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RESUMO 
 

Esta pesquisa tem por objetivo realizar uma reflexão teórica sobre o projeto fotográfico 
Viva Caligula, priorizando investigar sua proximidade com o movimento pós-
pornográfico uma vez que ambos objetivam a desconstrução dos padrões instituídos 
pela sociedade e pela mídia visando normatizar o corpo e o exercício da sexualidade, 
por consequência marginalizando assim os indivíduos dissidentes. Para tanto é 
necessário abordar os conceitos básicos no que se refere aos mecanismos de 
controle social através da censura para que seja possível compreender o contexto do 
surgimento da pós-pornografia. Somente na sequência a pesquisa tratará de detalhar 
o projeto Viva Caligula para então retomar pontos em comum entre o mesmo e os 
fundamentos do pós-pornô. 
 

Palavras chave: Autorretrato. Fotografia. Pós-pornografia. Queer. Sexualidade. 
  



ABSTRACT 
 

This research aims to carry out a theoretical analysis on the Viva Caligula photographic 
project, prioritizing to investigate its proximity to the post-pornographic movement 
since the objective of both is the deconstruction of the standards instituted by society 
and the mass media regarding to normatize both body and sexuality, thereby 
marginalizing dissenting individuals. In order to do so it is necessary to approach the 
basic concepts regarding the mechanisms of social control through censorship, which 
make it possible to understand the context of the emergence of post-pornography. 
Only then this research will approach the Viva Caligula project in a more detailed way 
in order to compare it with the post-porn movement. 
 

Keywords: Self Portrait. Photography. Post-pornography. Queer. Sexuality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O projeto Viva Caligula, de autoria de Bruno Ribeiro, também autor desta 

pesquisa, surgiu no ano de 2011, inicialmente apenas visando a investigação e 

apreciação do registro fotográfico do corpo desnudo. Disponível online, o projeto 

encontrou barreiras quanto à censura por seu conteúdo ser considerado 

“pornográfico”, para a partir destes entraves se desenvolver conceitualmente 

passando a se posicionar de forma contestadora ao questionar padrões de beleza 

física, sexualidade, gênero e moralidade, valorizando as experiências individuais dos 

modelos participantes com relação aos pontos citados.   

Este viés contestador com foco no registro e representação da sexualidade 

muito se assemelha aos fundamentos do pós-pornô. Surgido na década de 1980, o 

movimento artístico visa contestar e desconstruir padrões machistas perpetuados na 

indústria pornográfica ao produzir uma “nova pornografia”, que propõe ressignificar a 

produção imagética explícita de forma inclusiva no que se refere a grupos 

marginalizados, absorvendo elementos das lutas de movimentos como o feminismo e 

o movimento LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais, travestis, 

transgêneros, queers, interssexuais, assexuais e demais expressões de gênero e 

sexualidade marginalizados pela sociedade).  

Uma vez que esta pesquisa prioriza o âmbito artístico, ao desafiar certos 

tabus de nossa sociedade cabe levantar algumas reflexões referentes a 

representação da sexualidade: a presença do explícito pode ser suficiente para se 

contestar o status artístico de uma obra? E sendo assim, quais os limites do que seria 

considerado “explícito”? Tratar-se-ia do intercurso sexual ou pode ser caracterizado 

pela mera exposição das genitais? E nesse caso, a exemplo, se um pênis flácido pode 

ser considerado como “aceitável” porque quando ereto não?  

O objetivo desta pesquisa não é responder categoricamente cada uma 

destas perguntas, e sim refletir a partir do trabalho de determinados autores que 

abordam e desconstroem os temas referidos a fim de se compreender os conceitos 

que perpassam o projeto Viva Caligula, bem como obter aporte teórico suficiente para 

legitimar sua posição enquanto produção artística contestadora ao lado do movimento 

pós-pornográfico. Vale lembrar que esta monografia não pretende fornecer quaisquer 

análises sobre o aspecto formal da imagem. O que se pretende aqui é elaborar uma 
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reflexão teórica sobre os fundamentos conceituais de minha produção artística 

pessoal.  

Pelo fato do pós-pornô ter surgido e se consolidado muito recentemente 

ainda há grande escassez na produção de material acadêmico direcionado 

especificamente ao assunto, especialmente no Brasil. Sendo assim a realização desta 

pesquisa justifica-se pelo interesse em uma reflexão teórica sobre uma produção 

artística nacional cujos conceitos se aproximam do movimento pós-pornográfico. A 

metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica, sendo que foram selecionados 

autores que abordam em artigos e livros os diversos pontos que o projeto Viva Caligula 

toca, priorizando aqueles que dialogam de forma mais próxima com o contexto 

artístico ou social, sempre respeitando as limitações impostas pelo recorte da 

pesquisa.  

Esta pesquisa é composta por um total de três capítulos, sendo que o 

primeiro deles busca contextualizar a representação da sexualidade no meio artístico 

para que então seja abordada a ascensão da indústria pornográfica e como por 

consequência se deu o surgimento da pós-pornografia. Com base no trabalho do autor 

Afonso Medeiros (2008 e 2010) inicialmente é feito um breve levantamento histórico 

com o objetivo de compreender se há ou não diferenças sólidas ao caracterizar uma 

obra como “erótica” ou “pornô”. São ainda levados em consideração os pontos 

ressaltados por Michel Foucault (1999) e Walter Kendrick (1995) no que diz respeito 

a mecanismos de controle social sobre a sexualidade.  

Com o aporte teórico do trabalho do pesquisador Rodrigo Gerace, ainda no 

mesmo capítulo é abordada a regulamentação e descriminalização da produção 

imagética obscena na década de 1970 nos Estados Unidos, fato este que contribuiu 

na ascensão da indústria pornô. A partir deste momento são utilizadas referências que 

abordam o audiovisual, pois apesar de não ser a única linguagem de produção 

pornográfica é a mais constantemente citadas pelos autores consultados.  

Em seguida são pontuadas de acordo com Conceição Nogueira (2010) 

questões relacionadas a perpetuação de opressões relacionadas a gênero e 

sexualidade dentro da indústria pornográfica. Segundo o trabalho de Raquel Corrêa 

são ainda considerados os pontos relacionados à ascensão da internet na produção 

pornográfica doméstica. Na sequência é explanado o contexto do surgimento da pós-

pornografia como forma de ressignificar a produção pornô com o propósito de 
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desconstruir os padrões machistas vigentes no meio conforme aponta Erica Sarmet 

(2014).  

O capítulo seguinte prioriza a fotografia ao realizar um breve levantamento 

sobre o trabalho de artistas que não necessariamente se declaram como pertencentes 

ao movimento pós-pornográfico, mas produziram ou ainda produzem obras que se 

aproximam do movimento por se posicionarem de forma contestadora em relação aos 

padrões de moralidade, gênero e sexualidade de nossa sociedade. Os artistas 

abordados são Alexander Kargaltsev, Bruce LaBruce, Camila Cornelsen, Gäg-Bäll, 

Ren Hang, Robert Mapplethorpe, Slava Mogutin e Vivian Fu. A intenção desta etapa 

é obter material comparativo para localizar o projeto Viva Caligula próximo ao 

movimento pós-pornográfico. 

O último capítulo inicia-se com o relato de minhas primeiras experiências 

com o autorretrato para que então seja elaborada a descrição do projeto Viva Caligula, 

detalhando desde contexto de seu surgimento ao desenvolvimento dos conceitos que 

o projeto passou a abordar posteriormente. Dentre eles vale pontuar a reflexão quanto 

aos padrões de beleza impostos pela mídia, contudo, devido à complexidade do tema, 

não diz respeito ao recorte desta pesquisa realizar um aprofundamento teórico no 

assunto pelo fato dos autores que comumente o abordam se distanciarem do âmbito 

artístico aqui priorizado. A etapa seguinte é dedicada ao relato das dificuldades no 

compartilhamento e divulgação online do projeto devido às regras de censura 

estabelecidas por diversos websites e redes sociais. Na sequência é explanado meu 

processo criativo enquanto artista fotográfico para então serem abordados 

concretamente os conceitos que passaram o projeto Viva Caligula. Por fim é realizada 

a retomada dos pontos em comum do projeto com o trabalho dos artistas abordados 

no terceiro capítulo, cruzando estas referências com os conceitos que permeiam o 

pós-pornô afim de localizar se o projeto Viva Caligula pode ou não ser considerado 

como parte do movimento.  
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2 SEXO NA ARTE E O MOVIMENTO PÓS-PORNÔ  

 

2.1 ERÓTICO E PORNÔ NA ARTE 

 

2.1.1 Erótico e pornô na arte 

 

A nudez certamente não é novidade ao longo da história da arte. Desde a 

antiguidade clássica a representação do corpo tem sido tema recorrente nos mais 

diversos suportes e técnicas. A exemplo, conforme a descoberta da cidade de 

Pompéia, sabe-se que no antigo império romano era comum a representação da 

sexualidade explícita em murais e artefatos cotidianos (KENDRICK, 1995). Contudo 

devemos notar que na arte produzida no ocidente a partir do século XVI a 

representação do nu tende a ser majoritariamente sutil, sublimando - ou velando - 

qualquer traço de sexualidade explícita. Referindo-se às produções artísticas 

renascentistas e barrocas, para o autor Afonso Medeiros parecia existir um 

mecanismo para driblar qualquer atenção negativa sobre o nu, mascarando-o através 

da representação idealizada de figuras míticas como heróis, divindades e santos 

(2010, p. 462). 

No entanto isso não significa que não tenha havido nesse período qualquer 

produção de obras representando a sexualidade de forma explícita. Este tipo de 

produção ficou resumida e marginalizada às “artes menores”, como a gravura e 

posteriormente a fotografia no século XIX. Enquanto vemos que na pintura, por 

exemplo, que o “[...]nu feminino era geralmente idealizado e disfarçado em vênus e 

evas pudicas, assépticas e assexuadas [...]” (MEDEIROS, 2008, p. 52), podemos 

observar em gravuras como as de Agostino Carracci (1556-1602) personagens 

representados em pleno ato sexual (MEDEIROS, 2008, p. 45).   
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Figura 1. Messalina in Lisisica’s Booth - Agostino Carracci 

Fonte: https://www.wikiart.org/en/agostino-carracci/messalina-in-lisisica-s-booth 
 

Diversos são os motivos que justificam tal distinção e não pretendo aqui me 

aprofundar nos aspectos religiosos, culturais e econômicos que levaram a sociedade 

ocidental a, por séculos, reprimir a sexualidade excluindo-a inclusive dos livros que 

tratam da história canônica da arte. Basta questionar alguns pontos essenciais para 

que possamos compreender, mesmo que superficialmente, o motivo de tais sintomas 

persistirem até os dias de hoje no meio artístico. A arte, ao menos a que é de alguma 

forma elitizada, sempre acaba por ser denominada como “erótica”, nunca 

“pornográfica”. Mas afinal qual a diferença, se é que ela existe? E se existe, essa 

classificação é realmente relevante no meio artístico? 
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Segundo o senso comum o erotismo está associado a uma representação 

mais “discreta” da sexualidade, ao contrário da pornografia que é comumente 

associada ao explícito, obsceno, que “afronta os valores/pudores vigentes e conjuga 

a sexualidade com a impureza e a desonestidade” (MEDEIROS, 2008, p. 29). Uma 

breve análise etimológica destes termos de certa forma embasa seus significados 

como os conhecemos hoje: para Medeiros o termo “erótico” advém de Eros, o deus 

grego do amor (2008, p. 29). Gerace aponta que por ser derivado de uma figura 

mitológica o termo acaba por ser relacionado ao “sublime, contextualizado e 

sugestivo” (2015, p.41). Enquanto isso a pornografia tem sua origem no grego 

pornographos, que significa “escrito sobre prostitutas”, estando assim ligado à uma 

representação mais direta, crua e com o objetivo de causar excitação sexual 

(GERACE, 2015, p. 41). 

Contudo, apesar de no imaginário popular (ainda que supostamente 

“embasado” etimologicamente) haver uma distinção demarcada entre ambos os 

termos, deve-se lembrar que o juízo individual do observador baseado em seu próprio 

repertório visual e moral pode influenciar na classificação do que é erótico e o que é 

pornô. Afinal, por que uma narrativa que retrate supostamente “o amor”, como é o 

caso do erotismo, deveria excluir a possibilidade de sexo explícito? Não seria a causa 

de excitação sexual diferente para cada indivíduo? E se a princípio se diz que a 

diferença entre erótico e pornô reside no quão explícito algo é, deveríamos também 

questionar: quando se classifica a representação do sexo como explícito?  

 

 
Figura 2. Maja Desnuda - Goya 

Fonte: http://www.theartstory.org/artist-goya-francisco-artworks.htm#pnt_4 
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Essa última questão em especial atravessa séculos, moldando-se 

conforme o senso moral vigente de cada período histórico. A exemplo de como a arte 

desafiou os padrões de moralidade de determinadas épocas, ao longo do século XIX 

dentro do que se refere a “arte elevada” quatro pinturas são apontadas por Medeiros 

(2008, p. 51). O autor cita Le déjeuner sur l’erbe e Olympia de Manet que, segundo 

ele, causaram escândalo ao exibirem mulheres comuns nuas encarando o espectador 

sem demonstrar pudor. O autor também aponta a Maja Desnuda de Goya como “o 

primeiro nu com pelos pubianos na história da pintura moderna” (2008, p. 52), que 

rendeu um processo aberto pela Inquisição espanhola contra o pintor. 

Dentre as telas citadas pelo autor, a mais relevante é provavelmente a 

Origem do Mundo de Courbet, que retrata a imagem em close de uma vagina onde, 

uma vez que não pode saber se a mesma pertence a uma vênus pudica ou a uma 

prostituta, trata-se claramente de uma representação puramente carnal. Assim, se 

antes a nudez feminina era eufemizada com temáticas metafísicas e dessexualizadas 

agora passava a retratar mulheres normais, cientes de sua sexualidade. Para 

Medeiros (2008, p. 53) “[...] estas quatro telas modificaram o estatuto do erótico na 

pintura que, a partir daí, amplia suas fronteiras em direção ao obsceno”. 

 

 
Figura 3. A Origem Do Mundo - Courbet 

Fonte: http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-
focus/search/commentaire/commentaire_id/the-origin-of-the-world-3122.html 
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Lembro que esta pesquisa não tem como objetivo realizar um levantamento 

de toda a história da representação da nudez e sexualidade na arte, estando esta 

etapa dedicada a citar exemplos de como as noções de moralidade modificam-se 

conforme o contexto de diferentes períodos histórico, influenciando assim na 

atribuição das classificações pornô e erótico. Se mais de um século atrás existia um 

senso comum homogeneizado do que era ou não permitido, na sociedade ocidental 

contemporânea permeada por uma maior distinção valores individuais a demarcação 

dos limites do que é ou não moralmente aceitável se torna mais complexa. Sendo 

assim é preciso ter em mente doravante que as fronteiras entre o erótico e o pornô 

são nada mais do que construções perpetuadas em nossa sociedade e, como 

comenta Medeiros, “[...] “liquidas”, tênues, rarefeitas [...]” (2010, p. 465). Assim, 

reforça-se a noção abordada previamente de que tanto o pornô quanto o erótico tratam 

ambos do mesmo objetivo: representar a nudez e a sexualidade, estando suas 

diferenças sujeitas à classificação individual do observador.  

 

2.1.2 A censura como mecanismo de distinção social 

 

Uma vez levantadas tais considerações sobre os termos erótico e pornô é 

curioso notar que a arte pornográfica muito flertou com as técnicas de 

reprodutibilidade, fato este que pode ser analisado para se compreender uma espécie 

de sistema elitista que possivelmente influencia de alguma forma no fato da arte pornô 

ter sido negligenciada por historiadores da arte, ou ao menos talvez nos explique 

mesmo que superficialmente o motivo desta marginalização ter atravessado séculos, 

sendo presente mesmo na contemporaneidade. Como o nome indica, as técnicas de 

reprodutibilidade como a gravura e a fotografia possuem uma matriz a qual pode ser 

replicada, possibilitando assim sua distribuição a custos muito inferiores aos das obras 

que se enquadram nas “artes maiores”. A confecção em técnicas como a pintura e a 

escultura gera peças únicas, consequentemente muito mais caras, as quais poucos 

tem acesso, como pontua Medeiros: 

 

A escultura e a pintura (objetos únicos) privilegiaram as grandes narrativas e 
nelas inseriram a visão do corpo metafísico. A gravura e a fotografia (objetos 
reproduzíveis), ao contrário, preferiram o prosaico e a perspectiva física. 
Aquela fronteira entre o “bom gosto” do erótico e o “mau gosto” do obsceno 
se verifica também na escolha da linguagem artística: erotismo e idealização 
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na arte para poucos e obscenidade e realismo na arte para muitos. (2008, p. 
50) 
 

É possível notar neste trecho como ao pensarmos nesse contexto tais 

características estão atreladas a um senso classicista que separa a elite culta - 

detentora da moral e do “bom gosto” - das camadas inferiores da sociedade capitalista 

ocidental, incultas e sujeitas a imoralidade, a perversão e ao “mau gosto”. Isso não 

significa que aquela elite não consumia pornografia alguma e sim que, se o fazia, era 

de forma velada.  

Aqui podemos ver uma notável distinção da configuração moral/social da 

antiguidade clássica, mais especificamente do Império Romano. Segundo o autor 

Walter Kendrick em seu livro “Museu Secreto” a sexualidade era reproduzida 

visualmente em murais e esculturas de espaços públicos como banhos, templos, lojas 

e nas residências dos nobres. O estudo do autor é centrado na criação dos chamados 

“museus secretos” no final do século XVIII e início do século XIX após a descoberta 

de Herculano e Pompéia, cidades pertencentes ao império romano do século I. Vale 

lembrar que na época destas escavações arqueológicas a Europa implantava sua 

política imperialista, a qual tinha como objetivo o domínio político, cultural e econômico 

sobre suas colônias pelo resto do mundo. Um dos “argumentos” utilizados fora a 

herança histórica da sociedade europeia ocidental: as conquistas bélicas e culturais 

do Império Romano. Temendo que as obras de arte sexualmente explícitas ali 

descobertas “manchassem” a imagem do Império Romano tais peças foram por muito 

tempo mantidas em segredo tendo acesso e conhecimento apenas pela classe 

dominante: homens adultos, brancos e ricos (cf. KENDRICK, 1995). Estas relações 

de manutenção de poder podem ser relacionadas com o ponto de vista de Medeiros 

mencionado anteriormente.  
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Figura 4. Mural em Pompéia 

Fonte: http://metro.co.uk/2016/12/08/up-pompeii-erotic-paintings-reveal-sex-lives-of-ancient-romans-
6308999/ 

 

Podemos nos aprofundar no que se refere aos mecanismos de controle 

exercidos pelas classes dominantes ao citar Foucault, que aborda o papel da 

ascensão do capitalismo no século XIX na repressão da sexualidade. Segundo o autor 

a crescente necessidade por mão de obra nesse período exerceu papel significante 

na configuração da sexualidade como conhecemos hoje, pois foi partindo disso - 

aliando-se ao recente desenvolvimento do método científico - que o sexo das massas 

passou a ser amplamente controlado através de artifícios como por exemplo a 

medicina, a psicologia e o poder jurídico ao se catalogar, patologizar e criminalizar 

qualquer ato sexual sem fins reprodutivos, tudo em prol de "proporcionar uma 

sexualidade economicamente útil e politicamente conservadora" (1999, p. 38). Sendo 

assim se solidificou a normatização do sexo tal qual conhecemos atualmente, 

consequentemente estabelecendo-se uma ainda maior resistência ao consumo aberto 

de produções visuais de caráter “obsceno” e agora, criminoso (cf. FOCAULT, 1999).  

Entende-se então que há, ou ao menos houveram, tentativas de se 

“regulamentar” tanto a representação quanto o exercício da sexualidade afim de 

utilizar-se disto como mais uma ferramenta de controle e distinção entre classes, 

marginalizando-se a violação destes códigos morais impostos por uma elite 

opressora. Aos olhos da sociedade a busca pelo prazer sexual fora de um padrão 

estabelecido, mesmo que apenas através de imagens, desde aquela época era 

reservada aos incultos e degenerados.  
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Como reflexo disso a manufatura de imagens pornográficas não se limitou 

a tratar-se apenas de um nicho de expressão artística ou meramente servir aos 

estímulos sexuais de seus consumidores. Entre os séculos XVI e XVIII a produção 

gráfica pornô por vezes assumiu um viés contestador, sendo que nesse período “[...] 

panfletos com imagens de atos sexuais eram uma forma de utilizar o sexo para 

promover críticas e oposição à aristocracia e ao clero.” (SARMET, 2014, p. 3). 

Contudo, conforme o passar do tempo a pornografia aos poucos perdeu força 

enquanto possibilidade de produção crítica, conforme será abordado proximamente.  

 

2.1.3 O sexo na arte contemporânea 

 

Mantendo foco no recorte deste subcapítulo, o circuito artístico, pensemos 

a arte produzida na atualidade. Como já mencionado a necessidade de se justificar a 

manifestação gráfica do sexo em uma obra de cunho artístico perdura até hoje. Há de 

se notar aqui uma aparente contradição, pois embora o tema ainda seja tabu existe 

uma flexibilidade muito maior do que no passado recente. Obras sexualmente 

explícitas existem no meio artístico da atualidade, mas para Medeiros, independente 

do conteúdo destas produções gráficas, existe um grande receio ao classifica-las. 

Mais uma vez, sempre erótico, nunca pornô. 

 

Nas últimas décadas, o termo “erotismo” tornou-se tão elástico no campo da 
arte a ponto de abarcar a produção claramente pornográfica de muitos 
artistas de anteontem, de ontem e de hoje. Não se trata de reiterar, pura e 
simplesmente, essa dicotomia. O que estou querendo dizer, primeiramente, 
é que há uma interdição (ou resistência), mesmo que velada, quanto ao uso 
do termo “pornografia” entre historiadores, críticos, sociólogos, antropólogos, 
educadores e psicólogos da arte. Essa resistência aparece também na fala 
de muitos artistas. (MEDEIROS, 2010, p. 467) 
 

Mais um problema ao se tentar definir margens consistentes entre o erótico 

e o pornô: se vimos anteriormente que supostamente existe diferença entre as 

classificações mencionadas, por que uma obra quando dentro do contexto artístico 

acaba por ser de certa forma “eufemizada” se seu conteúdo não é alterado? Como 

questiona Medeiros: “caracterizar como pornografia significa automaticamente um 

veto ao status de transcendência da obra de arte?” (2010, p. 467). Assim, como desde 

séculos atrás, a arte tenta “justificar” a representação da sexualidade. Se antes a 

nudez, ainda que “casta” necessitava de uma narrativa específica para ser 
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“moralmente aceitável”, agora temos obras que mesmo quando expondo conteúdo 

“explícito” se apoiam em eufemismos provenientes de práticas higienizadoras para 

que seu lugar dentro do meio artístico seja “justificável”. A velha história do “é nu mas 

é artístico”.  

Uma vez suscitada a reflexão perante a utilização dos termos erótico e 

pornô dentro do âmbito artístico, bem como os mecanismos de distinção e controle 

social atrelados a estas classificações, a seguir será abordada a produção 

pornográfica enquanto produto na contemporaneidade, permitindo assim uma melhor 

compreensão das origens do movimento pós-pornô.  

 

2.2 A INDÚSTRIA PORNÔ 

 

2.2.1 A ascensão da indústria pornô 

 

Embora até o momento esta pesquisa tenha abordado a representação da 

sexualidade no meio artístico não é nele que pensamos num primeiro momento 

quando se fala em pornografia, e sim em um nicho de produção que pende muito mais 

para a esfera comercial. Como já mencionado, entre os séculos XVI e XVIII a arte 

pornô, devido sua marginalização, muitas vezes era utilizada para contestar a 

aristocracia e o clero. Passado esse período, graças à praticidade das técnicas de 

reprodutibilidade das quais a pornografia já se utilizava, a manufatura de imagens que 

retratavam a sexualidade passou a se tornar mero produto e prezar pelo lucro, se 

desvencilhando assim de seu viés crítico para se tornar gradativamente a categoria 

imagética que conhecemos hoje (SARMET, 2014, p. 4). 

Se nesse período a pornografia perdia em conceito, evoluía sob o aspecto 

técnico. Com o advento da fotografia a produção visual viu a chance de retratar o 

corpo de uma maneira mais próxima à realidade, logo, o desejo pelo registro da 

sexualidade não demorou a se manifestar. Foi somente a partir do século XX, mais 

precisamente em 1908, que a pornografia chegou ao cinema (MEDEIROS, 2008, p. 

56). Nessa época a produção pornô e seu consumo permaneciam na clandestinidade, 

em boa parte possivelmente devido às patologizações do sexo pregadas no século 

anterior na tentativa de se articular um controle socioeconômico sobre a população.  

A indústria cinematográfica convencional também se interessou em 

representar a sexualidade, ainda que de forma um tanto velada. Era comum a 
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aparição de corpos nus e insinuações sexuais nos filmes produzidos para o circuito 

de exibição mainstream, mas a partir da década de 1910 diversos países passaram a 

criar leis de censura sobre tais produções. Não é de interesse desta monografia listar 

as fundamentações culturais que influenciaram na adoção da censura em cada um 

destes casos. O recorte desta pesquisa prioriza apenas o cenário norte americano por 

se tratar do maior e principal produtor de conteúdo, vindo a influenciar os temas que 

serão discutidos adiante.  

Nos Estados Unidos, por pressão de grupos religiosos, foi instituído em 

1934 o Código Hays. O nome advém de seu criador, Will Hays, que utilizou de sua 

influência e amizade com o então presidente Herbert Hoover para legitimar a censura 

sobre a produção cinematográfica da época. Proibindo qualquer insinuação de sexo, 

além de condenar narrativas pautadas na homossexualidade mesmo que sem 

qualquer apelo sexual, o Código Hays foi extinto em 1966, dando lugar a um novo 

método de censura por classificação etária.  

Vale lembrar que o Código Hays se aplicou somente sobre o circuito 

cinematográfico mainstream, que prezava por uma narrativa onde a sexualidade 

estava inserida. Simultaneamente havia uma esfera de produção underground cuja 

representação era centrada no sexo em si e muitas vezes de forma experimental.  

 

Isso não afetou diretamente o underground norte-americano nem o cinema 
pornográfico, já que ambos tinham produções e experimentos visuais restritos 
a um circuito produtor/exibidor cineclubista, marginalizado ou privado. 
(GERACE, 2015, p. 86) 
 

Por se tratar de um nicho de produção e consumo não convencional e 

específico manteve-se livre da censura imposta pelo Código Hays, tendo que lidar 

com leis específicas que a proibiam em absoluto. Nos Estados Unidos a Suprema 

Corte tentou por tempos, sem sucesso, definir margens sólidas para a classificação 

de material pornográfico a fim de estabelecer uma regulamentação com um respaldo 

jurídico mais objetivo conforme afirma Kendrick no capítulo Pornografia Hard-Core do 

livro Museu Secreto (1995). Somente no ano de 1969 é que a produção e o consumo 

de pornografia foram legalizados pela Suprema Corte norte americana, uma vez que 

se concluiu através da formação de uma comissão especial para a investigação do 

assunto que a produção pornô não impactava negativamente na formação de jovens 

e adultos (SARMET, 2014, p. 5). Ou assim pensava-se, conforme será abordado no 

próximo subcapítulo.  
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Se antes a produção imagética explícita de certa forma vinha na contramão 

dos ideais de normatização da sexualidade que Foucault aponta (1999), agora a 

pornografia se rendia por completo ao capitalismo ao se tornar produto. Livre de 

proibições sua produção se amplifica abruptamente para suprir a crescente demanda 

e, como mencionado anteriormente, gerar lucro. Conforme aponta Gerace: 

 

No campo tecnológico, o lançamento do home vídeo (TV a cabo, filmadoras, 
videocassetes e fitas VHS) transformou a indústria cinematográfica em seu 
modo de produção e reprodução do sexo. O advento do videocassete, nova 
tecnologia de reprodutibilidade da imagem do sexo, popularizou a 
gravação/reprodução do sexo no âmbito privado, ao passo que a reprodução 
e exibição da pornografia no âmbito público (nos cinemas) enfraqueceu-se 
[...]  (2016, p. 23) 
 

Inicia-se assim a indústria pornográfica como conhecemos atualmente, 

centrada a princípio nas mídias analógicas: a fotografia com publicações em revistas 

e o audiovisual através do videocassete. Somente algumas décadas mais tarde a 

pornografia passa a ser distribuída através da internet. Conforme se facilita o acesso 

a câmeras fotográficas e filmadoras domésticas cresce a produção de pornografia 

caseira, destinada ao uso particular ou distribuição em menor escala na era do 

videocassete e ao compartilhamento na era das câmeras digitais e acesso à internet.  

 
2.2.2 Representatividade na indústria pornô 

 

Desde o início da década de 1970 a produção pornográfica era 

majoritariamente centrada em uma parcela específica da sociedade: o homem branco 

heterossexual, por quem a pornografia mainstream, ou seja, o eixo principal desta 

indústria, era produzida e consumida. O fato é que por ser geralmente destinada a um 

público tão específico a produção pornô começou a carregar idealizações de padrões 

físicos e especialmente comportamentais. A exemplo disso a autora Conceição 

Nogueira aponta que culturalmente o homem heterossexual é tido como naturalmente 

“violento”, sendo que este senso comum em diversos momentos foi legitimado por 

pesquisas psicossociológicas (2010, p. 376). Não cabe aqui discutirmos a veracidade 

de tais estudos, e sim compreender que existe um imaginário coletivo que preza pela 

preservação de certas condutas conforme veremos adiante.   

Dentro da indústria pornográfica heterossexual mainstream a mulher é 

completamente excluída enquanto consumidora em potencial ao se colocar o homem 
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como peça central destas produções. Nelas a mulher é representada como mero 

objeto provedor de prazer ao homem, sendo assim são retratadas apenas aquelas 

que se encaixam em um padrão de beleza específico imposto não somente pela mídia 

em geral, mas especificamente ao que o homem espera sexualmente de suas 

características físicas. 

Podemos relacionar esta exclusão da mulher heterossexual do público alvo 

das produções pornô ao conceito de performatividade de Judith Butler: 

 

Como em outros dramas sociais rituais, a ação do gênero requer uma 
performance repetida. Essa repetição é a um só tempo reencenação e nova 
experiência de um conjunto de significados já estabelecidos socialmente; e 
também é a forma mundana e ritualizada de sua legitimação. Embora existam 
corpos individuais que encenam essas significações estilizando-se em forma 
do gênero, essa “ação” é uma ação pública. (BUTLER, 2003, p. 200)  
 

 Conforme vemos no trecho acima, para a autora os papéis de gênero são 

constantemente reafirmados no cotidiano de nossa sociedade. Ao gênero masculino 

são atribuídas características de força e poder, enquanto a mulher exerce papel 

submisso. Logo, se a mulher é tida como objeto a serviço do homem, é compreensível 

dentro da lógica machista hegemônica que a ela seja negado o poder sobre o 

exercício de sua própria sexualidade. O conceito de performatividade é 

demasiadamente complexo para ser abordado como um todo dentro desta pesquisa, 

por isso delimita-se aqui seu conceito mais básico para que este auxilie na 

compreensão das razões da pornografia mainstream ser elaborada nos moldes que 

conhecemos atualmente. 

Ao se falar das produções pornô mainstream direcionadas ao LGBTQIA+ a 

diferença não é muito grande sendo que na pornografia destinada ao homem 

homossexual existe uma perpetuação do padrão binário homem-mulher, enquanto a 

mulher lésbica continua a ser excluída enquanto consumidora.  

Uma das primeiras publicações a retratar homens nus foi a Physique 

Pictorial, produzida por Bob Mizer a partir da década de 1940. Na época existiam leis 

de censura não só sobre a produção imagética sexualmente explícita, mas também 

sobre a homossexualidade. Sendo assim, as publicações destinadas ao público gay 

eram vendidas pelo correio “disfarçadas” como guias de poses para artistas que não 

dispunham de modelo vivo.  
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Figura 5. 1951 - Bob Mizer 

Fonte: http://www.anothermanmag.com/life-culture/9989/the-man-who-pioneered-male-
erotica?utm_source=fb&utm_medium=social+&utm_campaign=dazed 

 

O pornô audiovisual destinado ao homem gay veio a existir na década de 

1970. Conforme discutido no documentário Seed Money: The Chuck Holmes Story 

(2015), centrado na ascensão do produtor Chuck Holmes e da Falcon Studios, seu 

surgimento desafiava os padrões heterossexuais da sociedade na época de seu 

surgimento, pois embora a representação visual do sexo já não fosse mais 

caracterizada como crime os homossexuais encontravam grande perigo ao tentar 

viver abertamente em sociedade. Desde aquela época os homens gays eram 

estereotipados como afeminados pela sociedade heterossexual e numa tentativa de 

subverter este rótulo, a produtora de Holmes utilizou-se de modelos e atores 

considerados extremamente “masculinos”. Embora inicialmente contestadoras, 
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eventualmente as produções pornográficas gays passaram a se tornar repetitivas e 

de certa forma reproduzir parte do machismo tão presente na pornografia 

heterossexual.  

 

 
Figura 6. Falcon Studios 

Fonte: captura de tela do documentário Seed Money 
 

Publicações como a Physique Pictorial e os filmes da Falcon Studios 

ajudaram a definir um padrão heteronormativo na representação do homem gay, onde 

só é desejável aquele que perpetua exacerbadamente o papel de gênero masculino, 

o famigerado “macho discreto”. Ao homossexual “afeminado” só resta a inferiorização, 

uma reprodução do que ocorre na relação entre homem e mulher, uma vez que a 

performatividade de gênero do afeminado é tida como equivalente a posição da 

mulher na sociedade.  

Quanto à pornografia destinada a mulheres lésbicas e pessoas trans 

chegamos a mesma problemática do contexto da mulher no pornô heterossexual: a 

subserviência. Dentro da indústria mainstream não existia material produzido 

especificamente destinado ao público lésbico ou a pessoas trans, apenas 

representações fetichizadas a serviço do homem heterossexual. Embora não se trate 

do recorte abordado nesta pesquisa é importante pontuar a questão etnoracial, pois 

grupos historicamente marginalizados como as pessoas negras e asiáticas também 

são comumente categorizados e tidos como objetos de fetiche a serviço do homem 

branco, prática essa recorrente tanto na pornografia heterossexual quando nas 

produções destinadas ao público gay. É notável que mesmo atualmente a 

configuração destes papéis permanece na indústria. 
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Em relação a imagens em movimento, como a pornografia, a 
homossexualidade feminina e as pessoas não- binárias, ou no inglês, 
genderqueer fogem da limitação da categorização binária homem-mulher e 
não tem um mercado pornográfico para elas. A homossexualidade feminina 
na pornografia, em sua grande maioria, é tratada como um fetiche masculino 
e, quanto à parcela de identificação sexual genderqueer, quando se encontra, 
acaba indo junto com o sexo lésbico para a categoria de fetiche. (CRUZ, 
2016, p. 406)  
 

Podemos aqui traçar um paralelo com a padronização da sexualidade como 

visto previamente. Antes havia a intenção de um controle socioeconômico através da 

moralidade conforme aponta Foucault, agora há uma legitimação da inferiorização da 

mulher, o que certamente serviu aos interesses da manutenção do status quo da 

sociedade machista em que vivemos.  

Para Nogueira a pornografia é, além de produto, entendida como um 

conjunto de “roteiros sexuais” (2010, p. 380). Sendo assim ocorre uma perpetuação 

destes comportamentos nocivos uma vez que o consumo da pornografia muitas vezes 

é interpretado como um padrão, sendo reproduzido pelo espectador. 

 

No discurso institucionalizado da “adolescência” é socialmente esperado que 
cada jovem procure informação sexual sobre o corpo, amplamente 
midiatizada na forma de roteiros, instruindo-se compulsivamente para o 
regime heterossexual da “normalidade” (Griffin, 2000; Rich, 1980) e assim 
revelando os “mistérios” que regulam uma vida sexual adulta. (NOGUEIRA, 
2010, p. 381) 
 

É importante observar o papel da internet nessa dinâmica de manutenção 

de valores, pois devido ao conservadorismo ainda presente em nossa sociedade falar 

sobre sexo abertamente é tabu. Assim, na era digital em que vivemos, a pornografia 

online acaba por fornecer um primeiro contato com o tema por conceder possibilidade 

de acesso dentro do âmbito privado: 

 

As pessoas afirmam que a internet teria sido sua principal fonte de consulta 
sobre informações e dúvidas acerca de sua sexualidade, desejos, práticas e 
posições sexuais, inclusive por meio dos vídeos erótico-pornográficos. Deste 
modo, confeririam à internet e à tecnologia digital um importante papel sobre 
a conformação de seu autoconhecimento psíquico e corporal, além das 
construções identitárias de gênero e sexo. Fato evidentemente mais 
significativo para o público LGBT que, marcado pela coerção de sua 
sexualidade, preconceito e violência, enfrentaria mais dificuldades para 
expressar e viver seu sexo publicamente. As pessoas bissexuais e trans, por 
exemplo, afirmaram que somente com o acesso à internet, descobriram que 
eram “normais” e que existia algo além da heterossexualidade e 
homossexualidade. (CORRÊA, 2016, p. 5) 
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Logo, se a pornografia online acaba por assumir o cargo “pedagógico” 

sobre as práticas sexuais, deve-se ter em mente a importância da criação de 

representações alternativas do sexo. Se um indivíduo não se vê representado, acaba 

por identificar-se enquanto fora da convenção de normalidade. 

Na atualidade a praticidade dos smartphones com câmeras digitais 

embutidas “fizeram dos leigos em fotografia e vídeo potenciais fotógrafos e 

videomakers, cujas criações imagéticas povoam as redes sociais, provocando 

interações sem precedentes.” (Corrêa, 2016, p. 10). No caso destes aparatos em 

especial populariza-se a prática conhecida como enviar nudes, do inglês “nus”, que 

se refere a uma versão sexualizada da selfie, sendo que conforme explica Corrêa: 

 

Ambos designam a autoimagem digital criadas pelos dispositivos, sendo 
selfie a imagem da pessoa vestida em posições e situações sociais 
ordinárias, e nudes a imagem de partes ou de todo seu corpo, parcial ou 
totalmente nu, em posições tidas como eróticopornográficas, fetiches etc. 
(2016, p. 2) 
 

É importante notar que essa dinâmica do DIY, do inglês Do It Yourself (faça 

você mesmo), impactou também no tipo de produção pornô, pois se antes a indústria 

mainstream se via presa a certos moldes, agora era possível criar uma pornografia 

alternativa. Assim, pontuar a produção autônoma relevante por esta permitir a 

possibilidade de expressão de grupos costumeiramente excluídos do eixo 

mainstream, permitindo ainda que o próprio indivíduo consumidor se perceba 

enquanto produtor de conteúdo.  

 

2.3 O MOVIMENTO PÓS-PORNÔ 

 

O florescer da indústria pornô ocorreu no mesmo momento histórico do 

desenvolvimento da segunda onda do feminismo, a qual não se calou diante da 

grande carga opressora perpetuada pela pornografia mainstream.  

 

Algumas correntes feministas radicais trouxeram a pornografia para o centro 
de uma antiga polêmica ideológica sobre as políticas de representação das 
sexualidades, definindo-a unicamente como uma das mais degradantes 
formas de violência contra as mulheres. A pornografia era assim 
compreendida como uma evidente expressão da pressão masculina, feita por 
homens para homens, num continuum ideológico da hegemônica cultura 
heterossexista. (NOGUEIRA, 2010, p. 376) 
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Mas enquanto uma parcela do movimento feminista das décadas de 1970 

e 1980 condenava a pornografia por completo, havia outra que se opunha a esse 

posicionamento pelo fato daquela corrente do feminismo se reduzir a uma binaridade 

heteronormativa, ou seja, considerar apenas o papel masculino e feminino 

heterossexual na sociedade, sem deixar espaço para o debate sobre como a 

produção pornográfica dialogava com as especificidades da comunidade LGBTQIA+ 

da época.   

 

O problema essencial do debate feminista sobre pornografia foi ter sido 
reduzido pelas suas protagonistas a duas metades opostas, não deixando 
espaço para cumplicidades entre as válidas perspectivas de cada um dos 
lados (CHANCER, 2000, apud. NOGUEIRA, 2010, p. 378).  
 

Vale lembrar que além do feminismo, as décadas de 1970 e 1980 foram 

marcadas por diversos movimentos com embasamento teórico que buscavam a 

redução da desigualdade social como questões de raça, etnia, gênero e sexualidade. 

De acordo com Sarmet “[...] autores como Teresa de Lauretis, Judith Butler, Eve 

Sedwigck e Michael Warner, ao final dos anos 1980 e início dos anos 1990, passaram 

a formular proposições de uma teoria queer” (2014, p. 6), termo oriundo do inglês que 

significa “estranho, ridículo ou excêntrico, e na cultura anglo-americana, é também 

uma forma pejorativa de nomear homossexuais” (SARMET, 2014, p. 7). Seguindo 

uma das propostas da teoria queer, o termo passou a ser reapropriado e ressignificado 

afim de descaracterizar seu caráter pejorativo, passando a representar, 

orgulhosamente, pessoas LGBTQIA+.  

Como já mencionado, existia uma vertente queer-friendly do movimento 

feminista, muito mais abrangente do que aquela que condenava a pornografia em 

absoluto. Este grupo levava em consideração as diversas intersecções de gênero e 

sexualidade, acreditando que a produção pornô poderia ser apropriada e 

ressignificada afim de representa-las como sugere Preciado (2007) “[...] o melhor 

antídoto contra a pornografia dominante não é a censura, mas antes a produção de 

representações alternativas da sexualidade, feitas a partir de olhares divergentes do 

olhar normativo” (NOGUEIRA, 2010, p. 378). Assim surge a pós-pornografia. 

O pós-pornô surge ao final da década de 1980, no entanto há debate sobre 

quem utilizou o termo pela primeira vez. Algumas fontes, como é o caso de Cruz 
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(2016, p. 4), apontam o artista holandês Wink van Kempen ao afirmar que o mesmo 

utilizara o termo para se referir a “[...] criações sexualmente explícitas cujo objetivo 

não é induzir à masturbação, adquirindo um viés crítico ou paródico”. Kendrick 

também o utilizou como título do último capítulo do livro Museu Secreto, cuja primeira 

edição data de 1987, embora sua abordagem do termo siga uma linha de pensamento 

muito distinta do que é comumente aceito e debatido acerca do tema (SARMET, 2014, 

p. 7).  

O único ponto em comum a ser aceito é que o pós-pornô tem como 

precursora, segundo a maioria das fontes que referem o assunto, a ativista e artista 

Annie Sprinkle, que deixou sua carreira como atriz pornô por considerar a indústria 

“machista e irresponsável” (CRUZ, 2016, p. 4). Sprinkle passou a dirigir seus próprios 

filmes e realizar performances como A Public Cervix Anouncement onde, posicionada 

em uma cadeira, mostra seu colo do útero a todos que tiverem interesse. É notável o 

tom crítico no trabalho de Sprinkle ao atrelar a exposição sexual explícita a questões 

sociais. Em seu site oficial a artista explica sua performance: "Uma das razões pelas 

quais eu mostro meu colo do útero é garantir aos mal informados, que parece ser 

principalmente a população masculina, que nem a vagina nem o colo do útero contém 

dentes" (tradução nossa).  

 

 
Figura 7. Performance A Public Cervix Anouncement - Annie Sprinkle 

Fonte: http://anniesprinkle.org/a-public-cervix-anouncement/ 
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Foi somente a partir do final da primeira década dos anos 2000 que o pós-

pornô passou a se consolidar enquanto movimento artístico, tendo como foco principal 

as produções de artistas e ativistas de Barcelona, Espanha (Cruz, 2016, p. 405). Entre 

os principais nomes do movimento podemos citar Diana Pornoterrorista, o teórico 

queer Paul B. Preciado e o coletivo PostOp (CRUZ, 2016, p. 408). Especificamente 

dentro das artes visuais as linguagens mais frequentemente abordadas são a 

performance, o vídeo e a fotografia, sem deixar de abranger as demais técnicas 

embora aparentemente com menor frequência. 

 

 
Figura 8. Micro-Rabia - Diana Pornoterrorista - Foto: David Rodríguez, Madri 

Fonte: https://pornoterrorismo.com/mira/fotografia/ 
 

Conceitualmente, conforme o movimento tomou forma podemos dizer que 

o pós-pornô tem como intenção principal desconstruir os padrões heteronormativos 

presentes na pornografia convencional através da reaproximação da pornografia com 

a arte sob um viés crítico. Contudo, considerando a diversidade dos recortes de 

abordagem priorizados por diversos artistas do movimento pós-pornô, torna-se 

impossível identificar padrões exatos ou delimitar seu território.  

Conforme afirma Sarmet “a pluralidade das formas de ação do pós-pornô 

evidencia que não estamos diante de um movimento unificado ou de um gênero com 

códigos estabelecidos” (2014, p. 10), sendo assim, o que se pode fazer é entender os 

pontos em comum em toda a complexidade e pluralidade das produções pós-

pornográficas: 
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Trata-se de confrontar, desconstruir e até mesmo redefinir os imaginários 
sexopolíticos vigentes, a partir da representação de corpos, gêneros e 
identidades sexuais historicamente marginalizadas, além do 
desmantelamento de estéticas e linguagens criadas na e pela indústria 
pornográfica tradicional, branca, capitalista e heterossexualmente orientada. 
Nas obras e ações pós-pornográficas, os discursos sobre a ressignificação 
dos códigos de gênero vão ao encontro de reflexões acerca dos limites entre 
corpo e máquina, tecnologia e cotidiano, privado e público, indivíduo e 
sociedade, pertencimento e território. (SARMET, 2014, p. 7) 
 

Tratando-se de um movimento artístico tão recente é possível encontrar 

diversos artistas que podem não se identificar declaradamente enquanto pertencentes 

ao pós-pornô, mas inegavelmente exibem características inerentes ao mesmo. A 

exemplo disso temos o diretor Bruce LaBruce, que afirma não fazer parte do 

movimento: 

 

Não me considero postporn, acho que sou mais pré-porno. Estou mais para 
o pornô dos anos de 1960 e 1970, quando todo pornô gay era feito em 16 mm 
e todo pornô heterossexual feito em 35 mm. [...] Diria que sou um cineasta 
underground gay, com sensibilidade punk, que faz filmes pornográficos de 
agitação política (politico-porno agit-prop films!). (GERACE, p. 276) 
 

Podemos notar na fala de LaBruce certa contradição, pois ao mesmo tempo 

que nega a classificação, assumidamente exibe características que perpassam o 

movimento. Acredito que a negação de LaBruce seja falha, pois é notável que tanto 

os temas de seus trabalhos quanto a forma explícita que os aborda coincidem com os 

pontos mais básicos dentro do que se refere a caracterização da pós-pornografia 

enquanto movimento artístico e contraventor. No mais, o artista parece se apoiar pura 

e simplesmente na técnica (ao mencionar a pornografia feita em 16mm e 35mm) para 

justificar-se enquanto não pertencente ao pós-pornô. Uma vez que o movimento 

abrange uma diversidade de linguagens sem demarcar limitações para as mesmas, 

tal argumento técnico ou mesmo a simples palavra do artista parecem insuficientes 

para localiza-lo fora do pós-pornô. 

Tendo em mente o exemplo da fragilidade da negativa de LaBruce, no 

próximo capítulo serão abordados os trabalhos de diversos artistas, incluindo o 

próprio, afim de identificar no conceito de seus trabalhos características intrínsecas 

ao movimento pós-pornô. Esta breve abordagem não pretende esmiuçar teoricamente 

a poética destes artistas, e sim servir como base para que posteriormente seja 

possível identificar similaridades com o projeto Viva Caligula e, sendo assim, serão 
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priorizados os trabalhos que mais se aproximam em linguagem e temática ao recorte 

desta pesquisa.   
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3 ARTISTAS PRÓXIMOS DO PÓS-PORNÔ 

 

3.1 ALEXANDER KARGALTSEV 

 

Alexander Kargaltsev é um artista visual de trabalho diversificado, que varia 

entre fotografia, roteiro, atuação e direção. Nasceu em Moscou, onde tem formação 

pela Universidade de Cinematografia do Estado Russo. Temendo a crescente 

homofobia institucionalizada pelo estado russo o artista deixou seu país de origem em 

direção aos Estados Unidos, onde por esta razão conseguiu asilo político.  

 

  
Figura 9. Sem título - Alexander Kargaltsev 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/kargaltsev/32658289990/in/dateposted/ 
 

Na fotografia seus trabalhos costumam retratar modelos masculinos nus. 

Os registros são majoritariamente posados em uma diversidade de locações tanto 

internas quanto externas. Sua técnica varia entre fotografia com câmeras digitais 

profissionais e câmeras instantâneas com as quais tem trabalhado mais 

recentemente.  
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Figura 10. Sem título - Alexander Kargaltsev 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/kargaltsev/32983792401/in/dateposted/ 
 

Uma de suas séries mais significantes é Asylum, onde retratou jovens com 

história semelhante a própria: exilados russos fugindo da homofobia de seu país de 

origem. Os modelos posam em diversos pontos de Nova Iorque e sua nudez simboliza 

o fato de terem deixado suas vidas já constituídas para trás estando em um país que 

embora os tenha acolhido ainda é um local estranho. Essa vulnerabilidade contrasta 

com suas posturas e expressões austeras, mostrando que não deixaram para trás seu 

orgulho e a força para seguir adiante lutando pelo seu direito de existir.  

 

 
Figura 11. Sergey - Alexander Kargaltsev 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/kargaltsev/8083302848/in/dateposted/ 
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3.2 BRUCE LABRUCE 

 

Nascido em 1964 em Ontário, Canadá, Justin Steward cursou cinema na 

Universidade York, em Toronto onde vive atualmente. No entanto o diretor é mais 

conhecido por seu nome artístico, Bruce LaBruce. Seus filmes muitas vezes têm tom 

experimental e narrativas inusitadas envolvendo cenas de sexo explícito real, gore 

(encenação de violência exagerada) e conceitos de crítica social.  

 

 
Figura 12. Sem título - Bruce LaBruce 

Fonte: http://brucelabruce.com/photographs/ 
 

Um dos trabalhos mais relevantes na carreira do diretor é The Raspberry 

Reich (2004), que “utilizou a pornografia como investigação da política sexual dos 

desejos no âmbito do discurso revolucionário” (GERACE, 2015, p. 278). Outras 

películas famosas são os filmes envolvendo personagens zumbis, onde por exemplo 

em Otto; or; Up with Dead People (2008), o zumbi é utilizado “como metáfora da 

homossexualidade vista na forma de estigma social” (GERACE, 2015, p. 280).  
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Figura 13. The Raspberry Reich - Bruce LaBruce 

Fonte: http://brucelabruce.com/films/ 
 

Além de trabalhar com filmes, LaBruce também é escritor e fotógrafo. Sua 

fotografia muito se assemelha a seus filmes tanto no aspecto visual quanto conceitual. 

Algo notável é a variedade de modelos utilizados pelo artista, por vezes saindo dos 

padrões de beleza comumente aceitos pela mídia ao retratar pessoas trans ou com 

amputações, mostrando que estes também vivenciam sua sexualidade.  

 

 
Figura 14. Sem título - Bruce LaBruce 

Fonte: http://brucelabruce.com/photographs/ 
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3.3 CAMILA CORNELSEN 

 

A brasileira Camila Cornelsen é vocalista de uma banda, possuindo 

também um extenso currículo na direção de clipes e vídeos publicitários. Contudo, é 

na fotografia que a artista se destaca. Surgido em 2012 seu projeto pessoal X-Real 

tem como propósito principal o registro de mulheres normais, sem edição sobre seus 

corpos, a fim de questionar padrões de beleza instituídos pela mídia mainstream. 

 

 
Figura 15. Juliana F - X-Real 

Fonte: http://www.xreal.com.br/ 
 

As fotos estão dispostas no website do projeto em forma de ensaios 

fechados com uma média de 20 a 35 fotos cada. As modelos são voluntárias, entrando 

em contato através da própria página. Os ensaios são realizados comumente em 

ambiente fechado de escolha das próprias modelos. A iluminação utilizada é 

majoritariamente a luz natural. A artista pontua importância da não utilização de 

recursos comuns à ensaios profissionais como iluminação específica, estúdio e equipe 

de apoio, pois acredita que um ambiente intimista faz com que suas modelos se sintam 

à vontade para se expressarem com maior naturalidade.    
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Figura 16. Daniela A - X-Real 

Fonte: http://www.xreal.com.br/ 
  

O trabalho de Cornelsen é especialmente relevante por se tratar de uma 

fotógrafa mulher aplicando sua vivência enquanto tal à uma produção artística. 

Existem atualmente outros projetos que se propõe a retratar o corpo feminino sem 

retoques digitais, mas estes são em sua maioria idealizados por homens 

heterossexuais. Desta forma o X-Real consegue se destacar entre trabalhos similares 

por proporcionar um olhar único e seguramente livre da objetificação das modelos 

retratadas, conforme a proposta do projeto.  

 

 
Figura 17. Rúbia - X-Real 

Fonte: http://www.xreal.com.br/ 
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3.4 GÄG-BÄLL 

 

O músico e artista visual Sebastian Ghërre nasceu em Buenos Aires, 

Argentina, no final da década de 1980. Alguns anos mais tarde se muda com sua mãe 

para Santiago, Chile, onde estuda dança no Teatro Municipal de Santiago por cerca 

de cinco anos durante sua adolescência. Em uma entrevista disponível em seu site 

oficial Ghërre conta sobre o surgimento de seu nome artístico e seu processo criativo 

com fotografia. 

 

 
Figura 18. Gonzalo S. - Gäg-Bäll 

Fonte: https://www.gag-ball.com/2008-1/ 
 

Tendo contato com um mangá do gênero hentai, história em quadrinhos 

japonesa com temática pornográfica, Ghërre viu pela primeira vez a representação de 

uma gag-ball, mordaça esférica utilizada em práticas sexuais BDSM (bondage, 

submissão e sadomasoquismo). Marcado por esta imagem adotou Gäg-Bäll como 
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apelido nas redes sociais da época para mais tarde utilizar o nome como pseudônimo 

ao assinar sua produção visual, iniciada em 2009. 

 

 
Figura 19. Cristofer P. - Gäg-Bäll 

Fonte: http://gag-ball-gallery.tumblr.com/post/97312429208/cristofer-p-2014 
 

O artista utiliza câmeras analógicas para realizar seu trabalho fotográfico, 

alegando que a limitação de fotos possíveis por cada rolo de filme e a impossibilidade 

de prever o resultado final fazem parte de sua poética. Os filmes são revelados de 

forma terceirizada em laboratórios especializados, contribuindo com o acaso presente 

no trabalho de Ghërre. Embora se utilize de técnicas analógicas a internet tem grande 

importância em seu trabalho, uma vez que após escaneadas é online que suas fotos 

são compartilhadas.  

As imagens retratadas variam entre nus individuais, por vezes envolvendo 

práticas de masturbação, e intercurso sexual explícito entre duas ou mais 

pessoas.  Os modelos são na maioria das vezes garotos de programa ou mesmo 

voluntários interessados em se expor. Gäg-Bäll afirma evitar ao máximo interferir os 

dirigindo, limitando-se a registrar toda a ação ocorrida espontaneamente. O artista 

afirma ainda muitas vezes fotografar utilizando o flash da câmera, porém com as luzes 

do ambiente apagadas e sem enxergar por completo o que está registrando, deixando 

assim seus modelos mais à vontade e dando ao seu trabalho um aspecto de 

aleatoriedade. 
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Figura 20. Fox & D’ La Rosa, Fallen in  Lov / Love Song  - Gäg-Bäll 

Fonte: http://gag-ball-gallery.tumblr.com/post/162142277113/fox-d-la-rosa-fallen-in-lov-love-song 
 

O artista narra em seu manifesto as dificuldades que passou durante sua 

infância e adolescência, sendo excluído e rechaçado especialmente pela família por 

não seguir os padrões de comportamento impostos pela sociedade à performatividade 

do gênero masculino. Ghërre é considerado “afeminado” desde criança e conforme 

seu relato sofreu muito com isso. Seu trabalho atual não trata explicitamente desse 

sentimento de deslocamento dentro da sociedade, mas evidencia a consolidação de 

sua identidade enquanto homossexual, seja pelos registros do sexo de outros ou no 

exercício de sua autoestima através de autorretratos. Em tom de sarcasmo o artista 

parece fazer uma provocação pessoal aos seus familiares em seu manifesto ao dizer 

que “Esta é a única maneira de vocês verem a bela mariquinha que me tornei graças 

às minhas experiências” (tradução nossa) junto de um autorretrato expondo seu ânus.  
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Figura 21. Manifest (autorretrato) - Sebastian Ghërre 

Fonte: https://www.gag-ball.com/manifest/ 
 

3.5 REN HANG 

 

O poeta e fotógrafo Ren Hang nasceu no ano de 1987 em Changchun, na 

província chinesa de Jilin. Passou seus últimos anos em Beijing, onde no dia 24 de 

fevereiro de 2017 tira a própria vida após cinco anos de luta contra a depressão. 

Embora censurado em seu país, conquistou fama internacional com seu estilo 

intimista e provocativo ao fotografar seus próprios amigos nus. O trabalho de Ren 

Hang é inusitado e o fotógrafo não se acanha em registrar a sexualidade dos modelos, 

normalmente seus amigos, de forma explícita. Emaranhados de corpos, vaginas, anus 

e pênis eretos, os quais considera os mais belos. Sua fama mundial se deu graças a 

divulgação online de seu trabalho, que posteriormente lhe rendeu a oportunidades de 

expor seu trabalho em galerias de diversos países.  

 



42 
 

 
Figura 22. Sem título - Ren Hang 

Fonte: http://renhang.org/photography-2016 
 

As fotos aparentam ser na maioria das vezes posadas. Utilizando uma 

câmera doméstica convencional sua técnica varia entre registros em ambientes 

internos com iluminação artificial (flash) e algumas externas, entre paisagens naturais 

e urbanas. Conforme uma entrevista dada ao site da revista Vice o artista descreve 

seu trabalho como assertivo uma vez que não costuma seguir um “roteiro” pré-

estabelecido para seus ensaios, tendo ideias espontâneas enquanto fotografa. Para 

o artista também não há intenção narrativa específica ao retratar determinadas poses 

ou cenas, sendo que tudo ocorre de forma muito fluída.  
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Figura 23. Sem título - Ren Hang 
Fonte: https://creators.vice.com/en_us/article/bm3wvw/subversive-chinese-photographer-ren-hang-

has-died 
 

Apesar de não atribuir conceitos específicos ao embasamento de seu 

trabalho, a fotografia de Ren Hang pode ser vista como um ato político. O grande 

conservadorismo chinês o impediu de conquistar a devida fama em seu próprio país, 

sendo que o artista foi preso diversas vezes. Violar as normas de uma sociedade na 

esperança de, segundo o próprio artista, se fazer ser aceito, é posicionar-se de forma 

contraventora ao representar imageticamente uma geração que não aceita ter sua 

sexualidade silenciada.  

 

 
Figura 24. Sem título - Ren Hang 

Fonte: http://renhang.org/Photography-2015 
 

3.6 ROBERT MAPPLETHORPE 

 

Robert Mapplethorpe foi um artista que trabalhou com diversas técnicas 

como desenho, pintura e assemblagem, mas foi a fotografia que o fez mundialmente 

famoso. Nascido em 1946 em Nova Iorque, Estados Unidos, cresceu em uma família 

tradicionalmente cristã e aos 16 anos de idade ingressou no Instituto Pratt, 

universidade dedicada a arquitetura, arte e design. Nesse período dividiu moradia com 

amigos, estando agora distante dos dogmas seguidos por sua família.  
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Inicialmente o artista não acreditava na fotografia enquanto legítima 

expressão artística por considera-la uma “arte menor”, conforme comenta em um 

trecho de entrevista presente no documentário Mapplethorpe: Look at the Pictures. 

Seu interesse inicial na técnica foi em registrar a movimentação dos clubes BDSM 

locais. A partir deste momento, por volta de 1977, passou a se interessar mais em 

retratar o corpo, passando os próximos anos trabalhando com nus femininos e 

masculinos.  

 

 
Figura 25. Jim and Tom, Sausalito - Robert Mapplethorpe 

Fonte: http://confessionsofaboytoy.com/2016/03/26/robert-mapplethorpe-photos-x-portfolio/ 
 

Se por um lado o trabalho de Mapplethorpe mantinha-se fiel aos padrões 

clássicos de beleza ao registrar corpos esculturais, inovava por expor a sexualidade, 

direcionada especialmente ao público gay. Seus trabalhos mais conhecidos, e mais 

polêmicos, são da coleção intitulada “Portfolio X”, onde reúne trabalhos que chocaram 

a sociedade da época por conter imagens sexualmente explícitas, em especial pênis 

eretos, cenas de golden shower (fetiche sexual por urina) e um autorretrato 

introduzindo o cabo de um chicote no ânus.  
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Figura 26. Autorretrato com chicote - Robert Mapplethorpe 

Fonte: http://confessionsofaboytoy.com/2016/03/26/robert-mapplethorpe-photos-x-portfolio/ 
 

A fotografia de Robert Mapplethorpe provocou ao mesmo tempo repulsa e 

curiosidade. Dada a fama que atingiu, expor práticas sexuais de um grupo 

marginalizado, como os homossexuais, foi como obrigar uma sociedade regrada pela 

moralidade a encarar sua existência, mesmo que a contragosto. O artista falece em 

1989, três anos após ser diagnosticado com AIDS. 

 



46 
 

 
Figura 27. Helmut and Brooks - Robert Mapplethorpe 

Fonte: http://confessionsofaboytoy.com/2016/03/26/robert-mapplethorpe-photos-x-portfolio/ 
 

Reduzir o trabalho de Mapplethorpe apenas aos nus seria um equívoco, 

mas é muito claro no meio artístico que foram estas fotografias polêmicas que 

conferiram a ele seu status. Sendo assim é curioso o fato de que no site oficial do 

artista, sustentado pela fundação criada pelo próprio, as imagens presentes na 

categoria nus masculinos sob a guia portfolio estejam presentes apenas fotografias 

de abordagem sutil. Os nus ali apresentados encontram-se dentro da zona de conforto 

da moralidade de nossa sociedade, enquanto qualquer material pertencente ao 

famigerado Portfolio X é dificilmente encontrado em sites oficiais pertencentes a 

museus, galerias ou mesmo universidades direcionadas às artes. Tendo sua 

existência e impacto negados, estes trabalhos são comumente encontrados apenas 

em plataformas menores e mais subversivas, como blogs pessoais ou sites que 

abordem especificamente a contravenção à normatividade.    

 

3.7 SLAVA MOGUTIN 
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Mais do que um artista, Slava Mogutin pode ser considerado uma figura 

histórica para o movimento LGBTQIA+. Nascido em Kemerovo, Sibéria, aos 14 anos 

deixou a família para morar na capital russa, Moscow. Mesmo sem formação 

específica trabalhou como jornalista para jornais independentes, posicionando-se 

sempre quanto à sua identidade, abertamente gay. Ainda que contra as leis locais, 

juntamente de seu então namorado tentaram registrar, sem sucesso, o primeiro 

casamento homo da Rússia em 1994. Devido a isso, um ano mais tarde foi forçado a 

fugir para os Estados Unidos sendo o primeiro homossexual a quem foi concedido 

asilo político por perseguição homofóbica, abrindo precedente para outros casos 

similares dali em diante.  

 

 
Figura 28. Anton - Slava Mogutin 

Fonte: http://slavamogutin.com/lost-boys/ 
 

Os trabalhos mais aclamados do artista são Lost Boys e NYC Go-Go. A 

fotografia de Mogutin é declaradamente crítica não só a homofobia, mas aos sistemas 

econômicos tanto do oriente quanto do ocidente, respectivamente abordados em cada 

uma das coletâneas citadas. Este entrelaçamento entre sexo e capital remete a 

Focault que, conforme pontuado no capítulo anterior, aponta os mecanismos de 

normatização da sexualidade como oriundos do sistema capitalista e que, no caso do 

trabalho crítico de Mogutin, não exclui o modelo de sistema econômico russo.  
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Figura 29. Anton - Slava Mogutin 

Fonte: http://slavamogutin.com/lost-boys/ 
 

O trabalho de Mogutin com fotografia é diversificado, passando por retratos, 

fotomontagens, assemblagens e fotos documentais no registro de situações 

cotidianas. Contudo é ao retratar a sexualidade de forma crua que o artista se destaca. 

Entre cenas explícitas de sexo o artista varia na utilização de flash quando em 

ambiente interno e o aproveitamento da luz natural quando em ambiente externo. 

Seus modelos são, segundo consta no artist statement disponível no site oficial de 

Mogutin, “pessoas reais” as quais registra de forma “intimista em cenários de 

vulnerabilidade” (tradução nossa). O artista afirma ainda que sempre gostou de 

quebrar tabus e estereótipos, e que acredita que este seja o papel da arte. 

 

 
Figura 30. Junet & Felony - Slava Mogutin 
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Fonte: http://slavamogutin.com/nyc-go-go/ 
 

3.8 VIVIAN FU 

 

Nascida no Vale de São Fernando, Estados Unidos, Vivian Fu é formada 

em artes com foco em fotografia pela Universidade da Califórnia em Santa Cruz, 

atualmente vivendo em São Francisco. A artista afirma que seu interesse por 

fotografia começou online, visitando especialmente o website de compartilhamento 

fotográfico Flickr. Ela pontua ainda a importância da internet em seu trabalho, tanto 

pela facilidade de compartilhamento do mesmo quanto pela possibilidade de “se 

conectar com pessoas interessadas em coisas similares” (tradução nossa).  

 

 
Figura 31. Sem título - Vivian Fu 

Fonte: http://vivian-fu.tumblr.com/post/32384529713/untitled-inner-richmond-district-august-2012-by 
 

Incomodada com os frequentes estereótipos de mulheres asiáticas na 

mídia mainstream, retratadas como coadjuvantes submissas, a artista encontrou a 

necessidade de se expressar visualmente registrando assim seu cotidiano, inclusive 

a vida sexual com seu namorado Tim. O trabalho da fotógrafa é um exercício de sua 

identidade, sendo muitas de suas produções autorretratos. Fu acredita que o 

autorretrato, ou selfie, é importante “especialmente para pessoas que não se veem 

muito representadas no mainstream” (tradução nossa) conforme afirma em entrevista 

à revista Vice. 
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Figura 32. Self Portrait in Stacie’s Guest Room - Vivian Fu 

Fonte: http://vivian-fu.tumblr.com/post/89921522712/self-portrait-in-stacies-guest-room-santa-cruz 
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4 PROJETO VIVA CALIGULA 

 

Este capítulo tratará de pontuar meu primeiro contato com o autorretrato nu 

e detalhar o surgimento do Viva Caligula enquanto blog de moda, para então discorrer 

sobre seu redirecionamento e desenvolvimento conceitual. Será ainda relatado o 

processo criativo utilizado na produção imagética do projeto para que por fim seja 

possível relaciona-lo com a pós-pornografia resgatando os diversos pontos abordados 

anteriormente ao longo desta pesquisa. 

 

4.1 AUTORRETRATO 

 

Minhas primeiras experiências com o autorretrato nu surgiram no Tumblr, 

onde mantenho uma conta pessoal desde 2010. Ao contrário dos blogs tradicionais, 

focados na escrita, o Tumblr tem como principal característica o compartilhamento 

massificado e dinâmico de imagens. É relevante apontar a ausência de uma censura 

na plataforma quanto a imagens de corpos nus ou em intercurso sexual, sendo que 

embora não sejam os únicos gêneros presentes no website constituem uma parcela 

relevante do material compartilhado.  

Em meio a diversas fotografias retratando nudez e sexo presentes no 

Tumblr foi observado que muitas das mesmas não se tratavam necessariamente de 

produções profissionais, e sim nudes fotografadas e publicadas pelos próprios 

usuários. Inspirado por estas imagens passei a realizar uma investigação do 

autorretrato nu publicando minha própria produção na plataforma. Contudo, apesar do 

teor muitas vezes sexual estas imagens não revelavam meu corpo por completo. Essa 

peculiaridade já havia sido constatada por Goldemberg, que aponta uma entrevista 

onde diversas pessoas comuns foram convidadas a posarem nuas e estas relataram 

que seu desconforto provinha não da nudez em si, mas do fato de não se encaixarem 

no padrão de beleza vigente.   

 

Nota-se, nos entrevistados, um discurso que procura enfatizar a necessidade 
de "estar em paz com o corpo", de "gostar do próprio corpo", mostrando que 
o problema (ou pudor), quando existe, não é tanto em relação à nudez, mas 
à aparência física, isto é, à sua inadequação aos padrões estéticos 
considerados ótimos. (2002, p. 26) 
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Em concordância com o que a autora pontua no trecho acima, naquele 

momento não havia qualquer pudor com relação à minha exposição genital, mas por 

meu corpo não se encaixar no padrão de beleza estabelecido pela mídia não me 

sentia confortável em expor meu abdome. Nas fotos sempre o ocultava através do 

uso de roupas, tecidos ou mesmo edição digital. 

 

 
Figura 33. Autorretratos com edição no abdome 

Fonte: Acervo pessoal 
 

O receio em expor meu corpo em sua totalidade estava arraigado na 

ausência de representatividade, ou seja, o fato de não observar corpos similares ao 

meu, levaram-me a constituir a noção de que o mesmo é abjeto. Ainda que se tratando 

de “pessoas comuns”, os nudes observados no Tumblr normalmente retratavam 

corpos dentro do padrão de beleza comumente imposto pela mídia mainstream: 

pessoas brancas de corpo magro ou atlético. Cabe ainda pontuar que este padrão 

também está atrelado ao conceito de performatividade proposto por Butler, pois os 

homens e mulheres representados estão dentro da conformidade do que se qualifica 

como o que seus respectivos gêneros devem representar. Este padrão, estando 

presente massivamente na mídia mainstream, acaba por criar no espectador a ideia 

de que é a normalidade desejável. De acordo com Goldemberg:  
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Por intermédio do cinema, da televisão, da publicidade e de reportagens de 
jornais e revistas, a exigência acaba atingindo os simples mortais, 
bombardeados cotidianamente por imagens de rostos e corpos perfeitos. 
(2002, p. 26) 
 

Assim, uma vez que um indivíduo não se encaixe dentro destes padrões e 

não se veja representado na mídia, é considerado abjeto. Vale lembrar que não cabe 

ao recorte desta monografia abordar os mecanismos sociais que perpassam a 

imposição dos padrões de beleza enquanto demarcadores sociais ou nos 

aprofundarmos no impacto que este sistema exerce sobre a autoestima de indivíduos 

fora do padrão de beleza hegemônico. O que diz respeito a este momento da pesquisa 

é salientar minha experiência pessoal enquanto me identificando como fora deste 

padrão de beleza midiático e de que forma as inseguranças resultantes disto vieram 

a ser transgredidas ao ponto de constituir a parte abordagem conceitual do projeto 

Viva Caligula conforme será retomado posteriormente. 

 

4.2 SURGIMENTO 

 

Devido a minha formação técnica em estilismo e confecção industrial pelo 

SENAI-PR no ano de 2009, surgiu juntamente de uma amiga a ideia de criar um blog 

de moda subversivo onde prezávamos pela desconstrução do estilo de vida luxuoso 

e longe da realidade da maior parte da população que os blogs de moda fomentavam. 

Produzíamos nossos próprios ensaios utilizando marcas independentes e pouco 

conhecidas. Minha formação não havia me concedido qualquer conhecimento técnico 

sobre fotografia, tornando-me autodidata para suprir nossa necessidade de produção. 

Assim, a fim de criar um repertório visual, tive contato com diversos websites que 

publicavam editoriais de moda.  

Embora a fotografia de moda seja majoritariamente publicitária, é notável 

que a mesma bebe de referências artísticas tanto nas composições visuais quanto em 

conceito. Sendo assim, eventualmente encontrei ensaios que apresentavam não só 

as roupas ali destacadas, mas também nudez tanto feminina quanto masculina, numa 

tentativa de demonstrar conceitualmente um estilo de vida hedonista e desejável 

associado às marcas representadas. O mais surpreendente foi observar a forma como 

essa nudez, especialmente a masculina, era exibida em um nicho midiático e 

comercial mainstream sem qualquer sinal de pudor. Ainda que não houvesse 

intercurso sexual, existia nudez frontal total, o que dentro do contexto de nossa 
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sociedade tão regrada parece bastante transgressor. Vale lembrar que não pretendo 

aqui me aprofundar no que diz respeito a especificidade da abordagem do corpo 

dentro desta indústria ou mesmo a validação da fotografia de moda enquanto 

produção artística, e sim apontar de que forma estas referências influenciaram o 

surgimento e o desenvolvimento projeto Viva Caligula.  

 

 
Figura 34. Anatomy of a Murder - Steven Klein 

Fonte: http://www.blckdmnds.com/%E2%80%9Canatomy-of-a-murder%E2%80%9D-por-steven-klein/ 
 

Aliado ao já presente interesse na fotografia de nus, o fascínio despertado 

por trabalhos de fotógrafos como Steven Klein, Juergen Teller e Mert & Marcus me 

levou a independentemente criar no ano de 2011 um novo blog de moda, desta vez 

centrado no compartilhamento de ensaios fotográficos que envolvessem nudez. A 

escolha do nome Viva Caligula se deu de forma totalmente descompromissada. 

Naquele momento precisava de um nome forte e que evocasse sexualidade, sem que 

houvesse grande distinção de pronuncia por visitantes brasileiros ou de língua inglesa. 

Considerando a fama do filme Calígula produzido em 1979, pareceu uma ótima 

possibilidade. 
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Figura 35. Games & Restrictions - Steven Klein 

Fonte: http://www.kaltblut-magazine.com/games-and-restrictions-candy-twilight-and-guns-by-steven-
klein/steven-klein-games-homotography-28/ 

 

Outros artistas relacionados à moda que me influenciaram neste momento 

foram os modelos e fotógrafos Luigi & Luca. O casal trabalhava exclusivamente com 

autorretratos, criando imagens intimistas e explícitas com a exibição não só de nudez 

frontal total, mas também de ereção e intercurso sexual. Os trabalhos publicados no 

extinto website oficial do duo possuíam majoritariamente apelo conceitual e mesmo 

os poucos editoriais de moda produzidos pelo casal eram sexualmente explícitos por 

serem direcionados a um público fashion underground.  
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Figura 36. Union - Luigi & Luca 

Fonte: Acervo pessoal. 
 

Em poucos meses senti a necessidade de produzir conteúdo próprio 

utilizando minha ainda pouca experiência prévia com editoriais. O maior empecilho 

era a falta de modelos que aceitassem posar nus. Sabendo disso, um amigo se 

disponibilizou voluntariamente, e assim fotografei e publiquei meu primeiro ensaio 

masculino. Tratando-se apenas de um experimento, neste momento não havia 

qualquer preocupação em me utilizar de uma linguagem que se assemelhasse a um 

editorial de moda. O primeiro entrave quanto a censura veio pouco tempo após a 
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publicação do ensaio. O modelo teve problemas pessoais devido sua exposição, 

requisitando que eu ocultasse sua identidade nas fotos. 

 

 
Figura 37. Early Morning – Projeto Viva Caligula 

Fonte: https://vivacaligula.com/2013/11/26/early-morning-3/ 
 

Após esta primeira experiência outros voluntários entraram em contato 

interessados em participar, contudo eventualmente problemas como o do primeiro 

modelo se repetiram. Aparentemente ao se sujeitarem a posar nus não havia 

consciência de que uma vez online suas fotos poderiam ser vistas por potencialmente 

qualquer pessoa com acesso à internet. Assim acabavam por voluntariar-se sem 

refletir previamente sobre seu posicionamento enquanto donos de seus próprios 

corpos e consequentemente sem saber lidar com as críticas de conhecidos e 

familiares, eventualmente requisitando que seus ensaios fossem deletados pois na 

época ainda não me utilizava licenças de uso de imagem que me assegurassem o 

direito de mantê-las online.  

Dada a complexidade requisitada por editoriais de moda qualquer intenção 

de introduzir no projeto um viés fashion se perdeu. Em parte isso também se deve ao 

fato de naquele momento a principal influência para a realização destes trabalhos ter 

sido o fotógrafo Terry Richardson que embora atue no ramo da moda preza por certo 

minimalismo em seu trabalho, sendo conhecido por utilizar abusivamente o flash 

posicionando seus modelos em frente a uma parede branca. Uma vez que eu não 

possuía acesso a iluminação fotográfica profissional e grandes variedades de cenário, 
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utilizar o flash como recurso seria uma forma viável de produzir fotografias com 

qualidade satisfatória. 

 

 
Figura 38. Campanha para Tom Ford - Terry Richardson 

Fonte: http://www.sleek-mag.com/2016/06/17/banned-fashion-advertisements/ 
 

Aos poucos, ainda blog, o Viva Caligula passou a tratar do 

compartilhamento exclusivo de meu trabalho fotográfico, tornando-se uma galeria 

online. Para isso o blog, hospedado pelo blogger, foi excluído juntamente de todas as 

postagens com editoriais profissionais de moda. A nova plataforma escolhida para 

hospedar o projeto foi o wordpress devido sua maior possibilidade de customização 

de layout. Por caracterizar-se como uma produção contínua de material autoral, 

apenas nesse momento o Viva Caligula passa a ser considerado um projeto. Vale 

salientar que até este momento os ensaios não abordavam nenhum conceito em 

específico, tratando-se apenas de imagens de experimentação e apreciação acerca 

do nu. 

 

4.3 CENSURA ONLINE 

 

Para ampliar a divulgação do Viva Caligula criei contas específicas 

dedicadas ao projeto em diversas plataformas de compartilhamento de imagens. No 

entanto redes sociais como Facebook e Instagram possuem regras específicas que 

censuram a publicação de conteúdo adulto.  
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Em seus termos de uso, Facebook e Instagram proíbem a publicação de 
“conteúdos pornográficos”, que “contenham nudez” ou “sexo”, numa clara 
adequação a regras sociais moralizantes. Importante notar que tais alertas 
compõem os mesmos itens em que essas empresas anunciam a proibição 
da publicação de “discurso de ódio”, de “discriminação”, “ameaçadores”, que 
“incitem violência”, “contenham violência” ou “atos ilegais”, fazendo uma 
correlação direta entre a nudez e crimes inaceitáveis socialmente. (CORRÊA, 
2016, p. 7) 
 

Embora não concordando com a visão que estas redes sociais possuem 

perante a nudez, prezando pela ampliação do alcance do Viva Caligula foram criadas 

contas para o projeto em ambas as plataformas. Respeitando os termos de uso, as 

imagens publicadas eram sempre devidamente censuradas. Contudo, o juízo utilizado 

pelo Facebook mostrou-se inconstante, pois mesmo não violando os padrões 

presentes no site oficial devido ao uso de censura sobre as genitais, seios e nádegas, 

diversas publicações foram excluídas sob a alegação de violação dos termos. Após 

diversas tentativas falhas de publicação e contato com a administração do site não 

são mais publicadas imagens de nus na página do projeto no Facebook, mesmo 

quando censuradas. O Instagram parece mais sólido ao cumprir suas próprias regras 

sobre este tipo de conteúdo, pois até o momento da realização desta pesquisa 

nenhuma imagem foi deletada.  

Além das redes sociais também são utilizadas plataformas online 

destinadas especificamente a publicação de conteúdo artístico. O Flickr é um site 

destinado majoritariamente à fotografia, e suas diretrizes sobre conteúdo relativo à 

nudez e sexo são consistentes: sua publicação é permitida, desde que as fotos sejam 

marcadas como conteúdo adulto. Conforme as diretrizes presentes no site oficial:  

 

Todo conteúdo no Flickr, público ou privado, precisa ser devidamente 
moderado como "seguro", "moderado" ou "restrito" usando nossos filtros de 
segurança e conteúdo. Se sua análise se comprovar incorreta ou falha, nós 
moderaremos sua conta para corresponder à categorização apropriada para 
pesquisa segura e/ou tipo de conteúdo, e nós enviaremos um aviso a você. 
(Flickr, Flickr Community guidelines, tradução nossa)  
 

Assim, somente os usuários que habilitam a visualização deste conteúdo 

podem ter acesso a estas imagens. As únicas citações (e proibições) específicas 

sobre nudez se referem ao "compartilhamento de conteúdo sexualizado ou adulto de 

outra pessoa sem o consentimento dessa pessoa (pornografia não consensual)" 

(Flickr, Flickr Community guidelines, tradução nossa), e ao ícone de perfil de usuário 

e a utilização de imagens:  
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Somente conteúdo considerado "seguro" será apropriado para seu ícone ou 
foto de capa. Se detectarmos conteúdo inadequado, nós o removeremos, 
marcaremos sua conta como "restrita" e enviaremos um aviso para você. Se 
detectarmos isso novamente, sua conta será excluída. (Flickr, Flickr 
Community guidelines, tradução nossa) 
 

Outro website utilizado para a divulgação do projeto é o DeviantArt, que 

tem por objetivo permitir aos seus usuários a publicação de seus trabalhos artísticos 

de qualquer linguagem. O website costumava especificar as limitações quanto à 

nudez permitida. A exemplo, imagens do pênis flácido eram permitidas (por serem 

consideradas como “nu artístico”) enquanto quando ereto proibidas (por serem 

caracterizadas como “pornográficas”). Contudo, atualmente o texto foi reformulado, 

tornando as delimitações destas regras muito mais subjetivas.  

Existe o mesmo sistema presente no Flickr, onde o usuário deve marcar 

sua publicação como “conteúdo adulto”. Contudo, muitas vezes mesmo que a 

publicação esteja devidamente censurada dentro desta normatização ela corre o risco 

de ser deletada por algum moderador do site, caso o mesmo julgue a publicação 

“ofensiva” ou “de mal gosto”, conforme segue: 

 

[...] Quando falamos em conteúdo adulto nos referimos especificamente a 
deviations que contenham imagens, assuntos, ou outros temas que alguns 
espectadores podem considerar ofensivos, de mal gosto, ou indesejáveis 
para serem vistos ou lidos. O material mais comumente "indesejado" pode 
incluir, mas não limitado a, imagens contendo nudez artística (ver detalhes 
abaixo), grande quantidade de simulação de sangue e carnificina, ou temas 
geralmente violentos. (DeviantArt, Etiquette Policy, tradução nossa) 
 

[...] DeviantART estritamente proíbe submissões de materiais classificados 
como pornográficos ou obscenos. Não há excessões para esta proibição. 
(DeviantArt, Etiquette Policy, tradução nossa) 
 

[...] Certos conteúdos podem ser considerados obscenos pela administração 
e sendo assim o staff se reserva no direito de remover o conteúdo 
imediatamente. A administração reserva o direito de revisão e classificação 
de material questionável como obsceno e não obsceno. (DeviantArt, Etiquette 
Policy, tradução nossa) 

 

Mas, evocando o que foi discorrido no primeiro capítulo desta pesquisa, o 

que é exatamente considerado “pornográfico ou obsceno”? Como já mencionado 

anteriormente, vimos que esta questão está inevitavelmente atrelada às 

especificidades da época em que esses conceitos são abordados, bem como a 

bagagem cultural e senso moral do indivíduo julgador. Sendo assim, um determinado 
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moderador do website pode avaliar como “pornografia” o que outro talvez não 

compreenda como tal.  

Ainda assim é relevante pontuar que das diversas fotos do projeto Viva 

Caligula publicadas no DeviantArt apenas as contendo ereção e contato físico entre 

pessoas nuas (mesmo que sem penetração) foram deletadas. Aparentemente para o 

website independentemente do contexto este tipo de conteúdo continua a ser 

eminentemente considerado como pornográfico, consequentemente tendo seu “status 

artístico” negado.  

Curioso também notar que este posicionamento de censura soa 

contraditório ao próprio título do website. A palavra “deviant”, proveniente do inglês, 

significa: “Alguém cujo comportamento, especialmente sexual, não é usual e é 

geralmente considerado como inaceitável. (Cambrige Dictionary, deviant, tradução 

nossa). 

Cabe reforçar que não cabe a esta pesquisa debater sobre a construção 

da moralidade da sociedade ocidental e de que forma a mesma interfere na validação 

do que é considerado ou não arte na contemporaneidade. O que se espera aqui é 

expor as diversas reflexões que vieram a compor a carga conceitual do projeto Viva 

Caligula, retomando a reflexão sobre os conceitos suscitados previamente.  

 

4.4 MANIFESTO 

 

Até então a experiência com a desistência de modelos levou à reflexão 

sobre maneiras de contornar a situação. Utilizar unicamente modelos anônimos 

poderia tanto tornar o projeto Viva Calígula repetitivo quanto restringir o recrutamento 

dos mesmos devido à necessidade em encontrar voluntários completamente livres de 

tatuagens ou outras marcas, que denunciariam suas identidades. Uma possibilidade 

viável seria, com base em minhas referências, utilizar o autorretrato. Assim poderia 

continuar produzindo para o projeto sem as limitações de exposição corporal impostas 

pelos modelos voluntários. O plano de não tornar o projeto repetitivo permaneceria: 

estes ensaios com autorretrato seriam intercalados com os de modelos voluntários 

que se dividiriam entre anônimos (em ensaios mais explícitos) e outros sem ocultar o 

rosto (em ensaios mais discretos, alguns inclusive sem nudez frontal total).  

Contudo, para transformar meus até então nudes descomprometidos em 

produções artísticas viáveis ao projeto precisaria expor meu corpo integralmente e 
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abrir mão da edição amadora sobre o mesmo. Sendo assim, ao final do ano de 2012 

passei a refletir sobre a possibilidade de transgredir a insegurança quanto minha a 

aparência física. Se não me via representado na mídia, utilizaria o projeto Viva 

Caligula para criar um espaço alternativo de representação do corpo. Publiquei no 

website do projeto um ensaio composto de autorretratos mostrando meu corpo por 

completo. As fotos foram registradas com flash e a edição realizada limitou-se a 

corrigir detalhes como brilho e contraste, sem haver qualquer edição sobre o corpo. 

Juntamente das imagens foi publicado um manifesto relatando meus receios perante 

tal exposição.   

 

 
Figura 39. Captura de tela do manifesto - Projeto Viva Caligula 

Fonte: https://vivacaligula.com/manifesto/ 
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Figura 40. Foto pertencente a primeira versão do manifesto - Projeto Viva Caligula 

Fonte: Acervo pessoal. 
 

Posteriormente, no ano de 2015, as fotos do manifesto foram substituídas 

por um novo ensaio. Foi utilizada iluminação natural, uma maior variedade de poses 

e uma câmera de melhor resolução de imagem a fim de valorizar o detalhamento das 

texturas de pele e formas do corpo. A edição utilizada continuou restrita a aspectos 

como cor e iluminação, sem qualquer adulteração sobre o corpo. Diferentemente da 

primeira versão do manifesto, esta não era composta por autorretratos. As imagens 

foram retratadas por Kleber Garcia, que passa a se tornar colaborador fixo do projeto.  

Importante notar que a presença de uma pessoa a mais na cena, nesse 

caso um fotógrafo que já não é mais o próprio sujeito da foto, é significativo pela 

existência de um relacionamento íntimo e afetivo, de namoro entre fotógrafo e 

fotografado, o que torna mais natural a transição para essa configuração de trabalho. 

Há que se considerar, evidentemente, que essa intimidade auxilia no processo de 

composição das fotos, permitindo um olhar de alteridade para meu corpo, ao mesmo 

tempo em que preserva a noção íntima do processo de autorretrato. 
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Figura 41. Foto pertencente a versão atual do manifesto - Projeto Viva Caligula 

Fonte: https://vivacaligula.com/manifesto/ 
 

Até aquele momento não havia aporte teórico para a produção de conteúdo 

do projeto Viva Caligula, contudo é válido ressaltar que esta ideia de transgressão 

através da exposição coincide com o que Corrêa veio a abordar três anos mais tarde: 

 

O acesso a distintos conteúdos por meio dos ambientes digitais também 
implicaria, na percepção da maioria, a aceitação do próprio corpo, 
provocando uma espécie de libertação emocional das amarradas impostas 
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pelos padrões estéticos arquitetados historicamente pelos meios de 
comunicação, medicina estética e pela moda. (CORRÊA, 2016, p. 5) 
 

Estando atrelada à auto aceitação, o autorretrato funciona também como 

legitimação identitária pois “Ao compartilhar suas selfies, os usuários das redes 

sociais constroem suas identidades e simultaneamente expressam o seu 

pertencimento a uma determinada comunidade.” (ABDOUNI, HUPFELD, et al., 2016). 

Assim, o projeto Viva Caligula passa a incorporar o exercício da autoestima e a quebra 

dos padrões de beleza midiáticos à já vigente intencionalidade contestadora no que 

se refere ao questionamento da representação da sexualidade explícita, proveniente 

das experiências com a censura online abordadas anteriormente.  

 

4.5 PROCESSO CRIATIVO 

 

Os modelos participantes dos ensaios são voluntários, entrando em contato 

através de redes sociais, pelo e-mail disponível no website ou mesmo sendo 

diretamente convidados a posar. Não há restrição quanto a gênero, sexualidade ou 

biótipo embora homens gays sejam mais frequentes. Opta-se pelo uso de modelos 

não profissionais visando prezar a pluralidade dos corpos retratados, estando essa 

escolha atrelada a um dos princípios conceituais por projeto conforme será detalhado 

adiante. Assim, as únicas exigências para a participação são a assinatura de um termo 

de autorização de uso de imagem e comprovação de maioridade legal.  

Os ensaios são realizados majoritariamente onde os próprios modelos 

residem, visando maior conforto psicológico ao se despirem em um ambiente que faz 

parte de seu cotidiano. Quando não existe tal possibilidade são utilizados espaços 

cedidos por terceiros, sejam estes contatos de contatos do projeto ou dos próprios 

voluntários. As intervenções feitas no ambiente no momento da realização dos 

ensaios se limitam a organização do espaço prezando pela composição das fotos a 

serem produzidas. 

Existe uma preparação prévia à realização dos ensaios que envolve a 

pesquisa de referências de poses, iluminação e figurino. Para isso são utilizadas 

publicações encontradas na conta do Tumblr relacionada ao projeto Viva Caligula, 

onde além de material autoral são compartilhadas imagens de outros artistas com a 

finalidade de ampliação de repertório visual. Este planejamento é colocado em prática 

em conjunto com a assertividade, sendo que são retratadas também fotos 
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espontâneas e ideias de poses pensadas no momento, podendo ser sugeridas tanto 

pelo fotógrafo quanto pelos próprios modelos. Tendo o acaso como elemento de 

construção narrativa constata-se a similaridade com o trabalho de Gäg-Bäll, conforme 

abordado no terceiro capítulo.   

Os ensaios são fotografados com câmera digital profissional, havendo 

assim a possibilidade de se registrar até 800 fotos em um mesmo cartão de memória. 

No entanto o número médio total de fotos realizadas por ensaio é de 300, das quais 

são selecionadas entre 10 e 30 imagens a serem editadas e publicadas. Nota-se que 

a dinâmica das publicações do website no formato de ensaios fechados remonta à 

minha experiência prévia com editoriais de moda e a intenção inicial do projeto em 

adotar este viés em sua abordagem acerca do nu.  

A iluminação utilizada varia entre o aproveitamento de luz natural e flash. 

A escolha de não utilizar luz artificial profissional se deve pela intenção de aproximar 

meu fazer artístico a uma experiência intimista recorrendo a elementos que remetem 

à retratos realizados casualmente.  Pode-se fazer relação em especial com o trabalho 

de Ren Hang que se utiliza de uma câmera digital doméstica com flash para fotografar 

pessoas de sua convivência. 

A edição realizada através do Photoshop é mínima, estando centrada no 

aperfeiçoamento de cor e iluminação. Seguindo a proposta do projeto os corpos são 

editados minimamente, afim de remover apenas traços não permanentes como acnes. 

Demais formas e marcas corporais permanentes como manchas e cicatrizes são 

mantidas. O uso de maquiagem facial é permitido quando faz parte do cotidiano do 

voluntário ou quando existe intenção de se evidenciar determinados tipos de 

abordagem como é o caso dos ensaios que retratam drag queens. Assim, não se 

utiliza a maquiagem nos ensaios para esconder traços próprios dos modelos e sim 

como reforço da expressão de sua individualidade. 
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Figura 42. Delicate Sound of Thunder - Projeto Viva Caligula 

Fonte: https://vivacaligula.com/2015/01/05/delicate-sound-of-thunder/ 
 

Após fotografados os ensaios levam cerca de uma semana para serem 

editados, sendo que antes de sua publicação o material é enviado para o modelo para 

uma última aprovação das imagens selecionadas. Nesta etapa é possível que o 

voluntário não autorize a publicação de determinadas fotos as quais não se sinta 

confortável em expor online.  

Os títulos dos ensaios são selecionados de forma descomprometida, 

costumeiramente fazendo alusão a nomes de músicas ou filmes. Esta escolha não 
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reflete necessariamente qualquer possibilidade de indução de interpretação temática. 

Embora alguns dos ensaios utilizem-se de certos recursos de figurino os ensaios são 

produzidos visando carregar os conceitos do projeto de forma geral, não existindo 

intenção em se demarcar temas distintos individualmente em cada ensaio. 

 

 
Figura 43. Whispers In The Dark - Projeto Viva Caligula 

Fonte: https://vivacaligula.com/2014/12/07/whispers-in-the-dark/ 
 

Além dos modelos voluntários a colaboração de simpatizantes do projeto 

ocorre apenas na forma de cessão de figurino, acessórios e locação para realização 
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dos ensaios. Para além disso inicialmente eu mantinha o projeto sozinho, produzindo 

e fotografando. A partir do ano de 2013, após o início de um relacionamento afetivo, 

Kleber Garcia passa a fazer parte do projeto Viva Caligula auxiliando nas produções 

dos ensaios, atuando como modelo ou mesmo como fotógrafo quando me proponho 

a posar.  

 

 
Figura 44. Sem título - Projeto Viva Caligula 

Fonte: http://vivacaligulaproject.tumblr.com/post/166786878422/boyfriend 
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Conforme pontuado anteriormente o website é hospedado pelo Wordpress. 

Nele são publicados apenas ensaios os completos acompanhados dos relatos dos 

modelos participantes. As demais redes sociais e plataformas online atreladas ao 

projeto Viva Caligula funcionam como suporte de divulgação. No Instagram, 

DeviantArt, Flickr e Tumblr são publicadas entre 3 e 5 fotos pertencentes a cada 

ensaio com links de acesso ao website do projeto. Destaca-se ainda que no Tumblr 

também são publicadas fotos individuais ou de ensaios menores, exclusivos à 

plataforma. Estas produções retratam a intimidade de meu relacionamento afetivo, 

sendo costumeiramente realizadas de forma mais espontânea e diferenciando-se do 

planejamento existente nos ensaios produzidos para o website principal do projeto. 

 

  
Figura 45. Sem título - Projeto Viva Caligula 

Fonte: http://vivacaligulaproject.tumblr.com/post/167202237247/boyfriend-and-me 
 

O projeto utiliza como logo a fotografia de uma banana envolta por um 

preservativo preto. A escolha da fruta se dá por esta possuir conotação fálica no 

imaginário popular, sendo que o preservativo que a envolve sugere intenção de 

penetração. O material de cor escura do mesmo remete ao látex utilizado na 

indumentária e acessórios comuns às práticas BDSM. Explica-se a escolha da 

imagem por esta evocar sexualidade mesmo sem ser sexualmente explícita, podendo 

assim ser publicada online em circunstâncias onde a nudez não é permitida como é o 

caso de ícones de perfil, conforme o exemplo relatado anteriormente ao ser abordada 

a regulamentação de censura no Flickr.  
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Figura 46. Sem título - Projeto Viva Caligula 

Fonte: Acervo pessoal. 
 

Pontua-se ainda a relevância da internet em meu processo criativo, pois 

além de fornecer acesso a referências teóricas e imagéticas concede a possibilidade 

de fácil distribuição, tornando possível que potencialmente qualquer pessoa no mundo 

com acesso à internet tenha a possibilidade de acompanhar o projeto. Evidencia-se 

assim uma maior amplitude do que se o projeto fosse distribuído de forma física, 

através de impressos ou exposições. Mostra-se conveniente retomar também a 

questão levantada por Corrêa (2016, p. 5) quanto ao primeiro contato com o sexo 

através da pornografia online, sendo pertinente também ressaltar o que pontua 

Nogueira (2010, p. 380) ao relatar que a pornografia é compreendida como “roteiros 

sexuais”. Logo, estando o projeto Viva Caligula disponível online e abrangendo 

diferentes padrões de beleza, identidade de gênero e orientação sexual, concretiza-

se enquanto espaço relevante de representatividade ao abordar a sexualidade 

dissidente.      

 

4.7 CONCEITO DO PROJETO VIVA CALIGULA 

 

O projeto Viva Caligula surgiu sem intenção de produção própria, para 

posteriormente centrar-se na experimentação sobre a representação da sexualidade. 

Seu desenvolvimento conceitual está inicialmente atrelado à minhas experiências 
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pessoais enquanto homem gay de corpo abjeto, no entanto conforme passa a retratar 

modelos voluntários agregam-se elementos relativos à vivência e subjetividade 

destes. 

Incentivados pelo manifesto publicado no website a principal motivação dos 

voluntários é o exercício da autoestima. Destacam-se aqui os modelos com corpos 

distantes dos padrões midiáticos como as pessoas negras, trans e aquelas 

consideradas pela sociedade como acima do peso. Entretanto não se excluem desta 

abordagem os demais modelos participantes. Embora em determinados casos alguns 

se encaixem em maior ou menor grau nos padrões de beleza, ainda assim vivenciam 

cobranças sociais referentes a aparência. A exemplo, um modelo pode ser 

considerado excessivamente magro diante dos padrões reforçados pela mídia, 

experenciando assim uma marginalização similar ao de outros corpos abjetos.  

 

 
Figura 47. Don't Change - Projeto Viva Caligula 

Fonte: https://vivacaligula.com/2015/02/06/dont-change/ 
 

Também relevante apontar o empoderamento dos corpos constantemente 

objetificados ou fetichizados por nossa sociedade machista. Conforme comentado no 

primeiro capítulo desta pesquisa, na pornografia mainstream pessoas negras (homens 

e mulheres), trans (homens e mulheres) e mulheres cissexuais (heterossexuais, 

lésbicas e bissexuais) são colocadas como mero objeto de prazer à serviço do homem 

branco. Constata-se assim a importância do empoderamento destas pessoas ao se 

posicionarem enquanto exercentes do controle sobre a própria sexualidade. 
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Relaciona-se aqui o já mencionado debate entre as feministas anti-pornografia e as 

pró-pornografia, que veio a suscitar a reapropriação da produção pornô afim de 

subverter as relações de poder exercidas tradicionalmente por esta indústria.  

 

 
Figura 48. Carry Your Own Weight - Projeto Viva Caligula 

Fonte: https://vivacaligula.com/2016/05/24/carry-your-own-weight/ 
 

A fim de valorizar a subjetividade de cada modelo passou a ser solicitado 

que antes da publicação de seus ensaios no website seja elaborado um relato sobre 

suas experiências pessoais acerca de suas motivações pessoais em participar do 

projeto Viva Caligula. Dessa maneira é reforçado o foco na experiência pessoal dos 

participantes com relação aos diversos pontos levantados pelos conceitos abordados 

pelo projeto. Entretanto tendo este padrão sido idealizado recentemente, nem todos 

os ensaios disponíveis atualmente encontram-se acompanhados de texto.  
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Figura 49. Nightcall - Projeto Viva Caligula 

Fonte: https://vivacaligula.com/2017/02/18/nightcall/ 
 

[...] Percebi que meus quilos a mais, ou minha linha capilar retrocessa, ou 
quaisquer neuras que resolveram reaparecer, eram questões que quando 
unidas ao conjunto da obra, não criavam problema algum. Sumiam entre 
curvas e contrastes. The big picture of a big man. (Viva Caligula, Nightcall) 

 

O projeto também tem como um de seus principais conceitos desafiar os 

tabus normatizadores que censuram a representação visual do sexo. Esta 

intencionalidade de abordagem advém diretamente das experiências com a censura 

recebida online e a reflexão pessoal realizada sobre o tema, sendo que deste modo 

pode-se fazer relação com o tensionamento dos limites entre erótico e pornô na arte 

conforme discutimos no início do segundo capítulo.  

Contudo sendo os ensaios disponíveis no website dependentes da 

disponibilidade de voluntários o tema é suscitado com menor frequência. Nota-se 

grande receio por parte dos modelos participantes em exporem-se sexualmente. Há 

a exibição da nudez frontal total, mas nota-se rara a exposição de ânus, vagina, pênis 

ereto, atos de masturbação e intercurso sexual. Quando ocorre este tipo de imagem 

em sua maioria os voluntários optam por não revelar suas identidades, embora 

existam casos de exposição sexual com modelos não-anônimos.  
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Figura 50. Ordinay Piece - Projeto Viva Caligula 

Fonte: https://vivacaligula.com/2016/09/25/ordinary-piece/ 
 

Percebe-se que a frequência dos ensaios com este tipo de abordagem vem 

aumentando desde 2016, de forma a estimar que as fotografias explícitas já existentes 

nos diversos canais de divulgação do projeto podem estar relacionadas a este 

aumento gradativo por inspirarem estes modelos em particular. Até o momento da 

realização desta pesquisa as imagens explícitas têm sido mais recorrentes nas fotos 

individuais publicadas no Tumblr. Por estas limitarem-se a retratar a mim e meu 

namorado a produção destas fotos não está sujeita à disponibilidade de voluntários, 

existindo assim maior flexibilidade ao abordar a sexualidade. 

Importante denotar a relevância deste relacionamento afetivo no processo 

criativo do projeto Viva Caligula ao apontar este tipo de trabalho. Conforme pontuado 

anteriormente, quando existindo este tipo de relação a dinâmica entre fotógrafo e 

fotografado se distingue de uma situação convencional de produção imagética. Nota-

se assim similaridade com o trabalho da artista Vivian Fu uma vez que a mesma 

registra imagens de sua relação amorosa de forma a salientar o impacto que esta 

intimidade exerce sobre sua formação e legitimação identitária.  
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Figura 51. Sem título - Projeto Viva Caligula 

Fonte: http://vivacaligulaproject.tumblr.com/post/166714580177/boyfriend-and-me 
 

Sendo não só o idealizador do projeto, mas também a maior parte dos 

modelos participantes composta por pessoas LGBTQIA+, nota-se também presente a 

abordagem da temática queer nos ensaios. Conforme levantado anteriormente o 

termo se refere ao posicionamento de resistência na luta contra as desigualdades 

sociais destes grupos marginalizados. Além dos relatos escritos pelos voluntários o 

tema pode ser percebido visualmente em ensaios que incorporam elementos da 

cultura drag queen.  
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Figura 52. What I’ve Tasted of Desire - Projeto Viva Caligula 

Fonte: https://vivacaligula.com/2015/01/06/what-ive-tasted-of-desire/ 
 

4.8 PROJETO VIVA CALIGULA E O PÓS-PORNÔ 

 

Uma vez realizada a contextualização do surgimento e desenvolvimento 

conceitual do projeto Viva Caligula é possível notar similaridades entre o mesmo e os 

trabalhos dos artistas abordados no capítulo anterior e, consequentemente, com os 

fundamentos do movimento pós-pornográfico. Estando muitas destas semelhanças 

permeadas ao longo desta pesquisa, não é objetivo dessa última etapa realizar uma 
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análise comparativa detalhada entre cada artista citado previamente e o projeto Viva 

Caligula. O que será feito agora é uma retomada geral dos principais pontos em 

comum com o objetivo de identificar a proximidade de minha produção artística 

pessoal com a pós-pornografia.  

Ao retomar os processos criativos e conceitos suscitados pelos fotógrafos 

levantados anteriormente nota-se como principal aspecto em comum o retrato da 

nudez de forma contestadora. Conforme vimos no início da pesquisa, a 

regulamentação e censura da sexualidade está ligada a mecanismos de distinção e 

controle social. Sendo assim, seja ao retratar corpos fora do padrão midiático ou ao 

expressar a sexualidade dissidente, o que os trabalhos abordados fazem, cada um ao 

seu modo, é romper com convenções estabelecidas pelo sistema cisheteronormativo, 

machista e repressor em que estes artistas estão inseridos. Cabe lembrar que, de 

acordo com o primeiro capítulo desta pesquisa, estes elementos são comuns ao 

movimento pós-pornográfico. 

Os conceitos observados atualmente no projeto Viva Caligula se 

desenvolveram progressivamente a partir de minhas experiências pessoais acerca da 

censura do registro fotográfico da sexualidade e minha vivência enquanto homem gay 

de corpo fora do padrão corporal sugerido pela mídia como desejável. No entanto, 

para além de agregar questões pertinentes a minha afirmação identitária individual 

através da representação visual da nudez, o projeto passou a incorporar a bagagem 

dos modelos voluntários também retratados, resultando assim na ampliação dos 

discursos suscitados pelo projeto.  

Conforme observado previamente a pós-pornografia é pautada na 

desconstrução dos padrões cisheteronormativos e machistas existentes na indústria 

pornô mainstream, abarcando assim a luta de grupos marginalizados em favor de 

questões como gênero, orientação sexual, raça, etnia e demais interseccionalidades. 

Logo, se o projeto Viva Caligula se propõe a compreender o corpo como um espaço 

de resistência ao valorizar a pluralidade de expressão identitária através da 

sexualidade, entende-se que o mesmo pode ser considerado como pós-pornográfico.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa tratou de abordar a representação da sexualidade na arte e 

na indústria midiática mainstream com o objetivo de investigar os alicerces do que 

veio a se constituir como o movimento pós-pornográfico. As características comuns 

identificadas no mesmo foram utilizadas no levantamento de artistas que se utilizam 

da fotografia como linguagem, a fim de se constituir material comparativo para 

compreender se e de que forma o projeto Viva Caligula se localiza na pós-pornografia. 

Na primeira etapa foi constatado que as distinções atribuídas entre 

erotismo e pornografia são subjetivas e estão atreladas ao fato da normatização da 

sexualidade ser utilizada como mecanismo de controle e distinção social. Assim, até 

o século XX a pornografia, marginalizada e consequentemente subversiva, foi 

utilizada para criticar o poder do estado e da igreja sobre a população. Observamos 

ainda que mesmo na atualidade, não livre do contexto moralizante em que vivemos, 

o meio artístico tende a eufemizar o sexo para somente então legitima-lo enquanto 

possibilidade de produção artística socialmente aceitável. Na sequência discorremos 

sobre o surgimento da indústria pornográfica, período onde a representação do sexo 

se afasta da subversão para se tornar produto. A pornografia passa a reproduzir 

padrões nocivos cisheteronormativos e machistas arraigado em nossa sociedade. De 

acordo com o que pontuam autoras como Correa e Nogueira a pornografia tem certo 

papel pedagógico especialmente na atualidade devido a facilidade de acesso à 

internet. Assim, fundamentado pelos movimentos de luta contra desigualdades sociais 

surge o movimento pós-pornô buscando criar espaços alternativos de representação 

do sexo ao reaproximar a pornografia da arte sob um viés contestador. 

O capítulo desta pesquisa dedicado a realizar o levantamento de artistas 

cuja poética se aproxima da pós-pornografia vem a auxiliar na compreensão do 

projeto Viva Caligula enquanto pós-pornográfico. Ao invés de esmiuçar o trabalho de 

cada um dos fotógrafos previamente mencionados, optou-se por compreende-los 

como um todo, pontuando os temas e abordagens mais constantes a fim de compara-

los com minha produção pessoal.  

A última parte desta monografia concentrou-se em abordar o projeto Viva 

Caligula, iniciando-se de forma a explanar de que forma minhas experiências pessoais 

influenciaram na construção do que o projeto representa atualmente. A seguir foi 

abordado o processo criativo de toda a produção referente ao projeto. Foi então 
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discorrido sobre os conceitos levantados pelo projeto, considerando tanto aqueles 

oriundos de minha própria vivência quanto os provenientes da experiência individual 

dos modelos voluntários. Ao retomar o processo de desenvolvimento do projeto Viva 

Caligula foi constatado que os conceitos que o perpassam podem ser relacionados 

aos fotógrafos abordados previamente nesta pesquisa. Logo, uma vez que assim 

como a pós-pornografia minha produção artística adota um viés contestador ao 

representar a nudez, compreendeu-se que o projeto Viva Caligula pode ser localizado 

dentro do que se refere a abordagem priorizada pelo movimento pós-pornográfico.  

Por fim, encerro esta pesquisa realizando uma breve reflexão quanto ao 

título do projeto. Embora inicialmente escolhido de forma descomprometida o nome 

foi mantido por se adequar ao que defendo ser o eixo principal dos conceitos 

propostos. Viva Caligula evoca, para além de sexualidade, violência. Não a violência 

que rejeita, persegue e mata os indivíduos que vivenciam sua sexualidade de forma 

contrária às normas da sociedade, mas sim como uma forma incisiva de exigir nosso 

local de fala no sistema cisheteronormativo, machista e opressor em que vivemos. A 

violência que através da representação do sexo agride o olhar ao questionar padrões 

domesticadores instituídos secularmente. Sendo assim, o projeto Viva Caligula não 

pretende ser sutil, pois somente através da transgressão é possível reivindicar uma 

maior representatividade dos corpos e identidades abjetas em sua totalidade, o que 

evidentemente inclui o direito pela plena expressão da sexualidade. 

Contudo compreende-se que para concretizar visualmente a carga 

conceitual proposta é preciso realizar adaptações sobre o processo criativo utilizado 

pelo projeto. Uma vez que em determinados momentos a produção imagética 

encontra-se limitada à disponibilidade de modelos voluntários, cabe realizar uma 

seleção mais minuciosa dos mesmos a fim de se priorizar corpos divergentes dos 

padrões de beleza midiáticos e evidenciar a necessidade de uma abordagem 

sexualmente mais explícita no momento do recrutamento. Em tempo, estando minha 

pessoa livre dos pudores observados nos voluntários, é possível ainda dar maior 

ênfase aos ensaios que me retratam, realocando estes trabalhos do Tumblr para o 

website do projeto. Espera-se assim evidenciar ao espectador que o Viva Caligula não 

trata apenas de um “nu artístico” eufemizado, mas sim da contestação através do 

retrato da sexualidade, subversiva e orgulhosamente explícita.  
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