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DESENHA-ME
A ARTE DE SER MODELO-VIVO
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Quero, antes de mais nada, através das linhas desse liv-
ro  começar a aproxima-lo desse trabalho de maneira pes-
soal e direta contando um pouco da história que vivi e das 
histórias que soube por ahi, dos livros que li, dos que ouvi.
Certa vez, antes de começar a posar, de repente, me 
deparei com uma imagem e comecei a me perguntar: 
Como se manifesta esse tipo de arte? Como se faz? De 
onde vem esse interesse pelo corpo humano como for-
ma de arte e de inspiração? Que caminhos são esses? Ain-
da existem lugares que lidam com esse trabalho? Onde 
fazem? E como, quando e porque? Tenho de ficar nua? 
Diante de quantos? Será que pode ficar de roupa? Aliás, 
bem que a informação desse trabalho deveria ser mais 
acessivel. Foram a partir dessas e de tantas outras pergun-
tas  que me levaram a conhecer e a trabalhar por mais 
de quinze anos com artistas, estudantes, interessados em 
geral em São Paulo, Rio de Janeiro,  Salvador e Fortaleza. 
Além do que, desde muito, a história das artes plásticas 
vêm a elucidar de maneira escassa o universo da repre-
sentação do modelo-vivo como um tema amplamente 
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explorado, conforme vimos nos quadros, nas esculturas, 
nas fotografias, nos filmes, geralmente descritos pelo ponto 
de vista dos criticos ou artistas, e raramente pela modelo. 
Contudo existem, dentro do que conheci, alguns teste-
munhos autobiográficos de modelos que cito ao longo 
desse livro, mas são raros. Até mesmo algumas grandes 
bibliotecas municipais do nosso país não os têm, por in-
crivel que pareça. Esse foi um dos motivos que me lev-
ou a me auto questionar e a querer escrever mais sobre.
É sobretudo, por falta de informação que muitas vezes te-
mos uma idéia distorcida do que representa esse oficio da 
modelo-vivo, quando expõe seu corpo nu ou com roupa. 
Em geral, a distorção ocorre devido à crença coletiva de 
uma relação involuntária de sexo ou até mesmo um as-
sédio vindo do artista. Porém, o que comumente acontece 
é um distanciamento com respeito ao trabalho do outro, 
uma troca sútil de cumplicidade, e de afinidades entre o 
artista e a modelo. Sem essa troca a obra não acontece, ou 
seja, ela geralmente não se ressalta, tende a se tornar su-
perficial, sem vida, chata para ambos, e sobretudo, a meu 
ver, sem muita continuidade. De qualquer forma, a des-
peito das suposições eróticas alheias que possam ocorrer, 
é certo que: atualmente durante as aulas de arte e mesmo 
nos ateliers particulares desenvolveram-se convenções, 
padrões destinados a garantir que as sessões sejam real-



izadas profissionalmente, isto é, mantendo uma distância 
adequada entre artista e modelo. Isso  geralmente ocorre 
porque os artistas estão extremamente focados no inter-
esse de uma proposta artisitca visual, pessoal, e se esforçam 
para capturar a imagem que pretendem do movimento. 
Enquanto a modelo esta constantemente pensando, tanto 
nos próximos gestos, quanto em outros assuntos pessoais. 
Outrora também desconhecemos, onde e como se tra-
balha com isso. Geralmente, as pessoas procuram aleatori-
amente alguns lugares que lidam com modelos, ou buscam 
por indicações de amigos, ou até desistem por não saber-
em como ou onde posarem ou pela falta de informação. 
Por outro lado, o artista dificilmente desiste da sua busca 
pela representação figurativa ideal para a sua obra, por já 
estar focado no objetivo final do seu processo de criação. 
Mas tratarei disso minuciosamente  ainda nesse livro, afim 
de que possa de algum modo ajudar o leitor a entender 
melhor as interfaces habituais desse trabalho. Enquanto 
posava por um instante único  tive uma epifania, percebi 
que estar posando  representava claramente  mais do que 
um movimento estático para o outro, por mais simples que 
fosse a pose. Existia, a meu ver, uma cordial relação de 
cumplicidade entre sujeito-artista e objeto, meu corpo no 
caso, carregado de todo o meu histórico do dia, de toda 
a relação de amor-ódio, indiferença, pressa, expectativa e 



com toda a influencia que isso poderia causar de impacto 
sobre o resultado final de seu trabalho, de suas imagens, 
linhas e nas formas de barro, metal ou madeira. Portanto 
com isso ele se tornava meu cúmplice, meu aliado e juntos 
trabalhavamos o seu olhar em meu movimento, até que at-
ingissimos seu objetivo esperado.E desde então, senti que 
todo esse enredo de situações deveria ser compartilhado, 
ou seja , deveria  deixar de ser um tabu para se transformar 
num livro e que desse ao público o acesso de alguns detal-
hes desse Universo visto pela modelo e não somente pelo o 
artista ou professor que a retrata, como costuma acontecer.


