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Rafael
Nogueira
por Filipe Chagas

E

m 2019, Rafael Nogueira participou do projeto
Other Colours, de Janssem Cardoso e enxergou uma
lacuna a ser preenchida no mundo da fotografia:
a representatividade dos corpos ditos fora do
padrão. Em um mundo que celebra os corpos
musculosos desde a Antiguidade Clássica, muitas vezes
aqueles ditos fora do padrão não se sentem confortáveis
ou até mesmo capazes de serem fotografados como uma
pessoa bela e sensual. Rafael entendeu, então, que era hora
de recuperar seu interesse pela linguagem fotográfica que
vinha adormecida desde 2012, quando precisou focar em
sua profissão para se sustentar em São Paulo.

Incentivado por outros fotógrafos e já apreciador de
nu artístico, decidiu criar seu próprio projeto. Por
questão de identificação, Rafael escolheu focar no
corpo masculino com o objetivo de mostrar uma
beleza rejeitada pela grande mídia e que é ainda tabu:
Observo que os homens têm muito mais
dificuldade com o nu do que as mulheres.
Talvez pela herança machista em que
as mulheres sempre estiveram nuas na
arte. Se a nudez masculina ainda é tabu,
imagina quando o corpo está fora do padrão.
Precisamos mostrar que há vários tipos de
corpos masculinos e todos são lindos e únicos.
O primeiro ensaio foi com um amigo que se colocou
à disposição. Apesar de nervosos, tudo fluiu bem e o
resultado ficou de acordo com o desejo de ambos. O
feedback foi tão positivo que nasceu o Projeto Nudity.

Acima, Rafael por Janssem Cardoso, do projeto
Other Colours. Abaixo, Rafael por Chico Castro.

23

Dan A., o primeiro modelo.
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Antes de qualquer ensaio, Rafael gosta de deixar
questões sobre corpo, sexualidade, autoestima e
comportamento bem resolvidas para que tanto
fotógrafo quanto retratado tenham o mesmo
objetivo. Por isso, costuma conversar bastante
com aquele(s) que será(ão) fotografado(s), pois já
esteve do outro lado das lentes e sabe que muitos
fotógrafos não sabem lidar com as inseguranças de
quem sempre foi rejeitado nem mesmo com um
corpo com formas diferentes.
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Nem todo fotógrafo está preparado para
trabalhar com um corpo gordo. Muitos olham
somente um corpo grande, sem enxergar a
pessoa dentro daquele corpo. O lado humano
conta muito mais do que um fotógrafo que
está ali pra fazer apenas mais um trabalho.
Nunca faço as fotos só por fazer: preciso
querer mostrar que aquele corpo é belo.
Coloco a minha visão, mas também tento
traduzir a personalidade das pessoas para
que elas se vejam como elas são.

Acima, Gabriel e Nathan.
Abaixo e na página ao lado, Rani e Lucas.

NOTA DO ARTISTA: Eles não são um casal; um é hétero e o outro é gay.

25

Alef B.
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O tronco é o centro do corpo e do
foco de Rafael, pois entende que ali se
encontram as diferentes formas que
trazem as inúmeras características únicas
do retratado. No entanto, estimulado pela
quebra dos tabus, ele ratifica a necessidade
de se mostrar o pênis sem ser num cenário
homoerótico. Com essa intenção, urge
transformar o desconforto que a imagem
de um genital masculino causa em beleza e
normalidade, seja ereto (“mostra virilidade
e empoderamento do corpo”) ou flácido
(“traz sentimentos de conforto e paz”).
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Todavia, a exposição nas redes sociais causa
alguns problemas, seja pela exposição da
nudez em si, seja pela presença do corpo
dito fora do padrão. A diversidade e a
inclusão podem estar nos discursos, mas
não se encontram na realidade artística e/
ou midiática:
Os artistas PRECISAM variar mais
para normalizar o corpo fora do
padrão. Mostrar todo tipo de gente
é importante, já que o algoritmo
é gordofóbico. Se um fotógrafo
quer tirar só foto dos padrões
musculosos, tudo bem, mas admita
que é só isso que quer porque dá
engajamento. O que mais conheço
são artistas que se dizem abertos
a todos tipos de corpos, mas, na
real, não são.

Fernando O.
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Rafael S.
Eduardo C.
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Desde que teve o primeiro
interesse por fotografia em
2004, durante uma permanência
em Londres na qual morava
com um fotógrafo polonês, até
começar a estudar com sua
primeira câmera em 2007, Rafael
já passou por várias áreas: hoje,
além de dar aulas em inglês (é
formado em Letras), trabalha
com teatro e criou um podcast
sobre teatro musical e outro de
relatos sexuais.
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Em conversa com o fotógrafo
Chico Castro sobre sua
insegurança profissional, ouviu
“você é um artista, você é um
de nós” e reconheceu em si
o potencial não só de criar
imagens, mas também de mudar
o mundo. 8=D

André S.
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