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Resumo 

O livro fotográfico intitulado “O Corpo é a Questão” faz parte do trabalho de 
conclusão de curso em Comunicação Social com habilitação em Produção Editorial e 
Multimídia. O conteúdo do projeto faz parte da pesquisa sobre fotografia, corpo e erotismo 
que tem como referencial para a produção das imagens os fotógrafos Helmut Newton, Robert 
Mapplethorpe e Francesca Woodman. Para que seja possível a viabilização do projeto do 
livro é necessário a apresentação das questões editoriais do produto como por exemplo: a 
tipografia, escolha das cores, o número de fotografias e concepções acerca do design do 
livro. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este projeto tem como finalidade apresentar como produto um livro fotográfico 

intitulado “O Corpo é a Questão”; o trabalho fotográfico que faz parte do conteúdo do 

projeto tem como principais referências os fotógrafos Robert Mapplethorpe, Francesca 

Woodman e Helmut Newton.  

Como o projeto envolve a perspectiva da fotografia de nu, cabe uma apreciação 

intelectual sobre o corpo que, segundo Villaça e Góes (1998), “está em cena, sem que haja 

qualquer possibilidade de predizer o futuro e seus limites” (apud SANTAELLA, 2004, p. 

27). Harry Pross também pensa o corpo como a primeira mídia, ou seja, um local onde “todo 

processo comunicativo tem suas raízes em uma demarcação espacial chamada corpo” (apud 

BAITELLO, 1998, p. 11).  

O corpo é o primeiro meio de transmissão e recepção da informação, sendo retratado 

também por meio do aparato técnico câmera fotográfica. 

Fotógrafos como Robert Mapplethorpe, Francesca Woodman e Helmut Newton, 

retratam o corpo erótico, chocando a critica e a comunidade, consumando a fotografia como 

parte do domínio do visível e estimulando e afetando emoções. 

                                                 
1 Egressa do curso de Comunicação Social – Produção Editorial e Multimídia – colação de grau em 15 de abril 
de 2013. 
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A fotografia dentro dos estudos de imagem provoca a aparição de um corpo que foge 

aos ideais gregos de beleza. O aparato fotográfico restitui, de certa forma, a falta de diálogo 

com o corpo e sobre o corpo, corrompendo a identificação e o reconhecimento da 

materialidade carnal enquanto padrão idealizado de beleza. 

A priori as imagens apresentadas como conteúdo do produto deste projeto têm como 

agente protagonista o corpo e o erotismo, características naturais e essenciais da humanidade, 

já que, como afirma Georges Bataille, “o erotismo é um dos aspectos da vida interior do 

homem” (BATAILLE, 1968, p. 27). 

  

2 OBJETIVO 

A pesquisa tem o objetivo a produção e demonstração de um livro de Fine Art Nude 

Photography referenciando a produção fotográfica de Helmut Newton, Robert Mapplethorpe 

e Francesca Woodman. 

 
3 JUSTIFICATIVA 

O conteúdo desse projeto aborda a retratação do corpo erótico com base no trabalho 

dos fotógrafos Robert Mapplethorpe, Helmut Newton e Francesca Woodman. Com base na 

produção fotográfica deles, durante os anos de 2009 a 2012 foram produzidas pela 

pesquisadora cerca de 1000 imagens, que têm como protagonista o corpo. Tendo como 

critério para a produção das imagens o estudo de composição, enquadramento e 

representação do corpo sobre o trabalho dos três fotógrafos. 

Com o ensaio fotográfico pronto, tem inicio a elaboração do livro. Para tanto são 

necessárias a combinações dos elementos que fazem parte da editoração de um livro, 

definido pelo projeto gráfico composto por cores, composição, formato e tipografia. 

 Calcida Texeira da Costa juntamente com Annateresa Fabris no catálogo “Tendências 

do livro de artista no Brasil”, procuram trazer perspectivas sobre trabalhos, que usam 

enquanto conteúdo, fotos, ilustrações, além de diálogos sobre o universo conceitual do artista 

e também sobre o público que adquire essas obras. 
 

Nos anos 70, multiplica-se a publicação de livros conceituais com o 
objetivo fundamental de estabelecer um canal de produção e distribuição 
que escape do circuito artístico estabelecido. Publicado pelos próprios 
artistas, por algumas galerias, por pequenas editoras, o livro conceitual 
ramifica suas vertentes, abarcando a expressão política, a poesia visual, as 
sequências fotográficas ou gráficas, inventários, pesquisas seriais, 
experimentações intersemióticas, etc. O surgimento das novas tendências 
pictóricas nos fins da década leva a uma revisão do "ascetismo" conceitual. 
Começa a despontar novamente o livro "sensual" que usa abundantemente a 
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cor, escolhe formatos e diagramações rebuscadas (FABRIS e COSTA, 
1985, p.15 – 16). 
 

 Esse tipo de publicação atende um público que pode ser definido pelos hábitos de 

compra, pela demografia, pelas prioridades, além de idade e poder de compra. 

Dados da Pyxis Consumo, divulgados pelo IBOPE em agosto de 2012, mostram “que os 

brasileiros devem gastar R$ 8,23 bilhões em livros e publicações impressas, um aumento de 

14.5% em comparação com 2011” (IBOPE,2012).  

Segundo a pesquisa, cabe a classe B o maior potencial de compra que corresponde a 

24,25% dos domicílios e responde por 51,58% desses gastos, enquanto a classe C, D e E, 

com 72, 95 % dos domicílios, consomem 27,42% deste potencial. O sudeste é responsável 

pelo maior consumo de livros no país, com 54,7% e gastando em média R$ 59,60 ao ano com 

livros e impressos. Em segundo lugar fica a região Sul, responsável por 16,12% do consumo, 

com um investimento de R$ 56,50. (IBOPE, 2012).  

 Deve-se levar em consideração também que o mercado de arte esta crescendo 

mundialmente, como inspira a matéria do jornal (VARMA, 2011).   

Estes dados sugerem que a compra não se dá por idade, mas por classe social, em 

vista disso, a publicação foi pensada para quem se interessa por arte e em específico por Fine 

Art Nude Photography.  

Bom lembrar também que se vive em uma sociedade imagética, onde desponta um 

(novo) interesse pelo erótico, aliado a presença do corpo em reflexões em várias áreas. Um 

exemplo seria o livro “50 tons de cinza”, que apesar das críticas de teor literário, vendeu mais 

de 40 milhões de unidades no mundo. No Brasil em 16 dias, 100 mil pessoas adquiram a 

publicação (TERRA, 2012).  

 Os dados da ABEME (Associação Brasileira de Empresas do Mercado Erótico) 

solidificam a trajetória em direção a produção voltada ao erotismo, quando indicam, também, 

um crescimento de 20% nas vendas do setor (ABEME, 2012). 

 Todos os dados projetam a existência de um panorama de variado público alvo e 

classe que podem/estão buscando conteúdo erótico e que poderiam ser consumidores do livro 

“O Corpo é a Questão”, resguardados recortes do nicho que envolve a fotografia. 

 
4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

O projeto gráfico do livro intitulado “O Corpo é a Questão”, usa como referência os 

livros “O Ultimo Grito” de Klaus Mitteldorf, “Carnaval” de Claudio Edinger e “Fotografia 

do século XX” da editora Taschen. 
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IMAGEM 01 – CAPAS DOS LIVROS 

As fotografias são a essência dos livros acima e assim, trabalham o projeto gráfico, 

através da simetria, sendo o layout construído harmoniosamente, com as imagens ocupando 

cerca de 90% da página. As publicações também contam com um breve histórico dos artistas. 

 A disposição das imagens se deu em vista da organização do pensamento voltado a 

referenciação de cada um dos fotógrafos mencionados. A primeira parte foi pensada levando-

se em consideração as fotografias de Robert Maplethorpe; a segunda foi em Francesca 

Woodman e a terceira em Helmut Newton. Desta forma se construiu a narrativa visual, ou 

seja, uma certa história contada através das imagens. 

Para trazer mais informação ao trabalho acadêmico, julga-se interessante informar 

que a narrativa referenciada em Mapplethorpe começa na página 12 até 31, onde o estilo de 

composição, aliado a uma leitura corporal mais clássica, estabelecem o tema corpo. Da 

página 32 a 49, o referencial passa a ser Francesca Woodman, em um tom mais performático. 

Por fim, da página 50 a 65, as fotografias remetem ao corpo e ao fetichismo de Helmut 

Newton.   

É interessante dizer, no entanto, que esta narrativa é de ordem íntima e não  influência 

a compreensão da proposta do projeto por outros olhares. 

No livro “O Corpo é a Questão” o layout organiza a presença da simetria e da 

assimetria. Para cada página simétrica era pensada uma assimétrica. “No estilo simétrico, é 

fácil entender o equilíbrio formal de um layout” (HURLBURT, 2002, p. 62). A figura abaixo 

demonstra parte do projeto do livro, produzida de forma simética, com áreas divididas 

uniformemente. 
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IMAGEM 02 – PÁGINAS DO LIVRO “O CORPO É A QUESTÃO” 

 Para Allen Hurburt no livro “Layout”, a assimetria, foi inserida no ocidente pelas 

caraterísticas da arquitetura oriental e foi fortalecida pela  escola Bauhaus4 gerando rupturas 

com a forma clássica.  

 
IMAGEM 03 – PAGINAS DO LIVRO “O CORPO É A QUESTÃO”. 

 As construções assimétricas trabalham o rompimento com o classicismo e são 

exploradas através do contraste dos volumes, enunciado por Jan Tschichold como “o 

elemento mais importante do design moderno” (apud HURLBURT, 2002, p. 64). Além 

disso, há a utilização de fotos grandes e pequenas para compor o layout da página. 
 

Este tipo de contraste pode ser conseguido de duas maneiras: pela 
modificação dos tamanhos relativos de duas ou mais imagens na página 
impressa; ou pela comparação de objetos reais diferentes, dentro de uma 
mesma composição. A imagem grande parecerá ainda maior quando 
colocada ao lado de uma pequena imagem e na fotografia simples, sem 
truques, o objeto focalizado de muitíssimo perto ganhará contraste 
impressionante em oposição à paisagem distante, no fundo (HURLBURT, 
2002, p. 66). 
 

A monocromia presente no livro projetado, nas fotografias que trabalham com o 

preto, branco e cinza, equilibra-se com as imagens coloridas, consideradas a partir do melhor 

                                                 
4  Foi uma escola de design, artes plásticas e arquitetura de vanguarda que funcionou entre 1919 e 1933 na 
Alemanha. 
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contrate cromático, como nas imagens da página 22 a 27, onde se percebem os 

chianoscuros5. 

O equilíbrio é essencial enquanto um dos elementos para o planejamento gráfico de 

uma peça de design. Ele permite que todo o grupo de escolhas – foto, tipografia, 

espaçamento e o próprio texto - estejam em harmonia. “O equilíbrio formal de um layout – 

com o centro da página servindo de fulcro e a área dividida uniformemente dos dois lados, é 

relativamente fácil de criar” (HURLBURT, 2002, p. 92) e foi somado ao desenvolvimento do 

projeto gráfico do livro em questão.  

É de interesse lembrar que, ao trabalhar com o contraste seja de volume, ou 

tamanho, é necessário certo arrojo para que todas as imagens estejam equilibradas. 
  

Tal como caminhar numa corda de acrobacia, a arte do layout é a arte do 
equilíbrio. Isto, todavia, não pode ser expresso simplesmente como um 
cálculo matemático. O acrobata mantém-se firme com o auxilio de uma 
sombrinha ou de uma vara e não com a utilização de formulas. O senso de 
estabilidade; a maneira certa e errada de fazer determinada coisa; o volume 
de ar necessário à respiração; o modo mais satisfatório de combinar os 
elementos de um cenário teatral, de uma página de um livro ou de um cartaz 
– todas essas coisas são, essencialmente uma questão de sensibilidade 
(HURLBURT,2002, p. 62–63). 
 

O volume e o equilíbrio de um tipo gráfico6 são fundamentais à editoração. O 

trabalho com a fonte Corbel, que tem como característica a ausência de serifa7, somada as 

linhas simétricas que compõem seu desenho, trazem à fonte certa fluidez.  Assim, a 

utilização dela no livro, em específico no texto e nas frases pontuais, é para que a fonte não 

se sobreponham as imagens, o que garante atenção à essência do livro, a imagem. 

 O texto que compõe o livro, presente em dois idiomas -inglês e português - são 

diferenciados pelo tamanho (texto em português tamanho 16  e  em inglês tamanho 15). A 

tonalidade de cor também foi proposta para compor com as imagens do livro e vai do preto 

total para o texto em português até os 65% de preto, para o texto em inglês.  

Para o título, a fonte Trajan, desenhada por Carol Twombly, que “baseia-se na 

inscrição da base da coluna de Trajano em Roma” (BRINGHURST, 2011, p.134), destaca a 

herança clássica presentes nas fotografias do livro e que possui vinculo com o corpo na arte 

greco-romana.  

                                                 
5  O chiaroscuro define os objetos representados sem usar linhas de contorno, mas apenas pelo contraste entre as 
cores do objeto e do fundo. Ele simula, mais reconhecidamente na pintura, o volume dos objetos.    
6  Corresponde a formação do design das letras sendo trabalhada dentro da tipografia que é a impressão desses 
tipos. 
7 Pequenos traços ou prolongamentos que dão sequenciam as hastes das letras. 
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5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO  

 O ponto de partida desse estudo deriva da busca sobre o recorte suficiente que 

abarque a questão do corpo, da fotografia e do erotismo. O fato de existirem inúmeros títulos 

que trabalham com o “corpo”, facilita o estudo e a elaboração do projeto e ao mesmo tempo 

abre uma paleta de possibilidades que engloba desde aspectos históricos, sociológicos, 

antropológicos, filosóficos, artísticos e culturais. Envolvendo também os estudos de Fine Art 

Nude Photography e editoração de livro. 

Após a escolha do conteúdo temático, foi dado inicio a seleção das imagens captadas 

entre 2009 a 2012. Essa seleção contou com o auxilio dos professores que orientaram o 

projeto, ajudando a delinear uma certa narrativa para as  imagens referenciando os  

fotógrafos Robert Mapplethorpe, Francesca Woodman e Helmut Newton. 

A elaboração do material gráfico foi feito com o respaldo de alguns autores como: 

Bringhurst (2011), Collaro (2006), Fabris e Costa (1985) e as matérias que fizeram parte da 

graduação em Comunicação Social. 

 
6 CONSIDERAÇÕES  

A proposta descrita no paper tem como ícones da Fine Art Nude Photography Helmut 

Newton, Robert Mapplethorpe e Francesca Woodman que foram escolhidos enquanto 

referencial para este trabalho pela busca da aura erótica dentro da fotografia. Os fotógrafos 

capturaram o corpo eroticamente, seja registrando o (sub)mundo sadomasoquista de Nova 

Iorque, o ideal grego de beleza, a moda, a angustia e a fragilidade dos laços humanos. Estas 

características influenciaram na produção e no conteúdo do projeto do livro “O Corpo é a 

questão”. Assim como na elaboração gráfica que trabalha com contrates de cores e volumes,  

elemento  tipográfico que remetem  aos ideias de  corpo da antiga Roma e  ao  mesmo tempo 

a modernidade e  a assimetria que é comum  na  forma do corpo. 

O projeto do livro tenta de certa maneira abarcar e naturalizar as questões 

correlacionadas a fotografia, corpo e erotismo, que por meio de mecanismo de comunicação 

podem ser visto, compreendido e gerar reflexão sobre a temática. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
ABEME. Mercado Erótico. 2012. Disponível em: <http://www.abeme.com.br/-mercado-
erotico/> Acesso em: 10 de novembro de 2012. 
 
BAITELLO, Norval. Comunicação, mídia e cultura. 1998. Disponível em:< http:-
//pt.scribd.com/doc/55485116/NORVAL-BAITELLO-JUNIOR-COMUNICACAOMIDIA-
E-CULTURA> Acesso em:22/08/12. 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
 XX Prêmio Expocom 2013 – Exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação 

 
 

 8

 
BATAILLE, Georges. O Erotismo. Rio de Janeiro: Moraes Editores;1968. 
 
BRINGHURST, Robert. Elementos do estilo Tipográfico. São Paulo: Cosacnaify; 2011. 
 
COLLARO, Antonio Celso. Projeto Gráfico: teoria e prática da diagramação. São Paulo: 
Summus editorial, 2006. 
 
FABRIS; COSTA, Annateresa;  Cacilda Teixeira. Tendências do livro de artista no Brasil. 
São Paulo: Centro Cultutal São Paulo; 1985. 
 
HURLBURT, Allen. Layout: o design da página impressa. São Paulo: Nobel,2002. 
 
IBOPE. Consumo de livros e publicações impressas deve movimentar R$8,23 bilhões. 
Disponível em:<http://www.ibope.com.br/pt-br/relacionamento/imprensa/-
releases/Paginas/Consumo-de-livros-e-publicacoes-impressas-deve.aspx>. Acesso em 10 de 
novembro de 2012. 
 
SANTAELLA, Lucia. Corpo e Comunicação. São Paulo: Paulus; 2004. 
 
SONTAG, Susan. Questão de Ênfase. São Paulo: Companhia das Letras; 2004. 
  
TERRA.  No Brasil, 'Cinquenta tons de cinza' vende 100 mil cópias em 16 dias. 2012. 
Disponível em: <http://diversao.terra.com.br/arteecultura/noticias/0,,OI6-074397-EI3615,00-
No+Brasil+Cinquenta+tons+de+cinza+vende+mil+copias+-em+dias.html> Acesso em: 09 
de novembro de 2012. 


