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O corpo feminino
na fotografia de 
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A questão da 
representatividade, do 
olhar e da performance 
de gênero

Resumo: Este texto pretende fazer uma reflexão sobre a representatividade 
feminina dentro das fotografias de Helmut Newton, importante fotógrafo de 
editoriais de moda da década de 1960 até o início dos anos 2000. Helmut 
representava as mulheres sem a fragilidade de tantas obras realizadas por 
homens. Ele as trazia como seres fortes e imponentes. Entretanto, ainda vemos 
a nudez, os padrões de beleza e a sexualização do corpo feminino. Nesse 
ensaio, com base em Judith Butler e Griselda Pollock, pretende-se discutir a 
importância dessas fotos no século XX, em contraste com o que elas causam 
hoje, em um mundo onde o feminismo está cada vez mais forte.
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O grupo feminista Guerrilla Girls possui um projeto de ques-
tionamento e exposição da quantidade de obras feitas por mulheres 
artistas e mulheres que foram pintadas nuas dentro dos museus, no 
qual levantam a pergunta “As mulheres precisam estar nuas para 
entrar no museu X?”, sendo X diversos museus ao redor do mundo 
por onde elas passam. 

Os números são extremamente distintos. No MASP (Museu 
de Arte de São Paulo), por exemplo, apenas 6% do acervo são de 
artistas mulheres, mas 60% dos nus são femininos1.

Assim como a pintura ocidental teve como objeto de repre-
sentação a mulher por muitos séculos, a partir do século XIX, com 
o surgimento da fotografia, acontece o mesmo. Junto ao mercado 
da moda, que começava a crescer cada vez mais no início do século 
XX, os editoriais começam a ser necessários e se tornam um estilo 
de fotografia, tendo Helmut Newton como um dos grandes nomes 
surgidos pela década de 1960. 

Nascido em 1920 na Alemanha e naturalizado na Austrália, 
Helmut tinha uma identidade própria ao captar suas fotos. Preocu-
pava-se com os mínimos detalhes e tinha como protagonista mais 
recorrente de seu trabalho mulheres altíssimas, fortes e muitas ve-

Fig. 01: Julie Delpy por Helmut 
Newton. Fonte: Pinterest

1 A Selection of the Guerrilla 
Girls’ Exhibitions and Street 
Projects. Guerrilla Girls: 
Gráfica, 1984-2017, MASP 
(Museu de Arte São Paulo), 
September 2017-March 
2018



zes retratadas nuas. Fotografou grandes nomes como Cindy 
Crawford, Isabella Rossellini e Sigourney Weaver.

Apesar de retratar mulheres perfeitamente encaixadas nos 
padrões de beleza da época, pois era o que as revistas e empresas 
requeriam, Helmut criava uma nova forma de representá-las. Ainda 
que muitas vezes fossem sensualizadas e/ou estivessem nuas, havia 
uma força nelas, jamais sendo o indivíduo frágil como sempre vimos 
nas pinturas e fotografias anteriores. (Figura 01).

Para o século XX, Helmut Newton fez algo grande e de im-
portância para a imagem do feminino, desconstruindo o clássico da 
fragilidade como dito anteriormente. Entretanto, nos dias de hoje, 
essas imagens seriam questionadas e criticadas pelos movimentos 
feministas, justamente por serem feitas por um homem. A questão 
não é mais como as mulheres são representadas, mas por quem. Já 
tivemos obras suficientes realizadas por homens. É necessária uma 
história da arte reescrita por mulheres, assunto que trata Griselda 
Pollock em seu texto Visión y Diferencia: Feminismo, feminidad e 
historias del arte, no qual diz “A história não é meramente indife-
rente às mulheres, é um discurso masculinizado que colabora na 
construção social da diferença sexual”2 (POLLOCK, 2013, p. 38, tra-
dução nossa).

A questão do homem no centro de poder e sujeito que pode 
livremente produzir arte, literatura e basicamente realizar qualquer 
coisa, como um simples caminhar sozinho na rua sem ser ques-
tionado ou criticado, tem relação com a ideia de gênero que foi 
estabelecida desde os primórdios do mundo e foi se solidificando 
com o passar dos séculos, algo sobre o qual a filósofa Judith Butler 
vai dissertar em seu livro mais conhecido Problemas de Gênero, em 
que cita muitas vezes o filósofo Michel Foucault, que também trata 
do tema em sua obra História da Sexualidade.

Para Foucault, ser sexuado é estar submetido a um conjunto de 

regulações sociais, é ter a lei que norteia essas regulações situada como 

princípio formador do sexo, do gênero, dos prazeres e dos desejos, e 

como o princípio hermenêutico de auto-interpretação. A categoria do 

sexo é, assim, inevitavelmente reguladora, e toda análise que a tome 

acriticamente como um pressuposto amplia e legitima ainda mais essa 

estratégia de regulação como regime de poder/conhecimento (BUTLER, 

2003, p. 143). 

2 “La historia no es 
meramente indiferente a 
las mujeres, es un discurso 
centrado en lo masculino que 
colabora en la construcción 
social de la diferencia sexual.“



Sendo assim, se Helmut Newton representou mulheres de 
uma forma inovadora e importante para seu tempo, foi porque o 
seu lugar como fotógrafo estava estabelecido de forma confortável, 
ou seja, ele não era questionado. Afinal, o homem artista é detentor 
de um poder tal que se vê livre para realizar e criar sem se preocu-
par com qualquer tipo de repressão.

• • •
A questão da mulher sendo o objeto de observação e o 

voyeurismo do espectador é tratado no já citado Visión y Diferencia 
de Griselda Pollock, no capítulo 3, no tópico Las mujeres y la mirada 
(As mulheres e o olhar), onde a autora diz “A política sexual do olhar 
funciona em torno de um regime que se divide em posições binárias: 
atividade/passividade, olhar/ser olhado, voyeur/exibicionista, sujeito/
objeto”3 (POLLOCK,2013, p. 159, tradução nossa) e fica evidente 
que a mulher quase sempre ocupa todos os segundos lugares cita-
dos, ou seja, o da passividade, o de ser observado, do exibicionista 
e do objeto, tornando o homem o sujeito repressor/dominador e a 
mulher, o reprimido/dominado.

No capítulo, a autora traz o exemplo do quadro Um Bar no 
Folies-Bergère, de Manet (figura 02), que traz essa reflexão sobre o 
olhar sobre a mulher. Na obra, uma mulher por trás de um balcão 
olha para um cliente, que seria o espectador e, por trás, há um gran-
de espelho que mostra todo o café repleto de pessoas. A cena traz 
a sensação da mulher sendo constantemente observada, além da 
conotação de a mulher estar sempre a serviço de todos (desejando 
ou não).

É também importante salientar que as representações das 
mulheres feitas por homens trazem sempre o olhar de quem as 
representa, ou seja, um olhar masculino erótico e de desejo, mui-
tas vezes, chegando hoje a ser cômico, como quando sensualizam 
imagens da deusa Atena ou da poetisa Safo, ou ainda as cenas da 
morte de Cleópatra, onde em diversas obras (como as versões de 
Reni Guido, Luca Giordano e Hans Markart),  a mulher parece estar 
apreciando o momento, nua e em deleite. Assim, como bem critica 
Griselda Pollock, “devemos assumir uma posição masculina ou des-
frutar de maneira masoquista da visão da humilhação das mulheres”4 
(Pollock, 2013, p. 158, tradução nossa). 

3 “La política sexual de la 
mirada funciona en torno 
a un régimen que divide en 
posiciones binarias: actividad/
pasividad, mirar/ser mirado, 
voyeur/exhibicionista, sujeto/
objeto.”

4 “Debemos asumir una 
posición masculina o disfrutar 
de manera masoquista la 
visión de ia humillación de las 
mujeres.”
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Fig. 02: Um Bar no Folies-Bergère, 
Édouard Manet, 1882. Fonte: Site The 
Courtauld Gallery

Em Problemas de Gênero, Judith Butler levanta a questão da 
performance de gênero no capítulo quatro, Inscrições Corporais, 
Subversões Performativas, onde trata sobre o jeito de agir de cada 
pessoa, que não seria algo natural e próprio de cada um, mas sim 
algo que foi construído e moldado de acordo com influências exter-
nas e necessidades de acordo com o sexo biológico.
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[...] Se os atributos de gênero não são expressivos, mas performa-

tivos, então constituem efetivamente a identidade que pretensamente 

expressariam ou revelariam. A distinção entre expressão e performativi-

dade é crucial. Se os atributos e atos do gênero, as várias maneiras como 

o corpo mostra ou produz sua significação cultural, são performativos, 

então não há identidade preexistente pela qual um ato ou atributo pos-

sa ser medido; não haveria atos de gênero verdadeiros ou falsos, reais 

ou distorcidos, e a postulação de uma identidade de gênero verdadeira 

se revelaria uma ficção reguladora. O fato de a realidade do gênero ser 

criada mediante performances sociais contínuas significa que as próprias 

noções de sexo essencial e de masculinidade ou feminilidade verdadeiras 

ou permanentes também são constituídas, como parte da estratégia 

que oculta o caráter performativo do gênero e as possibilidades perfor-

mativas de proliferação das configurações de gênero fora das estruturas 

restritivas da dominação masculinista e da heterossexualidade compul-

sória (BUTLER, op. cit., p. 201).

Podemos relacionar isso à forma como Helmut Newton dirigia as mulheres que 
fotografava. Para contradizer aquilo que na época (e até hoje) era estabelecido, ou seja, 
como deviam se comportar, ele criava um comportamento completamente diferente e 
que trazia a sensação de que aquelas eram mulheres fortes e poderosas, que se empu-
nham e desafiavam o espectador que as olhava (e ainda olham). Mulheres com cachorros 
enormes, roupas masculinas, cenas que passavam indiferença em relação ao homem na 
foto, posições de ginastas ou que evidenciavam força física, a câmera de baixo para cima 
transmitindo superioridade são alguns exemplos do que Helmut criava e que gerava um 
novo olhar sobre o feminino. (Figuras 03 e 04).
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Fig. 03: Cindy Crawford 
por Helmut Newton. Fonte: 
Pinterest /

Fig. 04: Polaroid de Helmut 
Newton, Cigar Industry, Milan, 
1997. Fonte: Helmult Newton 
Foundation

De fato, retornando ao que foi dito no início deste trabalho, hoje em dia há uma 
pressão muito maior por parte do movimento feminista em relação a quem está repre-
sentando as mulheres. E com toda a razão. Afinal, ficou claro que o lugar de fala é das mu-
lheres e as únicas que podem representá-las com veracidade são elas mesmas. Após um 
longo período de estereotipagem da figura feminina, que foi sensualizada, ridicularizada e 
humilhada, é necessário que haja uma nova reescritura e produção de trabalhos que retra-
tem a mulher como ela bem entender e achar válido, assim como críticas e interpretações 
de outras mulheres que analisarão essas obras.
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