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RESUMO: 
 
Como resultado parcial da pesquisa desenvolvida pelo autor nos últimos três anos, este 
ensaio organiza alguns apontamentos com o intuito de esboçar uma cartografia da história 
da arte porno-erótica. Erotismo e pornografia são conceitos diferenciados que, no entanto, 
são complementares quando se verificam as representações do corpo e da sexualidade nas 
relações internas e externas no campo da arte. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Arte; erotismo; pornografia; arte porno-erótica. 
 
 
SOMMAIRE: 
 
Comme un résultat partiel de la recherche développée par l'auteur au cours des trois 
derniéres années, cette étude se propose a organizer certains manuscrits avec le but 
d'elaborer une cartographie de histoire de l'art porno-érotique. Érotisme et pornographie sont 
des concepts différents, cependant, sont complémentaires quand se verifient les 
representations du corps et de la sexualité dans les relations internes et externes dans le 
domaine de l'art. 
 
MOTS-CLÉS: Art, érotisme, pornographie, art porno-érotique 
 
  
 
Preliminares 

Vou direto ao assunto: a expressão e exposição da sensualidade – ou da 

carnalidade, para sermos bem explícitos – ainda é objeto de repressão em todos os 

campos, inclusive no campo da arte. Mesmo considerando-se a massiva exposição 

do corpo nas mídias, particularmente do feminino, e o protagonismo do corpo e de 

suas próteses na arte contemporânea, os modos de produção e veiculação das 

imagens sensuais obedecem a regras bem determinadas, liberando-se a 

sensualidade implícita e interditando-se a explícita – permite-se o erotismo, censura-

se a pornografia. A excitação que a imagem sensual provoca ainda é considerada 

uma experiência exclusiva da ordem do privado e sua exposição pública é regida 

pela norma do “atentado ao pudor”, sempre vigilante e introjetado. 

Gianni Vattimo, em entrevista à revista Cult (nº 126, pp. 14 e 15), expõe o 

tamanho da ferida: 
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“Por isso era tão central [para os movimentos políticos de 1968] a revolução 
sexual; a descoberta (Marcuse!) de que a repressão sexual era um aspecto 
da opressão social e econômica. [...] Vale dizer que eu estou consciente de 
que os problemas acerca da orientação sexual estão profundamente ligados 
à estrutura de classes. [...] E provo um certo ressentimento por ter sido 
obrigado a viver minha primeira experiência erótica e de namoro como um 
excluído. [...] Esta é uma questão muito difícil [a do auxilio da filosofia na 
compreensão da sexualidade na contemporaneidade], porque não 
conseguimos considerar “objetivamente” pois estamos imersos na situação 
problemática que se deveria resolver na resposta. [...] Quem pode dizer, 
filósofo ou não, que tenha resolvido, de modo satisfatório, o problema da 
sensualidade? E, por outro lado, será verdade que não haveria ninguém 
que preferisse não ser atormentado por esse espinho? A filosofia talvez nos 
ajude a entender que a sexualidade, com todas as suas implicações, é um 
aspecto, talvez, antes, o aspecto essencial da nossa finitude. O fato de eu, 
como filósofo, nunca ter me preocupado a fundo com este problema (de 
resto, como tantos filósofos meus mestres, inclusive Martin Heidegger) é só 
um sinal de que eu pertenço a um mundo ainda caracterizado pela 
repressão”. 

Essas afirmações do filósofo italiano constituem, por si só, um roteiro de 

indagações ainda pertinentes – e, provavelmente, mais do que nunca atuais –, sobre 

a representação da sensualidade e da sexualidade. Esse “espinho” que, segundo 

Vattimo, a todos atormenta, também incomoda o campo da arte. A exemplo da 

filosofia, as teorias da arte ainda não responderam satisfatoriamente ao problema da 

manifestação do desejo e da sedução, talvez porque não tenhamos nesse campo, 

por motivos que só a censura explica, uma história da representação do corpo e da 

sensualidade – a bibliografia estranhamente escassa sobre o assunto é uma prova 

contundente disso. Nunca é demais afirmar que, de todos os tipos de discursos 

relativos à sensualidade e à sexualidade, o visual é certamente o mais censurado. 

O corpo tem sido, desde sempre, um tema e um assunto privilegiados na 

história das artes visuais. Das pinturas parietais à arte digital, a imagem do corpo 

parece exercer um fascínio que não dá sinais de esgotamento e tem atravessado 

culturas, estilos, escolas, tendências e movimentos variados nos tempos e nos 

espaços. A sobrevivência desse fascínio é ainda mais contundente quando 

lembramos que o corpo e sua representação, muitas vezes, foram negados não só 

pelas religiões monoteístas, mas também pela filosofia ocidental – que, a rigor, 

jamais se preocupou com a “carnalidade” do corpo, embora o tenha considerado sob 

diversos aspectos (cf. Cardim, 2009). 

Em muitas culturas, particularmente nas panteístas, não havia uma interdição 

à nudez corporal e, até mesmo, ao que hoje caracterizar-se-ia como imagem 
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pornográfica – os murais de Pompéia, a cerâmica grega e a escultura indiana são 

exemplos bem conhecidos. Por um outro lado, não foram poucas as culturas que 

encobriram o corpo com uma burca ou um hábito. Estou me referindo, claro, à 

representação do corpo nu. Na cultura ocidental de influência européia, essa 

interdição instala-se com a ascensão das religiões monoteístas. 

Quando as burcas e hábitos eram a regra e não a exceção, a imagem do 

corpo nu persistiu, mesmo que travestido na pele do mito, do herói ou do santo, e 

não raramente causou escândalos (Donatello, Michelangelo, Caravaggio, David 

etc.). Aliás, o recurso ao mito, ao herói e ao santo foi uma forma de driblar a 

interdição ao nu e expor o corpo, mesmo que de maneira muitas vezes idealizada e 

contribuindo diretamente para a sublimação do corpóreo e da sexualidade. Com 

Goya, Coubert e Manet (dentre outros), abandona-se paulatinamente a idealização e 

se instaura uma representação do corpo mais humana e realista – mais carnal, 

poder-se-ia dizer. Por um outro lado, ao longo desse trajeto que vai do 

Renascimento ao século XIX, muitos artistas produziram obras de caráter 

claramente obsceno, mas essa produção foi convenientemente relegada às bordas 

da história e “esquecida” pelos historiadores da arte até recentemente. Conforme as 

histórias canônicas da arte, a representação do humano explicita-se no trabalho, na 

política, na religião, na mitologia, na história, na ciência e na natureza, mas não se 

encontra uma só imagem que explicite o exercício da sexualidade humana. A crer 

nesse discurso e nesse imaginário privilegiado pela história da arte, o ser humano 

não deseja o outro, não provoca a sedução, não fornica, não faz sexo, não goza... 

Enfim, não tem corpo. 

Com o advento da fotografia, a representação do nu ainda travestiu-se de 

“artístico”, de “científico” ou de “mitológico”, mas logo se escancararam todos os 

pudores em relação ao corpo e, desde então, a história da sensualidade na arte – e, 

por extensão, do desejo e da sedução – tornou-se mais que pura tendência ou 

gênero artístico. 

Os modernismos do século XX promoveram a deformação e a fragmentação 

do corpo, enquanto sua segunda metade, a par da pretensa liberação de todas as 

formas de repressão, sobretudo as sexuais instaladas no epicentro de Maio de 68, 

viu o corpo sensual e sexualizado assumir a cena em happenings, performances e 
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mais uma diversidade de experimentações, não sem as devidas polêmicas. É o 

momento da bacanal da modernidade, conforme definição de Jean Baudrillard 

(1990, p. 9): “A orgia é o momento explosivo da modernidade, o da liberação em 

todos os domínios. Liberação política, liberação sexual, liberação das forças 

produtivas, liberação das forças destrutivas, liberação da mulher, da criança, das 

pulsações inconscientes, liberação da arte. Assunção de todos os modelos de 

representação e de todos os modelos de anti-representação”. O erotismo 

musealizou-se (museus em Paris e no Rio, por exemplo), tornou-se tema de 

concorridas exposições e provocou debates calorosos em congressos e similares 

em todo o mundo. 

Nesse brevíssimo retrospecto, temos mais ou menos palmilhada uma história 

da assunção do corpo e, quiçá, de seu desaparecimento (ou ocultação), pelo menos 

na arte ocidental. 

A pornografia manifestou-se particularmente nas técnicas da reprodutibilidade 

(gravura, fotografia e vídeo – cf. Medeiros, 2008) e em consonância com essa 

trajetória a representação da sexualidade encontrou nas mídias digitais seu mais 

perfeito veículo, próprio para o deleite privado, anônimo e despessoalizado. 

Discutindo o corpo na perspectiva que se apresenta desde a modernidade, Le 

Breton (2003) observa a passagem do “corpo rascunho” ao “corpo acessório” na 

contemporaneidade, rearranjado e reparado até tornar-se mero suporte da pessoa. 

E vale dizer que isso não é perpetrado somente pelo biopoder da ciência e da 

tecnociência (como aponta Le Breton), mas também pelo alcance dos paradigmas 

estéticos sobre o corpo e a sexualidade que a arte construiu e continua construindo. 

Na verdade, o corpo e a sexualidade vêm sendo despessoalizados há séculos 

e a arte, ao idealizar ambos, está profundamente imbricada nessa questão. Um texto 

de apresentação num site de fotografias e desenhos porno-eróticos 

(http://galleries.adult-empire.com) reitera essa percepção: “[...] only here you have a 

chance to fulfill all of you dirtiest fantasies. It is better than real men, because here 

you will find only the most beautiful guys in the world [...] and wild sex! [...]”. 

Na abordagem do corpo e da sexualidade, a arte tem tido a mesma postura 

que a citação acima expressa, qual seja, a de idealizar o corpo e seus sabores, 
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atiçando a fantasia e a imaginação, criando simulacros e uma verdadeira mitologia 

em torno do corpo. O que me espanta é que raros historiadores da arte se dão conta 

disso. 

Arte x erotismo x pornografia 

A despeito da onipresença da representação do corpo na arte, a discussão 

sobre a manifestação – implícita ou explicita – do desejo e da sedução não 

acompanha essa proeminência. Se o erotismo tem sido um tema/discussão mais ou 

menos recorrente na arte, o mesmo não acontece com a pornografia – tanto em 

abordagens históricas quanto filosóficas, sociológicas, psicológicas ou educacionais 

aplicadas à arte. A simples menção da palavra “pornografia” acarreta estranhamento 

e, no campo das artes visuais, resume-se tudo ao termo “erotismo” (cf. Medeiros, 

2008). A crer nas definições sobre a representação do corpo, do desejo e da 

sedução que a arte suscitou, o pornografismo simplesmente não existe para a quase 

totalidade dos historiadores, filósofos, sociólogos, educadores e críticos de arte. O 

fato é que a representação da nudez ainda causa escândalos, principalmente 

quando é um signo explícito da sexualidade e a questão é, certamente, delicada, 

pois provoca paixões intensas e a manifestação de preconceitos há muito arraigados 

– há quem negue a confluência entre arte e erotismo. 

Concordando com Jacques Derrida e com muitos pensadores 

contemporâneos, o pensamento ocidental erigiu “leis” duais e opositivas em nome 

de uma suposta homogeneidade da lógica científica. Essas “leis” claramente 

acarretam a exclusão de algumas das mais importantes características do 

pensamento e, consequentemente, do conhecimento, qual sejam, a complexidade, a 

mediação e a diferença. Aplicadas ao campo da arte e, mais especificamente, às 

histórias da arte, erotismo e pornografismo são modos de representação 

incompatíveis e observa-se nitidamente uma preferência daquele em detrimento 

deste, evitando-se assim, justamente, a complexidade, a mediação e a diferença. O 

processo de desconstrução defendido por Derrida e seguidores não pretende, a 

partir da constatação de que essas “leis” são insuficientes para dar conta dos 

processos de pensamento, a remoção dos paradoxos que elas contêm, mas, antes, 

procura revelar o terreno filosófico como o local da invenção e da criatividade. Isto 

também vale para a empreitada que proponho a partir deste ensaio: uma revisão 
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dos dualismos e oposições expressos na interpretação que a história da arte faz da 

sensualidade corpórea não só para explicitar esse jogo dual e opositivo, mas para 

incitar a revelação da complexidade, da mediação e da diferença intrínsecas ao 

tema. 

Investigar as formas de representação do desejo e da sedução, explicitando o 

pornografismo também como expressão e valor a serem considerados, parece 

causar constrangimento, principalmente através de um silêncio obsequioso. 

Desconfio que encarar a expressão do desejo e da sedução em todas as suas 

manifestações sem um entrave moralista é comumente percebido como uma 

questão que deve ser confinada aos “estudos de gênero”, como uma espécie de 

diletantismo alheio à história da arte enquanto campo de conhecimento. 

Diante desse cenário e do evidente pudor que o tema suscita, resta-me a 

provocação: quem nunca se interessou ou se deleitou com imagens pornográficas, 

que atire a primeira pedra! Desde já, devo esclarecer que se trata de investigar a 

imagem literalmente excitante, aquela que provoca a libido do expectador. Por esse 

motivo, e para não incorrer em afronta à lei, aviso que este trabalho é 

desaconselhável para menores de dezoito anos. 

A crer nas conclusões temporárias que tenho retirado do percurso 

investigativo, as fronteiras entre erotismo e pornografia são “liquidas”, tênues, 

rarefeitas... Por essa razão, assumo neste ensaio o termo “porno-erotismo” (assim 

mesmo, com um hífem caracterizando elos e diferenças) para deixar claro que para 

além do dualismo opositivo verificáveis nas operacionalizações dos termos “erótico” 

e “pornográfico”, deve-se perceber as mediações, as diferenças e a complexidade 

do pensamento que constrói o conhecimento sobre o corpo e a sensualidade – e o 

termo “conhecimento” aqui se refere não só ao discurso verbal, mas também e 

sobretudo ao discurso visual ou, melhor dizendo, à construção do discurso verbal a 

partir do visual. 

Por esses motivos, preferi “Apontamentos para uma cartografia da história da 

arte porno-erótica” como titulo deste ensaio. “Apontamentos para uma cartografia” 

porque se trata de um roteiro, ainda que claudicante, com questões que possam 

subsidiar a confecção de mapas que nos permitam, num terceiro passo, uma revisão 
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da história da arte a partir do ponto de vista das representações do corpo e da 

sexualidade. Alguém poderia conjecturar que seria menos pretensioso uma “história 

do porno-erotismo na arte”, mas isso me obrigaria a uma abordagem de um assunto 

(o porno-erotismo) dentro de uma história (a da arte) cujas fronteiras já estão dadas 

e que, todos sabem, está eivada de preconceitos e etnocentrismos, me impedindo 

de experimentar enquadramentos diversos. Por um outro lado, considerando-se que 

a história da arte é uma ciência da interpretação dos fenômenos ditos artísticos, ela 

é sempre passível de revisão e novos enquadramentos – como, aliás, Hans Belting 

e Arthur Danto vêm defendendo pelo menos desde os anos 80 do século passado. 

Em síntese, uma “História da Arte Porno-erótica” obriga não só a uma revisão da 

trajetória das representações do corpo e da sexualidade na arte, mas impõe 

também, a partir dessa questão, um questionamento dos pressupostos da disciplina 

ou, pelo menos, de alguns deles. 

Uma questão de juízos de gosto e de valor 

Se admitirmos, com Giulio Argan (1994, p. 14), que “a história da arte não é 

tanto um história de coisas como uma história de juízos de valor” e que, com Lionello 

Venturi (2007), a “obra de arte” depende do gosto do artista ou de um grupo de 

artistas, teremos que considerar que valor e gosto são inextricáveis – como, aliás, 

Venturi concebia as relações entre história e critica de arte. Assim, deduzimos que a 

história da arte é, basicamente, uma história de juízos de valor e de juízos de gosto, 

encarnados em determinado tipo de produção cultural (de dado indivíduo e/ou de 

dada coletividade). O valor de obra de arte foi atribuído e aplicado, inclusive 

retrospectivamente, a produtos e processos de povos e culturas que certamente não 

tinham essa intenção, ou seja, a atribuição do valor artístico da obra é arbitrário na 

medida em que não basta, para essa atribuição, a intenção do produtor da obra. 

Essa constatação reforça as percepções de Argan e Venturi sobre valores e gostos 

embutidos no conceito de obra de arte. Se essa premissa não estiver equivocada, 

teremos que admitir que a história e a crítica de arte se configuram como um espaço 

onde conceitos e preconceitos se cruzam incessantemente provocando vários níveis 

de complexidade e mediação entre o “artístico” e o “não artístico” e que, portanto, o 

objeto dessas disciplinas não é necessariamente a ontologia da “obra de arte”, mas 

os fluxos e refluxos dos valores e dos gostos permeados por conceitos e 

preconceitos relativos às concepções de arte. Meyer Schapiro, sempre entrelaçando 
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história e crítica de arte, é outro autor que reitera a impossibilidade de isolamento 

dessas disciplinas em relação ao processo histórico. Talvez, mais do que qualquer 

outro pressuposto, esta é a base sobre a qual a história e a critica da arte porno-

erótica tem que ser erigida. 

Dentro desse arcabouço, um dos conceitos que permeiam a história da 

representação do desejo e da sedução na arte é, certamente, a dicotomia entre 

erotismo e pornografia. A pornografia é comumente caracterizada como 

representação explícita da sexualidade, exposição nua e crua, carnalidade sem 

amor, física, vulgar, grotesca. O erotismo, por contraste, é abordado como 

representação sugerida da sexualidade, amor sem carnalidade, metáfora, 

metafísica, transcendental, sublime – a separação explícita entre erotismo e 

pornografia na arte está embutida na escolha das imagens que permeiam todas as 

histórias canônicas da arte, pelo menos nas abordagens até o século XIX e com 

exceção de A origem do mundo (1866) de Gustave Coubert. Assim percebida, essa 

dicotomia aponta não só para a gangorra de valores e gostos perceptível ao longo 

da história da arte e da critica, mas tem profundas implicações filosóficas e estéticas. 

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. 

 O vídeo, o cinema, a ilustração, as histórias em quadrinhos, a gravura e a 

fotografia têm uma vertente/produção claramente caracterizada como pornográfica. 

Por que essa caracterização, com raríssimas exceções, também não recai sobre a 

pintura ou a escultura? Porque, em grande medida, a pintura e a escultura ainda 

veiculam valores canônicos na história da arte, além de continuarem sendo, a 

despeito dos procedimentos da arte contemporânea, as protagonistas dessa mesma 

história, as que oferecem o enquadramento para todas as outras artes visuais.  

Caracterizar como pornografia significa automaticamente um veto ao status de 

transcendência da obra de arte? Eis o fulcro dessa questão. 
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A questão dos valores atribuídos ao que é “erótico” em contraposição ao que 

é “pornográfico” provavelmente envolve uma clara delimitação de mercados e 

circuitos. Se um produto (filme, pintura, fotografia etc.) erótico-pornográfico for 

produzido no circuito/mercado da arte, ele será considerado obra de arte. Se o 

produto, desde sua gênese, for produzido no circuito/mercado “pornô”, dificilmente 

ele atingirá o status de obra de arte. Ou seja, as características (potencialidades) 

estéticas do pornografismo são rechaçadas a priori. Nessa delimitação de valores, 

sub-repticiamente também se instala um “bom gosto” pró-erotismo e um “mau gosto” 

pró-pornografia. A despeito das apropriações ou referências que muitos artistas 

contemporâneos fazem em relação à indústria pornográfica, essas relações 

raramente são problematizadas ou explicitadas. 

O que Koons, Currin, Araki, Bacon e Murakami (dentre muitos outros) fazem 

ou fizeram em algum momento de suas carreiras é pornografismo – ou “alta 

pornografia” como prefere Calvin Tomkins (2009) referindo-se a Koons –; é 

representação nua e crua da sexualidade humana. Não é meramente erotismo, pelo 

menos não no sentido comum do termo. Ou será que a imagem pornográfica, ao 

assumir o valor de obra de arte através da apropriação produzida pelo artista, 

recebe automaticamente o carimbo “transcendental” de erotismo? 

Se, como vimos muito rapidamente, o pornografismo atravessa tanto o campo 

da arte como o campo mais vasto da cultura visual, porque, então, a produção da 

indústria pornográfica tem sido negligenciada por historiadores e críticos de arte? 

Tendo influenciado tantos artistas, por que a imagem pornográfica não é discutida, 

pelo menos como referência e apropriação? E tem mais: Por que a produção com 

características porno-eróticas de tantos períodos e artistas – Giulio Romano, 

Rembrandt e Picasso, para ficarmos em poucos e conhecidíssimos exemplos – não 

são expostas nas histórias canônicas da arte? Tudo isso não nos interpela, não nos 

exige um olhar mais demorado e atento? 

Vimos que a história da arte não pode se debruçar sobre a obra de arte 

somente em termos ontológicos ou hermenêuticos. De fato, muitos historiadores, para 

abordar a arte como um valor entre valores, recorrem comumente ao sistema mais 

geral de valores de determinada época ou cultura e, assim, por exemplo, não deixam 

de assinalar a importância da retomada dos estudos clássicos para a arte da 
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renascença, o cisma cristão para a arte barroca, os avanços da ciência para a arte 

impressionista, a influência de culturas “primitivas” na arte modernista ou a estética do 

consumo, a liberação dos costumes e a indústria cultural para a arte contemporânea. 

Pois bem! Por que, então, paira sobre a pornografia, enquanto valor cultural que tem 

atravessado a arte há milênios (como valor presente na contemporaneidade ou de 

modo retrospectivo) um silêncio constrangedor? As respostas são múltiplas e 

pretendo indicar alguns caminhos para elas ao longo deste ensaio. 

Se a obra de arte é um valor, necessariamente cambiante nos tempos e nos 

espaços; se ela depende de um juízo de gosto tanto do artista quanto do espectador 

(na contemporaneidade, melhor seria chamar este último de figurante) então, a 

história da arte não pode ser meramente uma história de objetos, de técnicas ou de 

estilos, mas também a história das relações entre valores extrínsecos e intrínsecos à 

arte (aqui, porno-erotismo na arte e fora dela), uma história relacionada às 

mentalidades estéticas ou, como prefere Nicolas Bourriaud (2009, p. 39), 

“A história da arte pode ser lida como a história dos sucessivos campos 
relacionais externos, que mudam de acordo com práticas determinadas por 
sua própria evolução interna: é a história da produção das relações com o 
mundo, intermediadas por uma classe de objetos e práticas específicas”. 

Em outras palavras, o campo dos valores intrínsecos à arte afeta e é afetado 

pelo campo dos valores extrínsecos a ela; os valores e os gostos do campo não-

artístico são constantemente reelaborados e reapresentados pelo campo artístico e 

dessas correlações não escapam nem o artista, nem o atravessador e nem o 

espectador. Trata-se, portanto, de mediações. 

 Para Deleuze e Guattari (1997, p. 260) 

“A filosofia, a ciência e a arte querem que rasguemos o firmamento e que 
mergulhemos no caos. [...] O artista traz do caos variedades, que não 
constituem mais uma reprodução do sensível no órgão, mas erigem um ser 
do sensível, um ser da sensação, sobre um plano de composição, 
anorgânica, capaz de restituir o infinito”. 

Não foram poucos os artistas que foram ao caos do universo porno-erótico 

para de lá trazerem variedades e talvez não exista um “ser de sensação” tão 

profundo quanto a expressão da sexualidade que, para Vattimo é, “antes, o aspecto 

essencial da nossa finitude”. Entre a sexualidade como “aspecto essencial da nossa 

finitude” e sua expressão artística como tentativa de “restituição do infinito”, instala-
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se um paradoxo não equacionavel com a simples oposição entre erotismo e 

pornografismo – repito que são muito poucos os teóricos da arte que reconhecem 

esse paradoxo na representação da sexualidade. Sob esse ponto de vista, há que 

se fazer um exercício paciente e corajoso de percepção do fenômeno artístico 

(autores e produções) na indústria pornográfica, excluída e amordaçada pela 

“indústria acadêmica da arte”. 

Mas já que os teóricos e acadêmicos da arte parecem não dar muita 

importância ao assunto (dada a escassez de bibliografia específica), há que se 

lançar mão, sem pudores, de obras escritas por profissionais de outras áreas, 

particularmente historiadores, filósofos, antropólogos e psicanalistas. No campo 

profundamente endógenético da pesquisa em arte no Brasil, isso não deixa de ser 

um procedimento temerário. 

O que deve e o que não deve ser essa história da arte porno-erótica 

Antes de qualquer coisa, uma história da arte que tenha como esqueleto o 

corpo e a sexualidade não pode ser etnocêntrica e monosexual como a maioria das 

histórias canônicas da arte – como, aliás, nenhuma história que se pretenda “geral” 

pode ser. As histórias da arte, salvo honrosas exceções, ainda estão impregnadas 

de um modelo que é claramente excludente e sua recepção acrítica tem causado a 

sobrevivência de visões hegemônicas. Tratar do corpo e da sexualidade exige um 

alargamento do olhar e, portanto, revisões de paradigmas hegemônicos. 

Não será, necessariamente, uma história cronologicamente encadeada, um 

corte exclusivamente diacrônico. Pouco importa que o percurso escolhido seja 

indutivo (das particularidades para o geral) ou dedutivo (do geral para as 

singularidades) ou a alternação de ambos; o que importa é a observação de dois 

tipos de relações: 1) as sincrônicas, observáveis nas relações entre imagens num 

dado momento e/ou dado contexto; e 2) as diacrônicas, perceptíveis nas relações 

entre imagens distantes no tempo e no contexto. Uma história que integre e 

contextualize diversos tipos de manifestações estéticas sem descurar das diferenças 

temporais e contextuais é mais do que desejável... É necessária! 

A história da arte porno-erótica não pode ter por base única e exclusivamente 

a imagem musealizada, canônica, já carimbada com o valor de obra de arte. Visto 
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que a complexidade da representação porno-erótica tem sido negligenciada pela 

maioria dos historiadores da arte, há que se perscrutar a cultura visual e a história 

da imagem como um todo não só para encontrar nelas exemplos que se enquadrem 

no canônico, mas, ao contrário, buscar na história da imagem valores que 

confrontam e desconstroem o próprio cânone. Nessa perspectiva, não poderá utilizar 

somente os enquadramentos que a história da arte utiliza, pelo menos nas histórias 

até a Pop Arte – no sentido que Hans Belting expôs em O fim da história da arte 

(1983/2006). Quase tudo o que é explicitamente sexual está excluído das histórias 

da arte e isso é mais um motivo para palmilhar a cultura visual. O campo mais amplo 

da cultura visual tem que ser considerado, pois é a partir deste arcabouço que a 

história da arte pode reelaborar seus modelos e paradigmas, estabelecendo 

interações e intercursos com o vasto mundo considerado “não artístico”. Em síntese, 

não será uma história simplesmente subordinada à história oficial da arte. 

Mesmo considerando que a imagem porno-erótica mantém algumas 

conexões com certos enquadramentos da história da arte – classicismo, simbolismo, 

expressionismo etc. – sua história não será abordada meramente como um gênero, 

movimento ou estilo da história da arte, dado que esses enquadramentos tornaram-

se débeis não só para a arte e para a visualidade contemporâneas, mas porque não 

dão conta das complexidades, mediações e diferenças que permeiam a 

representação da sensualidade. Num certo sentido será um atravessamento, tal 

como as histórias da fotografia, da pintura, da beleza, da feiúra etc. transcendem as 

fronteiras estabelecidas pela história da arte. Nesse sentido, a perspectiva de 

Venturi, Schapiro, Pedrosa e Greenberg, por exemplo, que não dissociavam a 

história da crítica, é uma perspectiva pertinente. 

A história da arte porno-erótica não será só uma história do gosto estético 

sobre o corpo e a sensualidade, mas também uma história dos arquétipos e 

estereótipos sexuais socialmente formatados. Nesse sentido, filosofia, antropologia, 

sociologia e psicologia são disciplinas que oferecem importantes subsídios. Além 

disso, os estudos de gênero e a teoria queer – para ficarmos em dois exemplos – têm 

que ser resgatados de seus guetos e infectar as teorias consagradas sobre o tema. 

Os juízos de valor e de gosto – temor maior da crítica de arte na 

contemporaneidade – têm que ser percebidos, expostos, analisados e reavaliados. 
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“Beleza”, “feiúra”, “bizarro”, “sujo”, “limpo”, “perverso”, “sujeito”, “objeto”, “prazer” e 

“sofrimento” são alguns dos conceitos comumente utilizados em relação ao porno-

erotismo e enquanto tais devem-se verificar seus modos de construção, 

desconstrução e reconstrução. Uma história da arte porno-erótica poderá subsidiar 

uma filosofia do corpo no caminho da sensualidade, da carnalidade, do prazer, do 

desejo e da sedução – filosofia esta a ser criada, visto que a filosofia, com raras 

exceções, desconsiderou o corpo e seus apetites. 

 Presumivelmente, o porno-erotismo não ascende à condição de 

representação artística por ser considerado um tema “nada nobre”, “óbvio”, “não 

metafórico”... Então, a história da arte porno-erótica será a revelação da estética da 

obviedade, da carnalidade e não da espiritualidade, da exclusão e não da regra, do 

físico e não do metafísico, da imanência e não da transcendência, da finitude e não 

da infinitude, do prosaico e não do romanesco... Será, enfim, uma história da 

poeticidade do banal. 

O roteiro  

Encarnando as afirmações, dúvidas e sugestões que expressei até aqui, segiro 

um roteiro, ainda parcial, para o estabelecimento daquela cartografia aludida no 

título deste ensaio. 

01. A história da arte diante da esfinge contemporânea: decifra-me ou devoro-te! 

02. O império dos sentidos: o corpo, a excitação da imagem e a condição de 

voyeur. 

03. A imagem sensual como discurso sobre a sexualidade. 

04. O corpo e a sexualidade na convergência da arte com a cultura visual – 

prevaricações. 

05. O corpo e a sensualidade entre o sagrado e o profano: pontes e abismos: 

05.1. O corpóreo como elo entre humanidade e deidade; 

05.2. O corpo e a sensualidade humanas disfarçados no mito e no santo. 

06. A imanência (física) da pornografia e a transcendência (metafísica) do 

erotismo. 

07. “Bom gosto” e “mal gosto” nas estéticas da sensualidade. 

08. Realismos e idealismos nas estéticas da sensualidade: sublimação, fetiche e 

perversão. 
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09. Amantes, cortesãs e gueixas como modelos de beleza e sensualidade: a 

persistência dos modelos de “vida fácil”. 

10. O estilhaçamento do corpo na modernidade: peitos, vaginas, bundas e pênis 

como ícones sexuais e a objetivação/desidentificação do prazer. 

11. A diluição de fronteiras entre erotismo e pornografismo na 

contemporaneidade: 

 O corpo assume a cena; 

  O corpo como suporte de si mesmo; 

  O corpo como suporte da pessoa. 

12. Representações visuais da monosexualidade, da bisexualidade e da 

transexualidade: 

  Arquétipos e estereótipos do feminino; 

  Arquétipos e estereótipos do masculino; 

  Arquétipos e estereótipos do híbrido; 

  Masculinidade e estética gay; 

  Feminilidade e estética lesbian. 

 Não fosse a escassez de espaço neste ensaio e o parco tempo destinado à 

comunicação do mesmo, acrescentaria ainda uma lista de artistas que expressam a 

questão em suas obras e uma bibliografia pertinente, ambas extensas, mas não 

exaustivas. 

Pelo visto, a história da arte porno-erótica ainda está por ser escrita e a tarefa 

é delicada e gigantesca. Para que essa história seja contada, é necessário 

desnudarmo-nos dos preconceitos e dos esquemas cristalizados de pensamento; é 

necessário não ter medo da excitação e do prazer que ela, certamente, provocará. 

Por enquanto, limito-me a propor um roteiro para o delineamento de um mapa que, 

por sua vez, subsidiará essa história. 

Desenhar um mapa é uma forma de percorrer com os dedos a imensidão dos 

espaços que o olhar não abarca. Estabelecer uma cartografia, portanto, é sugerir 

uma expansão do olhar a partir da economia sígnica que o mapa proporciona. Aqui, 

proponho um roteiro para a cartografia da arte porno-erótica. 

Quem se habilita? 
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