ideal pelas mulheres; 

já a visão da nudez de corpos lidos como masculinos resulta, via de regra, em 

desconforto para os heterossexuais de ambos os gêneros.  

 Butler (2003) e Preciado (2014), baseando-se na História  da  sexualidade  de 

Foucault e no trabalho de autoras como Beauvoir, Irigaray e Wittig, expõem as 

categorias de identidade heteronormativas do patriarcado cuja sustentação depende da 

manutenção da dualidade sexual como pré-discursiva. Segundo seus textos, há, 

portanto, uma matriz social configurada por machos auto-designados homens, a qual, 

através de suas articulações e controle dos meios de produção de sentido, como a língua 

 Embora façam levantamentos por museu, cartazes das Guerrilla Girls apontam um percentual sempre 5

inferior a 20% de obras de artistas mulheres nas seções de arte moderna. Disponível em <https://
www.guerrillagirls.com/projects/>
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ou as artes, designará a fêmea da espécie como mulher para constituí-la enquanto 

alteridade do homem a fim de subjugá-la a seus interesses. Assim, não é casual que a 

maior parte dos nus fotográficos sejam de fêmeas:  na lógica heteronormativa o objeto 

deve servir à manutenção do desejo do homem – como bem denuncia Mulvey (1999) ao 

analisar a composição de quadros e movimentos de câmera de filmes do período 

clássico do cinema de Hollywood –. Aliás, para além disso, mesmo quando o objeto do 

quadro é um corpo de macho, configurando, segundo Preciado “um acidente sistemático 

produzido pela maquinaria heterossexual, e estigmatizada como antinatural, anormal e 

abjeta em benefício da estabilidade das práticas de produção natural” (2014, p.30), 

geralmente consagram-se fotógrafos homens, como Mapplethorpe . Apesar de sua 6

posição desviante da norma devido a sua homossexualidade, ele ainda é homem, não há 

deslocamento no  papel da produção de sentido estabelecido pelo patriarcado. 

 Portanto, se “toda imagem incorpora um modo de ver”  (BERGER, 2008), e 7

partirmos do pressuposto indicado por Belting de que nossos referenciais de linguagem 

e imagens criam um labirinto “que tão frequentemente restringem e mesmo cerram 

partes do espectro semântico que desejamos descrever, estreitando não só nossa 

terminologia como também nosso pensamento” (2005, p.72), a fotografia torna-se 

ferramenta valiosa na apreensão do imaginário de um artista ou de uma época sobre o 

corpo humano. Tal análise é possível a partir do levantamento de dados sobre  

repetições nas formas de representação dos corpos: aqueles diretamente ligados à 

técnica de manuseio da câmera fotográfica, a iluminação e pose dos modelos.  

Cunningham, Weston e a Fotografia dos Anos 1910-1940 

Imogen Cunningham , nascida em 1883 no Oregon e criada em Washington, inicia seu 8

percurso na fotografia de maneira autônoma aos 18 anos. Sem uma faculdade de artes 

por perto, ela ingressou no curso de química, cujas mensalidades pagava produzindo 

 No livro de Leddick (ANO), por exemplo, dos 129 fotógrafos cujos trabalhos foram selecionados para compor sua 6

antologia de nus fotográficos masculinos, apenas 14 são mulheres, correspondendo a 10,85% do total, sendo uma 
dela parte de um coletivo com outros dois homens, o PaJaMa. 

 Tradução livre. Texto original: “Every image embodies a way of seeing.” (BERGER, 2008:10)7

 Informações disponíveis no site da Imogen Cunningham Trust, fundação de preservação da obra da 8

artista.
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slides para o departamento de botânica da universidade até começar a trabalhar com 

assistente de Edward Curtis em seu estúdio fotográfico. Em 1906 ela começa a produzir 

suas primeiras fotografias artísticas, entre as quais um auto-retrato nua. Com uma bolsa, 

estudou química fotográfica por um ano em Dresden, Alemanha.  

 Na viagem de volta, Cunningham passa por Nova York, onde conhece Alfred 

Stieglitz, fotógrafo e editor da revista fotográfica Camera Work, e Gertrude Käsebier, 

sua companheira no grupo Photo-Secession e primeira mulher a abrir um estúdio 

fotográfico comercial. Também nesta época, publica o ensaio Photography as a 

Profession for Women. Após algum tempo clicando retratos pictorialistas da sociedade 

de Seattle, as mudanças de cidade para acompanhar seu marido Roi Patridge e o 

nascimento de seus filhos levam-na a fechar seu estúdio. Ela passa, então, a dedicar-se a 

fotografias de sua família e das plantas do seu jardim, retomando o trabalho com fotos 

de botânica, um dos motivos pelos quis viria a ser reconhecida. Os anos 1920 marcam 

também o encontro de Imogen com Edward Weston. Os dois, em conjunto com Sonia 

Noskowiak, Van Dyke, John Paul Edwards e Ansel Adams, formam o Grupo f/64,  cuja 

primeira exposição acontece em 1932 no Young Museum de São Francisco. O 

movimento por eles iniciado abandonava os efeitos esfumaçados e de desfoque para a 

suavização da fotografia rumo ao que seria para eles a pureza desta arte: fotografias 

com foco bem definido e gradação tonal. Apesar da curta duração do Grupo f/64, a 

contribuição mútua e influência de Weston e Cunningham marca as fotos do período.  

 Nascido no subúrbio de Chicago em 1886, Edward Weston começou a 

manipular câmeras fotográficas ainda na infância passando a se dedicar à fotografia 

com mais afinco a partir da adolescência. Apesar do baixo interesse pelos estudos 

formais, em 1909, frequenta a Illinois College of Photography por seis meses para poder 

trabalhar na área e casar-se com Flora Chandler.  

 Weston abre seu próprio estúdio nos subúrbios de Los Angeles após dois anos 

trabalhando em estúdios de terceiros. Com talento tanto para reproduzir o estilo 

fotográfico da moda e agradar os clientes, quanto para desenvolver um olhar próprio, 

em 1912 ele passa a escrever artigos e inscrever-se em concursos fotográficos com 

resultados exitosos. Entretanto, o pictorialismo o acompanhará até 1922 (apesar de 
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experiências diferentes a partir de 1919). Entre os diversos artistas de diferentes origens 

que influenciaram seu trabalho nesta época, destacamos a importância da fotógrafa 

Margrethe Mather, com quem conviveu entre 1912 e 1921 e submeteu fotografias para 

exposições internacionais. Possivelmente sua amante, Mather o apresentou ao mundo 

boêmio de onde ela viera e  ambiente no qual o fotógrafo teria, além de aprendido um 

novo estilo de vida, “confirmado seu desejo interior de ser um artista fotográfico 

pequeno empresário gerindo um estúdio de retratos. ” Outra artista importante para o 9

desenvolvimento de seu trabalho fora a italiana radicada no México Tina Modotti, que o 

levou a morar no país entre 1923 e 1926 apesar de seguir casado com Flora Chandler.  

 Seis anos após seu retorno aos Estados Unidos, Weston reúne-se com 

Cunningham e os demais fotógrafos do Grupo f/64 para alugarem um espaço em São 

Francisco com o objetivo de “montar exposições para estimular o interesse em 

‘fotografia de verdade’ e encorajar novos talentos” (PITTS e HEITING, 2013, p.35). 

Sobre seu ideal de uma “fotografia de verdade”, Weston proferiu a seguinte frase que 

explica de forma sucinta a ruptura dos fotógrafos desta época com o pictorialismo: “I 

want the stark beauty that a lens can so exactly render, presented without interference of  

‘artistic effect ’” (Apud, HEITING, PITTS 2013, p.96). Cientes do significado de 10

“beleza pura”  atribuído por Weston na frase acima, pedimos licença para apontar a 

inexorabilidade do filtro artístico nas fotos pois, independente do emprego ou não de 

técnicas de edição, ele encontra-se antes nos olhos/mente/modo de ver do artista. A 

cultura na qual se insere será responsável por moldar o ideal de beleza a partir do qual 

ele identificará e tentará recriar o belo (BERGER, 2008; BUTKOWSKI, TAJIMA,

2017;CLARK, 1990).  

Questões e Metodologia da Pesquisa 

Com esta pesquisa objetivamos analisar a representação dos corpos fotografados por 

Edward Weston e Imogen Cunningham através das imagens selecionadas, para 

 Tradução nossa. No original “they helped him confirm his inner desire to be a fotographic artist and not a small 9

businessman operating a portrait studio” (AUTORES, ANO:17)

 “Eu quero a beleza pura, que a lente pode capturar de modo tão exato, apresentada sem a interferência de um 10

‘efeito artístico’”. Tradução nossa. 
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averiguar se há diferença na composição de quadros em função da genitália e/ou 

características sexuais secundárias apresentadas pelos corpos retratados. Apesar de 

terem feito parte de um mesmo coletivo e influenciado os trabalhos um do outro, 

buscaremos, conforme mencionamos anteriormente, se há também diferenças na 

representação dos corpos em função do autor, não em função de uma tentativa de 

encontrar traços autorais, mas de verificar se há variações em função do gênero daquele 

que expõe o seu modo de ver o outro.  

  Primeiro, gostaríamos de justificar nossa escolha pelas obras de Cunningham e 

Weston quando, para a mesma época, poderíamos tomar como exemplo Man Ray, cujas 

fotografias tem um caráter sexual mais evidente. Além do pensamento conjunto acerca 

da fotografia e do posicionamento feminista de Cunningham quanto ao espaço das 

mulheres na fotografia, as obras produzidas por ela e por Weston nos interessam 

justamente por  não apresentarem sexualidade de maneira evidente, possibilitando a 

averiguação do quão sutilmente performatividades de gênero podem ser construídas.  

 No caso de Weston, os seis nus foram eleitos a partir da pré-seleção de livro 

sobre sua vida e obra, intitulado com seu nome, com ensaio por Terence Pitts e editado 

por Manfred Heiting para a Taschen em 2013. Já as seis fotografias de Cunningham 

foram escolhidas entre as disponíveis no Artsy , site especializado em arte, e do site da 11

fundação responsável por gerenciar sua obra, a Imogen Cunningham Trust. 

 A difícil tarefa de selecionar poucas imagens de cada artista (fechamos com 12, 

metade de cada um) foi realizada visando captar tanto as diferentes propostas estéticas 

encontradas dentro do período, quanto visando um conjunto que mostrasse os diferentes 

jogos possíveis com o corpo de modo a tornar possível a visualização de como 

diferentes formas de construção e apresentação das fotografias resultam em distintas 

leituras e atribuição de gênero os corpos representados. Afinal, devido à natureza 

polissêmica das imagens e a sua construção sintagmática efetuar-se de modo espacial o 

espaço no qual se apresentam, assim como as informações textuais mobilizadas em 

função delas (título ou legenda) contribuem na aferição de sentido à sua leitura (PENN, 

2002). Entretanto, apesar de estarmos atentos à relevância da análise semiótica na 

!  https://www.artsy.net/artwork/imogen-cunningham. Acessado em 10 jul. 201711
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elucidação dos códigos culturais das imagens (Idem), devido em parte ao pouco espaço, 

mas principalmente pela necessidade que se nos impõe de uma análise em conjunto para 

averiguar padrões e desvios, optamos neste momento, em trabalhar predominantemente 

com análise de conteúdo. Todavia, buscaremos se há na pose das personagens alguns 

papéis estereotipicamente ligados a um gênero ou outro segundo Berger (2008) a 

representação de ação, no caso de homens; de presença e/ou auto exame, por mulheres. 

Análise das Fotografias 

Começaremos a análise das doze fotos escolhidas a partir da primeira diferença 

percebida ainda durante a pré seleção das imagens: apenas entre os trabalhos de Imogen 

Cunningham  encontramos nus de adultos de ambos os sexos . 12

  

A partir das legendas encontradas no site da fundação Imogen Cunningham Trust, fonte 

das imagens, sabemos tratarem-se de fotografias de seu marido, Roi Patridge. Em 

ambas ele encontra-se realizando alguma ação: na primeira, observando as ondas 

formadas por seu pé na água, ou mesmo testando a temperatura desta; na segunda, 

caminhando cuidadosamente sobre pedras. Em nenhuma das duas ele parece perceber-

se observado, encontrando-se imerso em sua ação. Além desta, há uma segunda foto 

aparentemente espontânea e também representativa de ação, IC3, já do final do período 

analisado, e a única entre as fotos de mulheres. 

 Helena Meyers, a mulher representada em IC3, é a mesma personagem de IC4, 

na qual expõe seus seios, cintura fina e marca de bronzeado ao sol e à câmera, sem, 

 Em Heiting e Pitts (2013:52-53) há dois nus masculinos realizados por Weston, sendo eles, porém, de crianças.12
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contudo, fitar qualquer um dos dois. O olhar, aliás, não atravessará o quadro em direção 

ao espectador para estabelecer contato em nenhuma das fotos. Ele será desviado para 

um espaço fora de quadro, como em EW4, será apagado pelas pálpebras serradas EW5, 

encoberto pelo corpo ou nem aparecerá devido ao corte das cabeças IC5, IC6, EW1 e 

EW2.  

 Das mulheres representadas por Weston, nenhuma parece dar-se a ver de modo 

tão confiante como Helena Meyers – mas estaria ela expondo-se à Cunningham ou ao 

sol? Semelhante a Meyers, a modelo de EW5 e EW6 entrega-se ao sol nua, porém, 

quando de frente para a câmera, parece estar dormindo, o que nos leva a supor uma 

entrega inconsciente à foto. A modelo em EW2 volta seu corpo ao fotógrafo e sua 

câmera, mas sua posição de joelhos com os braços abertos faz parecer que ela se rende a 

esse olhar. Entretanto, levando-se em consideração a ambiguidade da fotografia, um 

abrir de braços  cujas mãos não se podem ver também poderia significar, caso essas 

mãos ocultadas estivessem abertas e o olhar altivo, uma demanda por ser olhado. 

Talvez, no caso dessa foto a falta da cabeça, símbolo de razão em nossa cultura, coloque 

este corpo mais como objeto a ser visto do que sujeito que exige atenção.  

 EW3 uma foto de 1936 bastante conhecida do artista, apresenta poucas sombras 

sobre o corpo, porém seu contraste com as áreas iluminadas do mesmo quase apagam as 

mais escuras. Aqui o ato de abraçar um um corpo todo dobrado o acaricia ao mesmo 

tempo que as pernas cruzadas, a sombra sobre a região pélvica e o esconderijo do rosto 

nas sobras o protegem da identificação. 
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Figura 3: Helena Meyers/ IC3 Figura 4: Helena Meyers /IC4

Figura 5: Two Sisters 3/ IC5 

Fonte: Imogen Cunningham Trust Fonte: Imogen Cunningham Trust Fonte: Imogen Cunningham Trust
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Vale reparar que dos quatro nus frontais (EW2, EW3, EW4, e EW5) e o lateral EW1, 

apenas EW5 exibe completamente a região púbica da modelo, sendo o as pernas o 

principal modo de escondê-las. Cabe apontar ainda o aparente desconforto em da 

modelo de EW4 em ser observada. Em IC5 é também a posição das pernas que 

impossibilitará maior visualização da região púbica das irmãs fotografadas.  

 Percorremos as imagens como um jogo da amarelinha pois sua característica 

polissêmica nos permite traçar relações variadas, tornando necessária mais de uma 

abordagem a cada uma delas a cada nova vinculação por proximidade ou diferença. 

Voltemos, portanto, EW5 e EW6. Retiradas de um conjunto maior em que as poses são 
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Figura 6: Spiral Back / IC6

Fonte: Imogen Cunningham Trust Fonte: HEITING; PITTS, 2013

Figura 8: Nude/ EW2 Figura 9: Nude/ EW3 Figura 10: Nude/ EW4

Figura 8: Nude/ EW2 Figura 8: Nude/ EW2

Fonte: HEITING; PITTS, 2013 Fonte: HEITING; PITTS, 2013 Fonte: HEITING; PITTS, 2013

Fonte: HEITING; PITTS, 2013 Fonte: HEITING; PITTS, 2013

Figura 6: Nude/ EW1
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pequenas variações das duas apresentadas, elas, assim como EW2 e IC4, são aquelas em 

que os corpos mais se expõem ao observador, como um convite ao exame – detalhe a 

ser retomado nas considerações finais.  

 Como última parte desta análise preliminar, convidamos o leitor a se deter em 

EC6 e EW1 e pensar  o que determina o gênero nesses corpos? Qual vestígio nos leva a 

pensar tratar-se de um corpo dotado de sexo feminino ou masculino? A legenda ou o 

texto seriam os indícios que, assim como em outras imagens, nos dariam esta resposta. 

Entretanto, EC6 tem como título Spiral Back [costas em espiral], e EW1 Nude, tão 

vagas quanto as inscrições de marcas físicas de  gênero nas imagens. Entretanto, no 

livro da qual foi retirada, EW1 apresenta-se em díptico com EW2 e a leitura das duas 

em conjunto cria uma nova relação sintagmática espacial que nos permite deduzir que 

ambas são a mesma pessoa em uma mesma sessão fotográfica e, por EW2 ter seios, 

trata-se de um corpo feminino, logo de uma mulher, informação que implica em uma 

reinterpretação de EW1 para, então, aferirmos-lhe o gênero feminino. 

Conclusão 

Considerando a limitação do espectro do corpus da pesquisa explicitamos que nossas 

conclusões refletem tendências apresentadas pelos fotógrafos no nu apenas. Também 

relembramos o leitor do caráter exploratório deste artigo, cuja intenção é servir de 

reflexão inicial para a construção posterior de uma dissertação de mestrado ao longo dos  

próximos dois anos.  

 Tendo esclarecido isto, voltemos às imagens. Dentro do corpus analisado, o 

olhar direto para o observador, categoria não encontrada entre as fotos denota um certo 

nível de pudor na apresentação do corpo e diminui a carga sexual das fotos, tirando em 

IC4 e talvez em EW2, não há convite ao corpo, apenas consenso maior ou menor em 

mostrá-lo em função da linguagem corporal. Para Butwkowski e Tajima (2017) isso 

seria uma mostra do quanto a fotografia se mantém ligada ao modo de representação 

feminina apresentada nas artes anteriores à fotografia, nas quais o apelo da sexualidade 

feminina advém da vulnerabilidade ou o desinteresse, a falta de um interesse ativo, que 

o colocaria em posição subordinada à masculina, caracterizada como a ativa.  
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 A  não ser pela imagem de Meyers pulando em IC3, a pose apreendida em todas 

as demais fotos de mulheres se dão em função de seu observador. Diferente de Patridge 

em IC1 e IC2, que apesar de estar nu performa uma ação que poderia ser independente 

do ato de estar sendo observado. Poses que exprimem a análise do próprio corpo, fuga 

do olhar e dar-se a ver são todas formas de demonstrar consciência de ser analisada. 

Neste caso, Berger aponta que a mulher torna-se a própria examinadora em função do 

olhar que a examina, encarnado, dentro da matriz cis-heterossexual, no homem. 

 Em sintonia com as características do corpus acima discutidas, há outra relativa 

à formação do olhar e desejo no patriarcado, responsável por levar-nos ao encontro do 

estudo de Eck (2013) citado anteriormente: ambos os fotógrafos, independente do 

gênero sentirem-se à vontade para fotografar mulheres nuas, sendo elas de sua 

convivência ou modelos. Paralelamente apenas entre as obras da fotógrafa mulher 

encontramos nus masculinos e estes são de seu marido, homem com quem tem relação 

íntima e ao qual lhe é permitido o desejo físico dentro do casamento, enquanto com o 

fotógrafo homem não há interdição de acesso visual ao corpo de mulheres independente 

de seu status civil . A mudança ou continuidade neste tipo de relação entre fotógrafos e 13

fotografados a partir de seus respectivos gêneros em cada época é um dos pontos que 

pretendemos explorar na dissertação.  

 Em IC1, EW1, EW2 e EW3, o enquadramento nos permite notar também o 

quanto os artistas se interessam em estudar a forma do corpo enquanto objeto estético 

mais do que na apreensão da personalidade ou intenção gestual da pessoa representada. 

Este subconjunto  permite-nos observar melhor a gradação dos tons de cinza e também 

a criação do corpo a partir do uso de sombras, como em EW4 . São estas as fotos onde, 

parece-nos, as experimentações dos fotógrafos em busca de uma ruptura com o 

pictorialismo se torna mais evidente no que tange à forma. Vale notar, todavia, que 

mesmo neste tipo de exercício Weston escolhe olhar para um corpo feminino (o 

contexto no qual se insere Spiral Back não permite definir claramente o gênero do 

modelo), reforçando a ideia de olhar escopofílico de Mulvey (1999).  

 Achamos importante lembrar que mesmo Margrethe Mather, também não fotografava nus homens fora de seu 13

convívio íntimo.
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 No trabalho de leitura das fotos, percebemos também o quanto a cultura nos 

impõe modos sexuados de falar dos corpos, pois, além das convenções linguísticas que 

marcam o neutro de forma igual ao masculino, ela se instala, antes, na nossa forma 

enxergar esses corpos. Portanto, se “as imagens mentais são inscritas nas externas e 

vice-versa” (BELTING, 2005, p.73), ela se insere no imaginário dos artistas a partir de 

imagens visualizadas ao longo da construção de seu referencial cultural imagético e  

este processo impacta em sua forma de fotografar. Contudo, mudanças formais de 

representação ao longo da história da arte mostram o quanto estas formas de perceber e 

representar o mundo e os corpos não são estanques (AGAMBEN, 2014; BARROS,

2016; LEDDICK, 2012; MONDENARD e PULTZ, 2009). Portanto, se hoje 

significamos os corpos representados por Edward Weston e Imogen Cunningham desta 

forma, o questionamento do significado destas fotos e destes corpos podem servir de 

ferramentas para a transformação de nossos olhares e linguagem sobre eles.  
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