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RESUMO 
 

Eu e Sebastião: (des)prazeres homoeróticos é o desfecho de um projeto poético 
desenvolvido ao longo da graduação em Artes Visuais. Tem como questão principal 
a expressão da sexualidade no processo de criação artística, por meio do discurso e 
estética homoerótica. As minhas vivências, experiências artísticas e homoeróticas, 
dúvidas, questões, desejos e conflitos internos encontraram consonância no 
homoerotismo evidenciado através da metáfora visual de São Sebastião. Com a 
fotoperformance busca-se falar dos prazeres e desprazeres de uma sexualidade que 
não se adequa aos valores morais impostos pela sociedade heteronormativa. As 
imagens geradoras da fotoperformance são representações pictóricas de São 
Sebastião, criadas no período renascentista. O percurso artístico foi guiado pelas 
considerações de Cecilia Salles (1998) a cerda da crítica de processos, na 
abordagem do processo de criação artística. Robert Mapplethorpe e  Pierre et Gilles 
são as principais referências artísticas, tanto em relação à estética visual, quanto ao 
discurso sobre a sexualidade. Durante o processo criativo foram feitas 
experimentações, uso de matérias e recursos criativos que propiciaram a construção 
das imagens. Expressar a sexualidade no processo criativo foi uma tarefa difícil, mas 
possibilitou uma significativa apreensão de conhecimento, descobertas e 
amadurecimento pessoal.  
  
 
Palavras-chaves: Homoerotismo. Fotoperformance. São Sebastião. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

Eu e Sebastião: (des)prazeres homoeróticos is the outcome of a poetic project 
developed along the degree in Visual Arts. Has as its main question the expression 
of sexuality within the artistic creation process through the homoerotic discourse and 
aesthetic. My personal artistic and homoerotic experiences, questions, desires and 
inner conflicts found consonance on the homoerotism detected in the Saint 
Sebastian visual metaphor. The photo performance aims to describe the pleasures 
and displeasures from a kind of sexuality which do not fit itself to the values imposed 
by society. The images are pictorial representations of Saint Sebastian from the 
Renaissance. The artistic route was guided by Cecilia Salles (1998) writings about 
criticism on process of artistic creation. Robert Mapplethorpe and Pierre et Gilles are 
the main artistic inspirations for the visual aesthetic and the discourse on sexuality. 
During the creative process were made experimentations, use of materials and 
creative resources enabled the construction of images. Express the sexuality in the 
creative process was a hard task, but it has enabled a meaningful apprehension of 
knowledge, discovery and personal maturation. 

Keyword: homoerotism. Photo performance. Saint Sebastian. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Eu e Sebastião: (des)prazeres homoeróticos é o desfecho do meu processo 

criativo desenvolvido no decorrer da graduação em Artes Visuais. Este trabalho de 

conclusão de curso tem como objetivo geral refletir sobre a expressão da 

sexualidade no meu processo criativo, por meio do discurso e estética homoerótica. 

Para tal, foram levados em consideração minhas vivências, experiências artísticas e 

homoeróticas, dúvidas, questões, desejos e conflitos internos que encontraram 

consonância no homoerotismo evidenciado através da metáfora visual de São 

Sebastião. 

Com a temática homoerótica pretendo contribuir para a valorização do olhar 

sobre o corpo homoerótico masculino, defender o direito à liberdade sexual e à 

autonomia dos gêneros. Além disso, é salutar neste processo – mediante o contexto 

da arte e sexualidade – pontuar a ideia de desconstrução do sistema discursivo 

dominante que “normatiza” o pensamento sobre a sexualidade. Assim, as obras 

realizadas contribuem com o cenário artístico, sociocultural e acadêmico, ao propor 

o homoerotismo como categoria discursiva. 

Os procedimentos metodológicos utilizados para a apreensão de 

conhecimento e formulações dos conceitos dentro do processo criativo e na 

construção do produto artístico foram: levantamento de bibliografia para o 

aprofundamento teórico; pesquisa de referências artísticas e iconográficas; leituras e 

fichamentos de materiais diversos, como livros, artigos, dissertações, teses, revistas; 

planejamento do ensaio fotográfico; escolha das matérias e recursos criativos; 

produção e pós-produção das fotografias; impressão das imagens; montagem e 

exibição da obra; e por fim a redação do memorial descritivo.   

As principais referências teóricas presentes neste trabalho são Phillipe Dubois 

(2012), o qual aponta que a fotografia não pode ser entendida de fora do ato que a 

faz ser, onde a ênfase se dá no processo de construção da imagem-foto; Roland 

Barthes (2015) que traz considerações a respeito da fotografia e a sua relação com 

o referente; Wilton Garcia (2004) que tenta inscrever uma perspectiva homoerótica 

no campo da arte, trazendo uma reflexão acerca da relação entre a arte 

contemporânea e a sexualidade; Jurandir Freire Costa (1992), o qual trata das 

questões que envolvem o homoerotismo masculino, apontando que este conceito 
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dever ser utilizado em substituição da palavra homossexualismo, pois a mesma 

carrega consigo uma carga histórica de preconceito e discriminação; Alexandre 

Santos (2004) que, por sua vez, discorre sobre a representação do corpo masculino 

na fotografia; por fim, Cecilia Salles (1998) com a abordagem da crítica de 

processos na criação artística. 

Durante as minhas pesquisas encontrei uma gama de artistas e obras que 

falam de sexualidade e apresentam uma estética homoerótica. No entanto, optei 

pelo fotógrafo norte-americano Robert Mapplethorpe (1946-1989) e pelo casal Pierre 

et Gilles, por acreditar que eles mais se aproximam da minha proposta artística, 

tanto em relação à estética e linguagem fotográfica, quanto ao discurso sobre a 

sexualidade.  

Eu e Sebastião: (Des)prazeres homoeróticos, se materializa como uma série 

fotográfica composta por quatro imagens impressas em tecido Canvas 100% 

algodão,  com qualidade fine art,  sendo que cada imagem apresenta as mesmas  

dimensões, 50 cm x 70 cm. As obras foram apresentadas na exposição coletiva 

confluências entre os dias 14 e 18 de dezembro de 2015, no Espaço Cultural 

Hansen Bahia, localizado na cidade de Cachoeira-Ba. Para a concepção da série, 

apropriei-me de quatro imagens pictóricas de São Sebastião que representam o 

Santo de maneira sexualizada, erotizada e com algumas características andrógenas. 

Faço as ressignificações, portanto, a partir de princípios que julgo como formas de 

aprisionamentos pessoais ligados à opressão e repressão da minha sexualidade. 

Cubro o meu rosto com elementos distintos (cordas, arame farpado, papel filme e 

tule), os quais ao mesmo tempo em que ocultam a minha identidade, também me 

provocam alguma forma de sofrimento, sufocamento ou dor. Se por um lado o rosto 

coberto, sufocado, aprisionado, representa os desprazeres, por outro lado o corpo 

semi-nu representa em cada imagem a liberdade e os prazeres.  

Na primeira seção deste memorial exponho as motivações que me fizeram 

optar pela abordagem do tema sexualidade, focado no tratamento conceitual do 

homoerotismo, bem como sobre a minha opção pela fotografia como meio 

expressivo. Além disso, descrevo brevemente meu percurso artístico/acadêmico, 

relacionando a minha produção artística, desenvolvida ao longo da graduação em 

artes visuais, com a temática e a com linguagem fotográfica. Ainda comento sobre 

as minhas escolhas, tanto com relação ao homoerotismo, quanto à metáfora visual 

de São Sebastião. Por fim, trago breves considerações a respeito das 
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representações homoeróticas de São Sebastião. A princípio relato a história do 

santo, por conseguinte, o fato de a comunidade gay se identificar com ele,  seus 

aspectos iconográficos e exemplifico algumas representações na arte.  

Posteriormente, na segunda seção, trago considerações a respeito do olhar 

homoerótico na fotografia, pautado na relação existente entre a cultura corporal 

masculina e a expressão da sexualidade na arte, através da linguagem fotográfica. 

Para isso, tento traçar um breve percurso sobre a representação do corpo masculino 

na fotografia e a sua relação com o homoerotismo. Do mesmo modo, procuro 

pontuar a distinção existente entre a foto erótica e a pornográfica, bem como a 

transgressão do corpo masculino homoerótico, ao questionar os seus papeis sociais. 

Outro tópico a destacar neste capítulo se refere à fotoperformance, trata-se da ação 

performática do artista, posicionado em frente à câmera fotográfica, sem a 

necessidade direta da presença do público para acontecer. Diferente da 

efemeridade da performance, a atitude na fotoperformance só pode ser apresentada 

para o público a partir do produto final que é a imagem-foto. Ademais, exponho as 

minhas referências artísticas relacionadas ao homoerotismo, sexualidade e 

transgressão do corpo masculino, possibilitando pensar sobre o meu corpo como 

meio expressivo ao explorar sua plasticidade e atitude na construção de sentido do 

meu discurso homoerótico.  

Por fim, na última seção, abordo todo o meu processo de criação artística, 

descrevendo as etapas de construção da série fotográfica. Começo relatando o meu 

percurso de experimentações, as dificuldades encontradas, as seleções e opções 

feitas para concepção de novas formulações. Reflito sobre a importância das 

observações e comentários dos leitores particulares, escolhidos por mim para terem 

acesso preliminar ao meu trabalho em processo. Outro item a assinalar se refere às 

matérias e procedimentos artísticos utilizados no momento de criação, como a 

utilização de elementos simbólicos e o uso da técnica e dos recursos digitais 

presentes no processo. No tópico Os (des)prazeres homoeróticos explico 

detalhadamente qual o sentido dos elementos utilizados para simbolizar os 

desprazeres provenientes do sufocamento e do aprisionamento, assim como 

contextualizo o que quero dizer sobre os prazeres. Por último, chego ao item da 

exposição Confluências, onde comento sobre a mostra coletiva realizada para a 

exibição pública das imagens. 
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Nas considerações finais comento brevemente sobre as minhas observações 

a respeito da expressão da sexualidade no meu processo criativo, apontando o quão 

difícil foi à abordagem do tema. Pontuo suscintamente a relação entre expressão 

artística, sexualidade e a moral instituída na sociedade. Além disso, destaco a 

importância da metáfora de São Sebastião no processo criativo e a minha 

perspectiva futura sobre a abordagem do tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

2 EU E SEBASTIÃO: A RELAÇÃO 
 

2.1 MOTIVAÇÕES, PERCURSOS E ESCOLHAS 

Eu e Sebastião é o desfecho do meu processo poético desenvolvido no 

decorrer da graduação em Artes Visuais. O processo criativo carrega em si aspectos 

de minha história pessoal, que foram fundamentais para o meu processo de criação 

e abordagem do tema sexualidade. Não sei qual foi o momento inicial que 

desencadeou todo o processo criativo, pois foi um caminho marcado por diversos 

momentos tensivos, por hipóteses, experimentações, testagens, ações, sensações e 

pensamentos os quais, em consonância com o percurso de maturação, levaram à 

concretização da tendência do meu projeto. O conceito de tendência conforme o 

pensamento de Cecilia Salles (1998, p. 28), nada mais é do que o “elemento 

direcionador do processo”, em outras palavras é o que dá o senso de direção do 

artista; trata-se do conceito geral, da intuição, da ideia geral que irá nortear o ato 

criador. Deste modo, o elemento direcionador do meu projeto é a expressão de 

minha sexualidade no meu processo de criação artística.  

Falar sobre sexualidade em uma sociedade marcada por uma cultura 

machista e homofóbica não é tarefa fácil. É pisar em um terreno extremamente 

árido, onde os discursos ainda são cautelosos e comedidos.  Para muitos, falar 

sobre questões ligadas ao tema ainda envolvem medo, receio e vergonha. Apesar 

da vontade e o desejo em abordar este tema, confesso que ainda sinto  certo 

desconforto.  

O meio acadêmico e artístico me possibilitou contato com trabalhos de 

diversos artistas que, em suas produções, representam questões ligadas à 

sexualidade. Determinados trabalhos me motivaram e estimularam por uma reflexão 

sobre a minha sexualidade, sobre o meu corpo, meus desejos, meus anseios e 

princípios. Comecei a buscar e a entender o meu lugar na sociedade e foi a partir de 

então que comecei a pensar na possibilidade de usar a arte como meio para 

expressar questões relacionadas à temática. 

Cecilia Salles (1998, p. 37) comenta que em toda prática criadora,  há fios que 

conduzem o ato criador e estão “relacionados à produção de uma obra específica 

que, por sua vez, atam a obra daquele criador, como um todo”. Deste modo, penso 

que os fios que atam o meu projeto poético, que conduzem e dão sentido a este 
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trabalho, estão ligados à minha experiência de vida, aos meus desejos, valores, 

princípios, à minha visão de mundo, e, sobretudo, aos meus direitos.   

A minha relação com fotografia começou muito antes do ingresso no curso de 

Artes Visuais, uma vez que já trabalhei durante um bom tempo com processos de 

manipulação digital de imagens fotográficas. Não sei se foi o interesse por fotografia, 

ou se foi a minha vontade de sair de casa que me fez optar por fazer um curso de 

Artes Visuais a mais de 800 km de minha cidade de origem. O fato é que hoje me 

utilizo desta linguagem para expressar um aspecto da minha vida pessoal que 

neguei por muito tempo. 

Enquanto graduando em Artes Visuais, tive a oportunidade de fazer 

experimentações artísticas em diversas linguagens e suportes, dentre elas a 

linguagem fotográfica. Sempre tive aversão por qualquer tipo de expressão subjetiva 

de alguma ideia e talvez por isso eu tivesse criado certa resistência para expressar, 

subjetivamente, em meus trabalhos artísticos, a minha sexualidade. No entanto, 

apesar deste fator, cá estou, descrevendo o meu percurso e elencando  momentos 

em que consegui abordar alguns traços e questões ligadas ao assunto em 

discussão. 

A minha primeira experimentação com a linguagem fotográfica, que já 

mostrava relações com a minha sexualidade, ocorreu durante a disciplina Fotografia 

II, em 2012, ministrada pelo professor Roberto Duarte. Como parte do trabalho foi 

produzido um nu artístico – nada de extraordinário, apenas um autorretrato. 

Envergonhado, posei para a câmera, sem saber ao certo qual era o objetivo da foto. 

Um nu “pudico e demagógico”, como disse o professor que o avaliou, pois, mesmo 

sem roupa, escondo na nudez do meu corpo algo que gostaria de expressar.  

 



15 
 

               
Arinaldo Teixeira. Nu pudico e demagógico, 2012. Fotografia 

 

 Identitas, foi um trabalho multidisciplinar, desenvolvido em grupo, para as 

disciplinas Arte e Tecnologia, Técnicas e Processos Artísticos IV e Projeto em 

Artemídia II, no ano de 2014, com orientação dos professores Gaio Matos, Fernando 

Rabelo e Jarbas Jácome. Trata-se de uma videoinstalação interativa, composta por 

diversos fragmentos de imagens, partes de rostos de vários indivíduos. Com as 

dimensões 3x4 metros, fizemos alusão ao retrato da Carteira de identidade. Nele os 

fragmentos se alternavam com a proximidade das pessoas de um sensor de 

distância. Quanto mais próximo da obra, mais rápida as novas configurações de 

faces se formavam. Neste trabalho, questionávamos noções de gênero, sexualidade 

e papeis sociais. Homens e mulheres se misturavam, seres híbridos se formavam.  

 

Arinaldo Teixeira, Daniela Gomes, Vitor Cunha, Archenan Barreto. Identitas. 2014. Instalação 
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O trabalho coletivo, (auto)lou.cu.ra, foi um criado para a disciplina Tópicos 

Especiais em Artemídia II, no ano de 2014, orientado pela professora Valécia 

Ribeiro. Com base em nossas autobiografias, objetivamos falar das “loucuras” a 

partir de nossas próprias vivências. Tais “loucuras” foram contextualizadas com base 

no que a sociedade condena e julga como desvios de padrões comportamentais. 

Minha abordagem contextualizou e criticou o entendimento da homossexualidade 

como um desvio comportamental, fora dos padrões impostos por uma sociedade 

heteronormativa, que por muito tempo a considerou e a diagnosticou como loucura. 

 

 
Deisiane Barbosa, Arinaldo Teixeira, Heloisa França, Kelvin Marinho, Marthius Reis. 
(auto)lou.cu.ra. 2014. Videoarte. 

 

Durante o curso da disciplina Elaboração de Projeto em Artes Visuais, 

simultânea a Tópicos Especiais em Artemídia IV, desenvolvi o projeto inicial deste 

trabalho de conclusão de curso. Ao mesmo tempo em que parti para 

experimentações mais explícitas, que buscavam dialogar expressão artística com o 

mote da sexualidade. 

As pesquisas iniciais para a elaboração do projeto em artes visuais foram 

fundamentais para o desenvolvimento do meu processo criativo. Busquei e tive 
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contato com uma infinidade de informações, imagens, artistas etc. Assim, pude ter 

maior clareza acerca da relação entre sexualidade e expressão artística agregando 

conhecimento ao longo do percurso, o que ajudou a definir o tema proposto neste 

processo criativo, Cecilia Salles traz considerações sobre a necessidade que o 

artista tem em obter conhecimento: 
 
O percurso criativo pode ser observado sob a perspectiva da apreensão de 
conhecimento que gera. A ação do artista é levada e leva à aquisição de 
informações e à organização desses dados apreendidos. É, assim, 
estabelecido o elo entre pensamento e fazer: relação esta contida na práxis 
artística. (JARDIM, 1993, citado por SALLES, 1998, p.122). 
 

Além dos textos e imagens, foi importante neste processo de apreensão, o 

contato com filmes que abordam questões ligadas à sexualidade e ao universo 

homoerótico como, por exemplo: Pride (Matthew Warchus, 2014); Milk (Gus Van 

Sant, 2008); Bent (Sean Mathias, 1997); Sebastiane ( Paul Humfress, Derek Jarman, 

1976); Querelle (Rainer Werner Fassbinder, 1982); Caravaggio (Derek Jarman, 

1986), dentre outros. Em sua maioria, estes filmes abordam o preconceito e 

discriminações contra os homossexuais, como também histórias de superação, 

resistências e persistências que envolvem as minorias sexuais. Gostaria de ressaltar 

que o filme sobre Caravaggio (1571-1610) foi uma das referências que me 

possibilitaram pensar o uso dramático na luz no meu processo criativo. 

Diante do levantamento de dados e do conhecimento apreendido, minhas 

dúvidas, questões, desejos e conflitos internos encontraram consonância no 

homoerotismo evidenciado através da metáfora visual de São Sebastião. Acerca do 

homoerotismo, recorro ao conceito defendido por Jurandir Freire Costa (1992), que 

defende o uso do termo para designar o amor e o desejo erótico entre pessoas do 

mesmo sexo, devendo desconsiderar o uso classificatório e impregnado de 

historicismo contido na palavra homossexualismo, pois a mesma carrega consigo 

um carga preconceituosa construída ao longo dos séculos.  

Contudo, também contextualizo Eu e Sebastião com os estudos de Wilton 

Garcia (2004, p.37), os quais apontam para o surgimento do homoerotismo como 

uma “prática discursiva, que notadamente, na articulação de estratégias coloca-se 

capaz de promover a cultura e a identidade homoerótica”. Além disso, o autor 

compreende o homoerotismo diante de uma perspectiva inserida no campo da arte, 

onde se articula a produção de um saber experimentado a partir de procedimentos 
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teóricos que levam à construção do conceito que ele define como homoarte. Seu 

pensamento acerca da relação entre a arte contemporânea e a sexualidade humana 

é entendida como uma situação discursiva, de modo que se materializa 

conceitualmente através do homoerotismo e imagem.  

Todavia, tão importante quanto entender de que modo o discurso homoerótico 

se configura em meu projeto poético, é compreender em que sentido se dá a 

escolha pela metáfora visual de São Sebastião, já que ele é uma figura sacra, mas 

sofre uma paradoxal apropriação pelo universo homoerótico. Consideram o Santo 

como o da causa gay, e sua figura está ligada a uma história de resistência e 

persistência, relacionada ao fato de que, por assumir-se cristão em um período 

marcado pela hostilidade a esta religiosidade, sofreu sansões e foi brutalmente 

condenado à morte. Com a metáfora visual de São Sebastião, represento a minha 

sexualidade, o erotismo e transgressão do meu corpo, meus desejos e escolhas e, 

acima de tudo, chamo a atenção para a repressão contida no seio da sociedade 

moralista.  

Neste processo, meu discurso homoerótico, juntamente com a metáfora visual 

de São Sebastião, se materializa em imagens fotográficas que expressam minha 

sexualidade. Caracterizo desprazeres e prazeres inerentes de uma sexualidade que 

não se adequa aos padrões patriarcais e morais de uma sociedade heteronormativa, 

opressora e discriminatória.  Como aponto, exponho aspectos que remetem às 

formas de opressões e repressões sociais e que contrastem com a resistência e a 

persistência pelo direito em desfrutar dos prazeres. 

 

 

2.2 REPRESENTAÇÕES HOMOERÓTICAS DE SÃO SEBASTIÃO 

Por se tratar de uma história pública há diversas fontes que narram à história 

do Santo, por este motivo optei por fazer uma síntese destas informes juntamente 

com as conditas no livreto publicado por Andréa Vilela Almeida e Marcelo Macca 

(2003).  

Como é sabido São Sebastião viveu em meados do século III, nasceu em 

Narbona e posteriormente mudou-se, com seus pais, para a cidade de Milão, na 

qual seu pai veio a falecer. Após esse ocorrido, Sebastião foi criado por sua mãe 

que, apesar das constantes perseguições religiosas da época, praticava a fé cristã. 

Adulto, tornou-se soldado e em Roma destacou-se entre as tropas, sendo mais tarde 
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nomeado pelo imperador Diocleciano – que desconhecia a sua religiosidade cristã – 

capitão da sua guarda pessoal. Embora Sebastião ocupasse a posição de capitão, 

em verdade, vivia sua identidade secreta de cristão, e mesmo seguindo os princípios 

de sua fé, escondia-se  detrás da indumentária militar com o intuito de ajudar os 

cristãos amedrontados pelas perseguições. 

Mediante acuações de que mantinha uma conduta branda para com os 

prisioneiros cristãos, apresentou-se a Diocleciano, confirmando tais acusações.  O 

que motivou o imperador a ordenar que lhe amarrassem em uma árvore e o 

crivassem de flechas, sem, contudo, atingir os órgãos vitais, para que lentamente 

morresse. Entretanto Sebastião não morreu, mas foi resgatado e cuidado por Irene. 

Tendo se restabelecido quis encontrar-se mais uma vez com Diocleciano, o que de 

fato ocorreu. Em 20 de janeiro, festa consagrada à divindade do imperador, 

Sebastião apareceu diante dele e o acusou de crueldade brutal contra os cristãos. 

Furioso, Diocleciano ordenou que Sebastião fosse açoitado até a morte. Os 

soldados, assim fizeram e deferiram-lhes golpes de bastão e jogaram o seu corpo no 

principal esgoto da cidade. 

Pelo método bárbaro e a brutalidade de sua morte, São Sebastião tornou-se 

um tema recorrente em representações ao longo da História da Arte. No período do 

Renascimento o tema era tido como um bom pretexto para exaltar a beleza do corpo 

nu. Conforme Jorge Coli (2010, p. 44), São Sebastião é “tema homoerótico por 

excelência, desde o renascimento” e a “iconografia do belo santo, em meio a tantas 

outras, concentrava as forças do desejo masculino por outro homem”.  Comenta-se 

que não se sabe ao certo em que período da história o Santo passou a ser 

relacionado com o homoerotismo, tampouco em que momento tornou-se ícone da 

comunidade gay.  

O corpo semi-nu de São Sebastião foi um dos mais retratados na cultura 

visual ao longo dos séculos. No período do Renascimento diversos artistas 

retrataram esse ícone, dentre eles é possível destacar Sandro Botticelli, Peter Paul 

Rubens,  Giovanni Antonio Bazzi, Guido Reni, entre outros.  

A iconografia de São Sebastião o representa sempre amarrado em algum 

tronco ou coluna, trajando poucas vestes, seu corpo torneado é, por vezes, 

transpassado por flechas, seu rosto apresenta um misto de dor e prazer e a sua 

postura é um tanto quanto erotizada. Algumas representações conferem ao santo 

uma sexualidade ambígua e uma imagem andrógina, com um misto de traços 
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masculinos e femininos. Comenta-se que a maioria das representações teria sido 

feita por artistas considerados homossexuais. 
 

Peter Paul Rubens. São Sebastião, 1614.         Giovanni Antonio Bazzi. O Martírio de São        
Óleo sobre tela.                                                   Sebastião, 1525. Óleo sobre tela.

 
No século XX, uma das mais emblemáticas representações em referência a 

São Sebastião foi feita pelo dramaturgo, escritor e ator japonês Yukio Mishima 

(1925-1970), o qual representou para a lente de dois fotógrafos o São Sebastião 

feito por Guido Reni. Essa representação faz alusão à descoberta da própria 

homosexualidade do escritor e de sua primeira experiência sexual ocorrida diante da 

pintura do Santo, descritra por ele mesmo em seu romance “Confições de uma 

máscara”. Yukio abriu precedendes para que outras representações do Santo se 

disseminassem a partir de meados do século XX. 
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Guido Reni. O Martírio de São Sebastião, 1616.       Kishin Shinoyama, Yukio Mishima. 1968.    
Óleo sobre tela.                                                           Fotografia.                                                                                        
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3 EU E SEBASTIÃO: A CONSTRUÇÃO 
 

3.1 O OLHAR HOMOERÓTICO NA FOTOGRAFIA 

Desde os tempos mais remotos há na História da Arte registros que atestam a 

presença da sexualidade – e questões relacionadas a ela – em diversas 

manifestações artísticas. Por vezes, essas manifestações apresentam posturas 

distintas, no que concerne às concepções sexuais, questões políticas e 

socioculturais, porém, em determinados momentos, também demonstram a 

relevância da temática em determinados meios sociais. 

Comenta-se que a sexualidade, como mote para a expressão artística, aponta 

em momentos distintos a oposição existente entre o desejo sexual inerente ao ser 

humano e a sua concomitante repressão por parte da sociedade. Essa repressão 

social, muito ligada aos aspectos morais e religiosos, fez com que a temática fosse 

utilizada como forma de protesto ao longo das representações na História da Arte.     

No campo artístico, variadas linguagens e diversos suportes são utilizados 

pelos artistas para expressarem a sua sexualidade. Intuitivamente optei pela 

fotografia, tanto pela afinidade que tenho com a técnica, quanto por ela ser, segundo 

Alexandre Santos (2004, p. 22) “um veículo oscilante que dissemina representações 

culturais diferenciadas sobre o homem, sobre a sua cultura corporal e, destro desta, 

sobre a sua sexualidade”.  

A fotografia vem possibilitando diversas abordagens de categorias espaço-

temporais, da mesma maneira que vem propiciando ao ser humano novas formas de 

olhar pra si próprio, para o seu corpo e para o outro. Neste sentido, percebi que a 

fotografia também iria me favorecer desta maneira e me possibilitaria produzir 

imagens que traduzissem meu universo pessoal, de modo que eu pudesse criticar a 

conduta e os códigos binários impostos pela sociedade normativa, através da 

construção de um discurso homoerótico feita por mim, pois: 

 
Nos estudos da arte, imagem e homoerotismo, observa-se uma linha 
histórica que pontua a manifestação do homem e sua referencialidade, ao 
longo do tempo, mediante a expressão corpórea em diferentes vertentes, 
com as mais diversas ênfases de cada período. (GARCIA, 2004, p. 144) 
 

Neste sentido, dentro da história da fotografia, a construção do olhar 

homoerótico esteve ligada diretamente à cultura corporal masculina desenvolvida ao 

longo dos anos. Como é sabido, o corpo masculino sempre foi representado nas 



23 
 

artes, porém, ao contrário do feminino, nunca esteve subordinado a exposição 

pública, tampouco apresentava algum sentido erótico. A exibição do corpo 

masculino esteve presente na fotografia desde o surgimento dos primeiros 

daguerreótipos. Em geral, essas fotos eram comercializadas e serviam apenas como 

modelos para trabalhos artísticos ou para fins científicos, sem nenhum tipo de 

exposição, como ocorria com a nudez feminina. 

Até o início do século XX, as representações de nus masculinos através da 

fotografia só eram aceitas se estivessem dentro dos padrões morais vigentes na 

época. No entanto, houve exceções que contribuíram para a construção de um olhar 

diferenciado na fotografia. O Barão de Taormina – Wilhelm von Gloeden (1856 - 

1931), por exemplo, produziu um tipo de fotografia que fazia alusão ao classicismo 

antigo, transportando os belos corpos nus dos jovens para o fetichismo gay. Apesar 

de não se constituir em um discurso consciente sobre o homoerotismo, o Barão de 

Taormina, ainda que de forma implícita, foi um dos responsáveis pelo surgimento da 

fotografia homoerótica.  

 

 
Wilhelm von Gloeden, sem título, 1856 – 1931. Fotografia. 

 

Posterior a von Gloeden, em meados do século XX, surgiram representações 

que demonstravam um homoerotismo mais explícito, presentes nos retratos de 

esportistas semi-nus, em fotos dos leading men (galã de cinema) geralmente 

vestidos com o mínimo de roupas, por conseguinte, nas fotos dos beefcakes das 

revistas de fisiculturismo.  
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Beefcakes presentes nas revistas de fisiculturismos dos 1940/50. 

 

É importante mencionar que a partir de 1960, surgiu nos Estados Unidos 

movimentos de contracultura responsáveis por contestações sociais e culturais e 

pela liberdade sexual. Nesse momento o modelo tradicional falocrático passou a ser 

repensado e as representações do corpo tomaram outros rumos, principalmente no 

campo artístico, após o desenvolvimento da arte do corpo como as performances e 

os happenings.  
 
Na tentativa de repensar a diferença social é buscada uma maior 
visibilidade para as identidades anteriores transparentes na cultura ocidental 
hegemônica, processo dentro do qual o sistema de artes tem papel 
proeminente. Neste encaminhamento são trazidos à baila novos olhares 
sobre o mundo, desestruturando a virilização dos costumes que impregnava 
as representações culturais no ocidente. (SANTOS, 2004, p.31, grifo do 
autor).  
 

Neste período a arte passou a assumir um caráter marcadamente político e 

social, dando voz aos movimentos sociais da contracultura, da militância gay, negra 

e feminista. Temas que eram considerados tabus passaram a ser explorados, 

mesmo diante das polêmicas que os tangenciavam. Nessas abordagens observava-

se a presença da arte feminista dos anos 70 e da arte homoerótica dos anos 80. 

Como aponta Alexandre Santos (2004): 
 
Os papeis sociais estão sendo reelaborados e com isto ocorre uma 
visibilidade maior quanto as manifestações das culturas ditas subterrâneas 
(grifos do autor) e quanto à sexualidades dispostas neste patamar. O que 
era antes invisível torna-se elemento de exploração para uma cultura que se 
sustenta na eclosão de diferentes discursos [...]. (SANTOS, 2004, p.32) 
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No contexto da arte contemporânea, abriu-se um leque de possibilidades para 

se pensar questões de gênero sob o prisma do homoerotismo na fotografia. É bem 

verdade que a entrada da fotografia no sistema das artes só ocorreu nas três últimas 

décadas do século XX, principalmente nos anos 1980. Neste momento, a fotografia 

passou a ser definida não apenas como imagem, mas como experiência, como 

aponta Phillipe Dubois (2012): 
 
Com a fotografia, não nos é mais possível pensar a imagem fora do ato que 
a faz ser. A foto não é apenas uma imagem [...] é também, em primeiro 
lugar, um verdadeiro ato icônico, uma imagem, se quisermos, mas em 
trabalho, algo que não se pode conceber fora de suas circunstancias, fora 
do jogo que a anima sem comprová-la literalmente: algo que é, portanto ao 
mesmo tempo é consubstancialmente, uma imagem-ato [...]. (DUBOIS, 
2012, p.15, grifos do autor). 
 

Com a entrada da fotografia na arte, muitos artistas fizeram o uso do corpo 

em suas poéticas, expressando subjetivamente aspectos constituintes de 

identidades particulares. Comenta-se que fotografia dos anos 1980 tornou-se um 

vetor expressivo das mudanças relacionadas à forma de se entender o corpo 

masculino enquanto objeto de desejo e como transgressor dos códigos de 

comportamento. 

O fotógrafo norte-americano Robert Mapplethorpe (1946-1989) é um dos 

principais expoentes da fotografia homoerótica recente. Das fotografias de lírios e 

orquídeas às praticas sexuais mais explícitas, englobou em sua poética questões 

ligadas à sexualidade, homoerotismo e transgressão. Explorou  intensamente todo o 

universo homoerótico, tanto na delicadeza das flores quanto no extremismo das 

práticas sexuais. Tocou, por vezes, em questões que provocavam desconforto e 

incômodo na sociedade da época, ao representar o submundo gay, a cultura 

sadomasoquista e os corpos negros.  
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Robert Mapplethorpe, Dan S ., 1980.         Robert Mapplethorpe, Ajitto, 1981.Fotografia. 
Fotografia. 
 

Segundo Santos (2004, p.36) a forma explícita como Mapplethorpe “conduziu 

a fatura de suas imagens foi, em certo sentido, uma quebra de parâmetro para a 

comportada fotografia homoerótica, a ponto de críticos o considerarem 

pornográfico”.  Cabe ressaltar que no período em questão ainda era rígida a divisão 

entre erotismo e pornografia, a respeito disso Roland Barthes comenta a diferença 

entre erotismo e pornografia:  
 
A pornografia representa costumeiramente, o sexo, faz dele um objeto 
imóvel (um fetiche), incensado como um deus que não sai do seu nicho [...]. 
A foto erótica, ao contrario (o que é a sua própria condição), não faz o sexo 
um objeto central; ela pode muito bem não mostrá-lo; ela leva o espectador 
para fora do seu enquadramento [...]. (BARTHES, 2015, p. 53.)  

 

Ainda exemplifica essa diferença analisando o Self Portrait (1975 ) de 

Mapplethorpe: 
 
Esse jovem de braço, de sorriso radiante, ainda que sua beleza não seja de 
modo algum acadêmica e ele esteja pela metade fora da foto, deportado ao 
extremo para um lado do enquadramento, encarna uma espécie de 
erotismo vivaz, a foto me induz a distinguir o desejo pesado, o da 
pornografia, do desejo leve, do desejo bom, o do erotismo. (BARTHES, 
2015, p. 54).  

  

 



27 
 

 
 

Robert Mapplethorpe, Self Portrait, 1975. Fotografia 
 
 

Do mesmo modo que o retrato conferiu à fotografia uma conduta disciplinar, a 

fotografia erótica possibilitou que a mesma pudesse ser transgressora. Alexandre 

Santos (2004) ressalta que: 

 
No início da fotografia esta transgressão, diga-se de passagem, não é 
necessariamente uma opção artística, posto que ela se vincula ao universo 
cultural masculino, o qual contempla a hegemonia não somente desta 
cultura subterrânea como também de toda a cultura vitoriana da época. 
(SANTOS, 2004, p. 21) 
 

O grande impacto das fotografias de Mapplethorpe se dá em função do seu 

caráter transgressor, onde o corpo e a sexualidade são instrumentos usados contra 

as normas morais impostas pela sociedade. Em sua poética é possível observar o 

modo amplo e intenso com que abordava a sexualidade, sem se preocupar com os 

pudores, muitos menos com as normas morais. 

Com este breve percurso descritivo, tento demostrar de que forma se deu a 

construção do discurso homoerótico na fotografia e de que maneira ela se insere na 

minha obra. O que se observa é a transgressão do corpo nu masculino, o qual 

questionando papeis sociais, deixa de ser subordinado às normas e condutas morais 

e sociais. Não evidencio o nu, mas comungo do discurso transgressivo e da 

libertação do corpo, sobretudo no que concerne à minha condição sexual. 
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3.2 A FOTOPERFORMACE  

A fotoperformance nada mais é do que uma ação performática, que 

imprescinde do corpo do artista, realizada para a objetiva da câmera fotográfica, 

sem a presença do público e em espaço fechado. Na ação, o artista busca dialogar 

com a objetiva na tentativa de construir um sentido para a sua autoimagem e para o 

seu discurso. Nela a fotografia torna-se o suporte que possibilita a apresentação 

pública da performance, realizada diretamente para o aparelho fotográfico, tornando-

se um trabalho  autônomo desvinculado de qualquer aspecto documental.  

Em relação a esse ato de pensar a fotografia antes de sua materialização, 

Charlotte Cotton (2013) comenta que:   
 
[...] o ato artístico central consiste em direcionar um evento especialmente 
para a câmera. Esta abordagem significa que o ato da criação artística 
começa muito tempo antes de a câmera ser efetivamente fixada na posição 
adequada e de a imagem ser registrada, uma vez que se inicia com o 
planejamento da ideia criativa. (COTTON, 2013, p. 21). 
 

Neste sentido, a minha ação e a atitude performática foram pensadas e 

elaboradas para a fotografia, ou seja, a performance foi desenvolvida única e 

exclusivamente para a fotografia. O público só teve conhecimento da minha ação e 

pôde observá-la por meio do produto final que foi a imagem-foto.  

Quando me disponho a performar, meu corpo apreende, de acordo com 

palavras de Anna Maria Balogh (2002, p. 213), “uma materialidade que serve para 

transmitir um sentido”, o qual transmite minha sensualidade e meu discurso 

homoerótico, através da representação do martírio de São Sebastião. “Representar 

é um ato de tornar presente algo ou alguém, que não está podendo referir-se a 

pessoas que são representadas por outros, ou podendo ainda, referir-se a coisas 

que representam conceitos ou atos de pensamento” (SANTOS, 2004, p.19).  

A minha autoimagem tornou-se uma reflexo de mim mesmo, espelhando 

princípios e valores, desejos e prazeres, dores e desprazeres que transmitem o meu 

universo pessoal. Sou objeto e fotógrafo ao mesmo tempo, apesar de não acionar o 

botão do disparador. Faço-me presente naquela que o faz, pois o meu ato 

fotográfico está vinculado à idealização, planejamento e construção da imagem. A 

mise-en-scène me coloca frente a frente com a objetiva, minha ação busca criar 

imagens expressivas e visualmente carregadas de sentido.  
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A fotografia, assim como o vídeo, tornou-se uma linguagem híbrida e flexível, 

passível de diálogo com outras linguagens e suportes. Como dito no tópico anterior, 

o uso da fotografia fora do seu tradicional registro do real, só começou a ser 

disseminada na arte a partir da década de 1960. Diversos artistas passaram a 

utilizá-la em suas práticas artísticas como, por exemplo, na arte conceitual e nos 

registros das performances e da land art. Contemporaneamente, alguns artistas 

fazem uso da linguagem fotográfica para falar de si, do contexto social do qual 

fazem parte, das questões de gênero e da própria sexualidade. Eles passaram a 

construir cenas que colocam em questão o realismo fotográfico ao construírem 

ficções.  

O homoerotismo tornou-se “um tema constante que tem despertado interesse 

de artistas, fotógrafos, os quais ousam articular um desdobramento poético a 

respeito” (GARCIA, 2004, p. 209). Em um número expressivo estas produções 

artísticas têm o corpo e a sexualidade como elementos centrais dos registros, 

explorando assim toda a sua possível plasticidade, juntamente com as ações e 

construção de sentido homoerótico em suas obras.  

A estética homoerótica alcançada em minha fotoperformance tem como 

referencias as fotografias transgressoras de Robert Mapplethorpe e a plasticidade 

subversiva das imagens produzidas pelo casal Pierre Commy e Gilles Blanchard, 

popularmente conhecidos como Pierre et Gilles. Como já mencionado, Mapplethorpe 

foi um dos principais percursores do homoerotismo e o que me punge em seus 

trabalhos é a maneira natural como ele expõe a sua sexualidade, desejos e suas 

práticas sexuais, indo além das imposições sociais. Ele usa a fotografia como 

linguagem, propondo ao espectador um olhar mais atento sobre o 

homoerotismo/homossexualidade, mesmo que para isso cause incômodo em parte 

da sociedade. 

Em Pierre et Gilles me atenho à plasticidade e ao modo como as fotos são 

construídas. As suas obras apresentam uma atmosfera altamente estetizada onde 

há uma preocupação com a cenografia, com a iluminação e adereços, conferindo à 

encenação uma aura ligada à sexualidade, com ênfase no homoerotismo. Além 

disso, observo que um dos temas recorrentes em seus trabalhos se refere à religião, 

como na representação de São Sebastião. 

 



30 
 

      
 
Robert Mapplethorpe, Self Portrait, 1978.                 Robert Mapplethorpe, White Gauz, 1984. 
Fotografia.                                                                    Fotografia.                       
     

 

        
 
Pierre et Gilles, Le Mariage pour tous, 2013.             Pierre et Gilles, São Sebastião, 1987.  
Fotografia pintada à mão.                                            Fotografia pintada à mão. 
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4 EU E SEBASTIÃO: O PROCESSO 
 

4.1 EXPERIMENTAÇÕES  

Meu processo criativo foi marcado por diversas experimentações, testagens, 

várias mudanças, imprevistos e frustrações e uma forte carga dramática. Conforme o 

que discute Cecília Salles (1998, p. 28), toda essa configuração trata-se da “criação 

como movimento, onde reinam conflitos e apaziguamentos. Um jogo permanente de 

estabilidade e instabilidade, altamente tensivo”. 

Na fase inicial, como já mencionado em outro capítulo, procurei referências 

teóricas e artísticas que falassem do tema proposto e que pudessem nortear o início 

do processo. Nesse período comecei a produzir imagens utilizando como referência 

pinturas de São Sebastião e alguns elementos que pudessem simbolizar o 

sufocamento. 

 

 
 
Nicolas Régnier, São Sebastião, 1590-1667.              Arinaldo Teixeira, sem titulo, 2015. Fotografia. 
 

As imagens geradoras do meu processo criativo são as representações 

pictóricas do martírio de São Sebastião, criadas em sua maioria por artistas 

renascentistas. Elas denotam a presença marcante da sexualidade e do 

homoerotismo na figura do Santo. Essa escolha não se deu apenas por ele ser 

identificado com a causa gay, mas também por todo o contexto que envolve o tema 

ao longo da história da arte. Encontrei diversas pinturas que apresentam variadas 

poses, torções corporais, expressões faciais e diferenciadas anatomias. Neste 

processo selecionei algumas imagens e foquei em seus aspectos formais, como as 

cores, a direção da luz, enquadramento e a expressão corporal do Santo. 
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O percurso de experimentações para a construção de uma obra é marcado 

por momentos de testagens onde “são feitas seleções e opções que geram 

alterações e que por vez concretizam-se em novas formas” (Salles, 1998, p. 142). 

Assim, ao observar algumas das pinturas escolhidas, constatei que elas não 

conferiam uma unidade, um padrão – se assim posso dizer – para o que pretendia 

alcançar, por esse motivo optei por substituí-las. Além do mais, nas primeiras 

criações senti falta de um plano de fundo mais vibrante, colorido, algo que pudesse 

conferir maior plasticidade às imagens e que não passasse de um mero plano de 

fundo preto. Optei por recriar a técnica chiaroscuro – claro-escuro –, conferindo ao 

trabalho uma atmosfera neoclássica, porém senti dificuldades ao utilizar a 

iluminação, e devido à precariedade dos equipamentos tive que buscar novas 

possibilidades.  

 

 
 
Carlo Saraceni, São Sebastião, 1610 – 1620.          Arinaldo Teixeira, sem titulo, 2015. Fotografia. 
 

Um dos atributos iconográficos de São Sebastião são as flechas cravadas 

pelo seu corpo. Em minhas representações, substituo esse elemento causador de 

dor e sofrimento por outros que provocam sufocamento, agonia e aprisionamento. 

Escolhi elementos incomuns para cobrir o meu rosto, como, por exemplo, o arame 

farpado, cordas, tule e papel filme. Durante os testes observei que alguns poderiam 

causar algum acidente, então como alternativa optei por usar recursos de 

manipulação digital para cobrir a face e alcançar o resultado desejado. 
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Nicolas Régnier, São Sebastião, 1620.          Arinaldo Teixeira, sem titulo, 2015. Fotografia. 
 

Cecilia Salles (1998) comenta sobre a importância dos leitores particulares 

em vários processos criadores, afirmando que “algumas pessoas são escolhidas 

pelo artista para terem esse acesso preliminar às obras, recém-terminadas ou ainda 

em processo”, assim, durante as experimentações escolhi algumas pessoas para 

terem acesso às primeiras imagens. Foram importantes as observações da minha 

orientadora Valécia Ribeiro e do professor Antônio Carlos Portela, pois ambos me 

ajudaram a amadurecer a ideia e ver novas possibilidades para o produto e o 

processo criativo. Além disso, as opiniões e o auxílio de Anderson Mercês foram 

fundamentais em todos os momentos deste produto artístico. 
 
O destino dos comentários dos leitores particulares fica, muitas vezes, 
incerto, mas a relevância para o criador, naquele momento, dos atos de 
falar sobre a obra ou de mostrá-la é certa. Esses leitores, por vezes, 
mostram poder em relação à obra em construção, na medida em que as 
suas observações são escolhidas pelo artista. Outras vezes, desempenha 
só um papel de um acompanhamento do percurso. (SALLES, 1998, p. 45) 
 

De acordo com Salles (1998, p.31) o processo de criação “é o lento clarear da 

tendência que, por sua vagueza, está aberta a alterações”. Na fase inicial de 

experimentação constatei que algumas escolhas eram desnecessárias e outras 
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poderiam ser melhor aproveitadas. Surgiram, a partir desse momento, novas 

configurações, matérias e procedimentos artísticos mais definidos, além disso, a 

certeza de melhor desenvolvimento da obra em construção. 

 

 

4.2 AS MATÉRIAS E OS PROCEDIMENTOS 

Matérias e procedimentos artísticos são elementos que se relacionam e que 

estão presentes em todo processo criativo. Cecilia Salles (1998, p. 67) emprega o 

termo matéria para designar “tudo aquilo que o artista recorre para a concretização 

de sua obra: o que ele escolhe, manipula e transforma em nome de sua 

necessidade”. Já os recursos ou procedimentos criativos são “os meios de 

concretização da obra. Em outras palavras, são os modos de expressão ou formas 

de ação que envolvem manipulação e, consequentemente, transformação da 

matéria” (Salles, 1998, p. 105). 

As matérias utilizadas em meu processo vão desde as que apresentam uma 

solidez até outras simbólicas, impalpáveis, como a metáfora visual de São 

Sebastião. A escolha do arame farpado, corda, tule e do papel filme dão o sentido 

de sufocamento e aprisionamento. Faço tais escolhas materiais devido a minha 

identidade ser violada e meu ser, oprimido e sufocado pela repressão da minha 

sexualidade, em diversos meios sociais,  que causa desconforto e dor e gera 

desprazeres.  

 
 
Registros do processo criativo. Foto: Arinaldo Teixeira.  
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O corpo semi-nu representa a minha liberdade, a pose “funda a natureza da 

fotografia” (Barthes, 2015, p. 68), portanto diante da câmera me julgo e represento a 

forma como os outros me julgam. “Não sou nem um sujeito nem um objeto, mas 

antes um sujeito que se sente tornar-se objeto” (Barthes, 2015, p. 20). Represento 

São Sebastião através do meu corpo provido de prazeres e desejos, liberto-me de 

toda carga preconceituosa construída no seio da sociedade em torno de 

sexualidades que não correspondem aos padrões e normas sociais. 

A partir dos recursos criativos as matérias são manipuladas dando forma ao 

que o artista pretende alcançar. A ação sobre a matéria parte da necessidade de 

materialização dos conceitos, criando significados e dando origem à concretização 

da obra. A fase subsequente do meu processo criativo foi o planejamento e a 

utilização de técnicas de composição fotográfica para que assim eu pudesse 

manipular as matérias, dando sentido ao meu trabalho.   

Parti do principio de composição de Michael Freeman (2012, p. 33) que 

“composição é, essencialemente, a organização, o ordenamento de todos os 

elementos gráficos possíveis dentro do quadro fotográfico”. O plano de fundo para 

as novas imagens foi pensado de modo a relacionar o primeio com o segundo plano, 

dando destaque ao assunto principal do quadro – minha representação. Para isso, 

utilizei um fundo preto, jateando sobre ele tinta spray dourada e aplicação de glitter 

de mesma cor.  
 

 
 
Registros do processo criativo. Fotos: Anderson Mercês. 
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Registros do processo criativo. Fotos: Anderson Mercês. 
 

Acrescentei ao plano de fundo, cordas e arames que remetem à ideia de 

aprisionamento. As rosas vermelhas simbolizam o amor e o martírio. Outro 

procedimento importante da composição foi o uso da técnica do chiaroscuro – 

claro/escuro –, pois desta vez consegui manipular a luz para conferir dramaticidade 

às imagens. 
 

 
 
Registros do processo criativo. Fotos: Arinaldo Teixeira. 
 

Com a manipulação digital da fotografia foi possível cobrir toda a minha 

cabeça com as matérias que não puderam ser utilizadas diretamente sobre ela, uma 

vez que poderiam me causar algum ferimento. Utilizei software  de edição de 

imagens para replicar os fios de arames e as cordas (como na imagem abaixo). 

Deste modo foi possível criar o conceito de sufocamento e aprisionamento  com a 

utilização destes elemento, possibilitado por este recurso.  
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Print Screen. Registros do processo de manipulação digital.  
 

Sempre fui preocupado com a plasticidade dos meus trabalhos artísticos e 

não foi diferente com este. As quatro imagens que compõem a obra foram 

trabalhandas uma a uma, corrigindo a gradação tonal, o recorte, a nitidez, o brilho e 

o constraste, a saturação, etc. Portanto, consegui alcançar determinada unidade, 

estabelecer um padrão dentre as imagens, presando pela uniformidade do produto 

final. Outro ponto a destacar é em relação às poses, pois em algumas imagens tive 

que interferir no meu corpo para conseguir alcançar algumas torções e me 

aproximar ao máximo das pinturas.  

Finalizadas as etapas de produção e pós-produção, as fotografias foram 

impressas em tecido Canvas 100%  algodão,  com qualidade fine art, nas  

dimensões 50 cm x 70 cm. Optei por esse tipo de impressão no intuito de fazer uma 

referência ao pictórico.  A pretensão inicial era fazer as imagens em escala que se 

aproximasse do tamanho real, intensificando a relação entre o meu corpo e o corpo 

do observador, mas, devido ao alto custo não foi possível. Entretanto, com o recorte 

e o enquadramento realizados pude aproximar ao máximo as minhas imagens 

dentro do quadro, possibilitanto o diálogo entre meu trabalho e o observador. 
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4.3 OS (DES)PRAZERES HOMOERÓTICOS 

As imagens falam por si, de modo ambíguo, dos prazeres e desprazeres 

homoeróticos. Por um lado o rosto coberto, sufocado, aprisionado, representa em 

cada imagem algum desprazer, por outro lado o corpo semi-nu representa em cada 

imagem libertação e algum prazer.  

Deste modo os meus desprazeres são: o preconceito e a violência 

ocasionada no ambiente social; o julgamento promovido no ambiente de trabalho; o 

a repressão familiar; e, por fim, opressão e a culpa causada pela religião que 

condena a união homoafetiva. 

Em contraste com estes aspectos, elenco princípios libertários que são 

expressos através do corpo erotizado, das poses, da autorrepresentação, até 

mesmo de aspectos sadomasoquistas que mostram um misto de dor e prazer, em 

um processo de aceitação.  

Assim os meus prazeres são: a descoberta de si e de outras possibilidades 

afetivas; a liberdade sexual e o direito à livre orientação sexual; o prazer do afeto 

encontrado na relação com o outro e consigo mesmo; por fim, o prazer possibilitado 

pela aceitação de si e do outro, a cumplicidade, a solidariedade e o afeto.  

As matérias escolhidas para representar o sufocamento e o aprisionamento 

são distintas em seus aspectos constitutivos: algumas são rígidas, outras mais 

maleáveis e, de acordo com o tipo de desprazer proporcionado, evidenciam o grau 

de sofrimento e dificuldade em se libertar. Em contraste a matéria que representa os 

prazeres e a liberdade é o meu corpo semi-nu. 

Os fios de arame farpado são rígidos, machucam e causam muitas dores, são 

difíceis de serem removidos e podem causar danos permanentes. Assim como o 

arame, o preconceito e a violência presente no ambiente social causam sofrimento 

aos indivíduos homoeróticos, pois a cada dia se observa mais violência e 

intolerância contra os homossexuais. Tais agressões são difíceis de serem 

superadas e deixam cicatrizes na vida daqueles que são discriminados e agredidos 

constantemente.  
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Guido Reni. O Martírio de São Sebastião, 1616.       Arinaldo Teixeira, Série Eu e Sebastião, 2015. 
Óleo sobre tela.                                                           Fotografia digital. 
 

Apesar dessa cruel realidade, a descoberta de si e de outras possibilidades, 

no que se refere à própria sexualidade,  amenizam e ajudam a convivência nesse 

meio social. Entender e viver as possibilidades da própria sexualidade é, sem 

duvida, um dos maiores prazeres. A aceitação de si mesmo é um processo que 

parte do interior para o exterior – primeiro eu me aceito, depois os outros. Trata-se 

de um terreno árido, a princípio sem muitas possibilidades, mas ao longo do 

caminho pessoas vão surgindo, amizades vão sendo construídas, relações se 

intensificam. 

As cordas amarram, aprisionam e sufocam, ao mesmo tempo podem auxiliar 

a sair de lugares difíceis. Elas representam o desprazer proveniente do julgamento 

promovido no ambiente de trabalho. Passamos grande parte de nossas vidas 

trabalhando, pois precisamos disso para prover nosso sustento.  Muitas vezes esse 

ambiente se torna insalubre, desagradável, difícil de permanecer devido o 

julgamento e os comentários preconceituosos. Muitas pessoas preferem disseminar 

a intolerância ao invés de aceitarem a diversidade, no entanto há exceções, pois 
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alguns indivíduos rompem com as amarras do preconceito, compreendem que, 

assim como elas, o outro também tem o direito à sua liberdade sexual. 
 

 
 
Nicolas Régnier. São Sebastião, 1620.                    Arinaldo Teixeira, Série Eu e Sebastião, 2015.               
Óleo sobre tela.                                                           Fotografia digital. 
 

Em contraste com esses desafios há o prazer da liberdade sexual e o direito à 

livre orientação. As  experiências afetivas, sexuais, sensuais e eróticas entre 

pessoas do mesmo sexo são normais, naturais e não precisam se adequar a 

nenhum padrão social. Temos o direito a um tratamento igualitário independente da 

nossa condição sexual. 

O papel filme serve para embrulha produtos é a matéria muito sufocante. Ela 

representa o desprazer causado pela repressão familiar e também tece uma relação 

com o corpo-produto do prazer. A família é uma criação cultural – assim como o 

homem – e surgiu à partir das transformações, políticas, econômicas e sociais ao 

longo dos tempos. Apesar do surgimento de novos núcleos familiares, grande parte 

da sociedade carrega consigo antigos conceitos e preceitos religiosos que definem o 

padrão familiar formado por um homem, mulher e filhos.  
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Paul Delaroche. São Sebastião, 1797-1856.             Arinaldo Teixeira, Série Eu e Sebastião, 2015. 
Óleo sobre tela.                                                           Fotografia digital 

 

Tal padrão, além de imposto, é também cobrado e, desse modo, indivíduos 

como potencial homoafetivo na maioria das vezes cultivam o sentimento de culpa 

por não se adequarem às expectativas familiares de encontrar uma mulher, casar e 

ter filhos. Portanto se calam, reprimem seus sentimentos afetivo-sexuais, são 

sufocados por cobranças, questionamentos e imposições. Muitas vezes o grupo 

familiar está condicionado a ver de maneira depreciativa o ato sexual em detrimento 

do afeto e do amor entre pessoas do mesmo sexo.   

Por estes motivos, acredito que o prazer proporcionado pelo afeto encontrado 

na relação com o outro e consigo mesmo, superam todas as dificuldades que, 

porventura, possam surgir quando a família descobre a orientação homoerótica de 

algum membro. De início pode chocar, mas penso que com o passar do tempo o 

preconceito possa ser descontruído.  
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Nicolas Régnier. São Sebastião, 1622-1625.           Arinaldo Teixeira, Série Eu e Sebastião, 2015.     
Óleo sobre tela.                                                           Fotografia digital. 
 

Esta última imagem complementa o sentido da anterior, pois desta vez o 

desprazer é proporcionado pela opressão e a culpa causada pela religião que 

condena a união homoafetiva. O rosto é coberto por tule, um tecido leve, um símbolo 

do casamento, muito usado em véus de noivas. Ele não sufoca como o papel filme, 

mas deixa a respiração ofegante, causa desconforto. O amor e o desejo entre 

pessoas do mesmo sexo são vistos, por diversas religiões, como pecado e 

perversão. A intolerância, a opressão o preconceito são evocados por muitos grupos 

religiosos contra as relações homoeróticas.  

 

 

4.4 EXPOSIÇÃO CONFLUÊNCIAS 

Os desdobramentos do meu percurso acadêmico e do projeto poético 

resultaram na série Eu e Sebastião: (des)prazeres homoeróticos. Esta obra foi 

apresentada ao público na exposição coletiva Confluências, realizada entre os dias 

14 e 18 de dezembro de 2015, no Espaço Cultural Hansen Bahia, na cidade 

Cachoeira – BA. Na ocasião também foram expostas outras produções artísticas de 
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formandos do curso de Artes Visuais da UFRB (Juccy Alves, Lucas Alves, Deisiane 

Barbosa e Kelvin Marinho).  

 

 
 
Arinaldo Teixeira,  Eu e Sebastião: (des)prazeres homoeroticos, 2015. Fotografia digital.  
Foto: Kelvin Marinho  
 

Um dos maiores problemas encontrados no espaço foi a falta de iluminação. 

Alguns trabalhos necessitavam de luz pontual e, apesar dos esforços, não 

conseguimos sanar os problemas elétricos e tivemos que encontrar outras soluções.  

Como alternativa para tentar iluminar o ambiente e, consequentemente as fotos, tive 

a ideia de usar velas, uma abaixo de cada imagem. Neste caso o improviso atuou ao 

meu favor, pois acabou por conferir ao meu trabalho uma aura ritualística. “Aceitar a 

intervenção do improviso implica compreender que o artista poderia ter feito aquela 

obra de um modo diferente daquela que fez” (SALLES, 1998, p.34). Ressalto que a 

questão do ritual sempre esteve presente no processo, principalmente durante 

preparação corporal  para a fotoperformance. A apesar de ter feito experiências com 

o uso de velas, não tinha a menor intenção de utilizá-las, no entanto, observo que 

elas fazem parte do contexto e complementam o sentido da obra. As velas 

possibilitaram o desdobramento da linguagem artística passando da 

fotoperformance para a instalação, mostrando deste modo a continuidade do meu 

processo criativo. 
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Arinaldo Teixeira,  Eu e Sebastião: (des)prazeres homoeroticos, 2015. Fotografia digital. Foto: Kelvin 
Marinho. 
 

Tive conhecimento das opinões e relatos dos visitantes por meios de outras 

pessoas, segundo muitos a obra consegue falar por si só. Durante meu processo 

criativo uma de minhas maiores preocupações era com a recepção do meu trabalho 

artístico. “O artista não cumpre sozinho o ato da criação. O próprio processo carrega 

esse futuro diálogo entre o artista e o receptor”. (SALLES, 1998, p. 47). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Quando optei por abordar a minha sexualidade dentro do meu processo de 

criação artística, eu tinha plena convicção que não seria uma tarefa fácil, mas não 

imaginei que pudesse ser tão difícil. Inicialmente havia pensado que falar sobre as 

minhas vivências, experiências pessoais e homoeróticas dentro deste processo 

poderia ser simples, no entanto, ao longo do percurso comecei a me embaraçar em 

meus próprios conflitos internos. Por vezes, pensei em abandonar tudo e desistir, 

foram momentos difíceis, dramáticos, intensos e muitos tortuosos. Por meio do 

homoerotismo foi possível construir o discurso acerca do tema sexualidade, 

destacando aspectos negativos e positivos da minha orientação sexual.  

Durante as minhas pesquisas observei que os discursos sobre a sexualidade 

nos processos artísticos, por vezes, estão relacionados a duas situações distintas 

que tornam recorrentes as discussões sobre a temática. Se, por um lado, há a 

repressão moral e social, instituída ao longo dos tempos, a respeito da sexualidade, 

por outro, fica evidente a força oposta a essas questões, as quais discutem, 

abordam e atacam essa moralidade sociocultural.  Assim, aspectos da sexualidade 

que são habitualmente citados como anormais, ou fora dos padrões, são 

evidenciados e discutidos por diversos artistas, destacando-se o desejo entre 

pessoas do mesmo sexo, a liberdade sexual e a livre orientação sexual. Foi 

mediante este contexto que pude construir e desenvolver toda a minha poética, 

abordando aquilo que me causa desconforto e prazer ao mesmo tempo.  

A materialização sensível do meu projeto só foi possível graças ao martírio de 

São Sebastião, não apenas pela sua simbologia, mas também por este ser um tema 

homoerótico recorrente na arte. Com a metáfora do Santo foi possível performar 

para a câmera, me autorrepresentar, materializar as minhas questões e, acima de 

tudo, construir meu discurso homoerótico. Acredito que a mensagem tenha chegado 

ao observador e que, de alguma forma, tenha contribuído para as discussões acerca 

do tema sexualidade e de todas as questões que a tangenciam.  

A expressão da sexualidade no processo criativo me possibilitou uma 

significativa apreensão de conhecimento, muitas descobertas e amadurecimento 

pessoal. Apesar das dificuldades encontradas em todo o processo, acredito que os 

pontos positivos sejam maiores que os negativos. Confesso que senti mais prazer 

na elaboração prática das imagens do que na construção deste memorial.  
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Em se tratando dos meus (des)prazeres, pude notar que ocorreram 

mudanças positivas desde o inicio deste projeto até o momento atual. Observo, por 

exemplo, que com relação às questões familiares surgiu um caminho aberto à 

possibilidade do dialogo sobre a minha sexualidade e sua aceitação.  No meu meio 

social e de trabalho as pessoas estão flexíveis e favoráveis ao convívio harmonioso. 

A respeito dos meus prazeres é notável o meu amadurecimento pessoal, as minhas 

convicções estão mais claras e os meus princípios cada vez mais nítidos.   

Futuramente gostaria de retornar a abordar o tema por meio de outras obras 

ou em um projeto de mestrado. Por agora pretendo buscar novas possibilidades 

artísticas e aprimorar os conhecimentos teóricos e técnicos sobre fotografia.   
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