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RESUMO 

 
SOUZA, Paolla dos Santos. Arteativismo: expressões do ciberfeminismo 
contemporâneo. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2015. 
 
A partir dos conceitos sobre o ciberfeminismo, o presente trabalho buscou fazer uma 
análise do projeto artístico Andros Hertz (2004), da brasileira Helga Stein, e a 
observação sobre as práticas de discursos dentro de um determinado grupo na rede 
social Facebook. Utilizou-se, como método investigativo da pesquisa, a netnografia 
baseada na obra de Kozinets (2014). Desta forma, desvelam-se novos modos de 
interação e produção de sentido, que exploram o autorretrato/retrato artístico com a 
cultura da autoexposição nas redes sociais digitais (SIBILIA, 2008). Alguns dados 
desta pesquisa nos permitem destacar que experiências por meio das Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC) marcam a figuração de novas subjetividades, 
bem como fomentam os laços de sociabilidade e solidariedade entre jovens 
feministas. Expressões que por meio da arte caracterizam o ciberfeminismo 
contemporâneo.    
  
 
 
Palavras-chave: cibercultura, ciberfeminismo, arteativismo, performance, 
netnografia. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

From the concepts about cyber feminism, this assignment tried to make an analysis 
of the Brazilian Helga Stein's artistic project Andros Hertz (2004), and the 
observation about the practices of discourses in a certain group in the Social Network 
Facebook. We have had as investigative search method the netnography, based on 
the studies of Kozinets (2014). Thus, we unveil new ways of interaction and 
production of meaning, that explores the Artistic self-portrait / portrait with the auto 
exposure culture in the Digital Social Networks (SIBILIA, 2008). Some data of this 
search allow us to contrast which experiences, through the Communication and 
Information Technologies (CIT), mark the figuration of new subjectivity and foment 
the solidarity and sociability ties among young feminists. Expressions that, through 
art, characterize the contemporary cyber feminism. 
 
Keywords: cyberculture, cyber feminism, art activism, performance, netnography.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

"A arte existe para que a verdade não nos destrua”.  

Friedrich Nietzsche 

"Sem a arte, a realidade seria completamente opressiva". 

 Analice Martins  

 

É sob a luz de Nietzshe que se desdobra esta dissertação, cuja ―verdade‖ 

(entre aspas, pois não existem verdades tomadas como absolutas, apenas 

perspectivas) é a sociedade ainda enraizada pela cultura patriarcal e 

consequentemente machista. E é justamente dialogando com esta ―verdade‖ 

(perspectiva) que a arte emerge como fonte inesgotável de ativismo político no 

ciberespaço. Portanto, neste caso, a verdade poder-se-ia afirmar, também, como 

sendo a realidade investigada neste trabalho que põe a arte como instrumento de 

libertação e empoderamento das mulheres que encontram nas práticas artísticas 

uma forma de criação experimental e performática da luta feminista na web.  

Para discutirmos como a arte no espaço virtual potencializa o movimento 

feminista, analisamos, a partir dos argumentos teóricos de Donna Haraway, o 

Ciberfeminismo cunhado pelo Coletivo artístico-político VNS-Matrix, com o intuito 

maior de desvelar as expressões artísticas contemporâneas derivadas deste 

movimento.  

O Ciberfeminismo como movimento teve, segundo determinados autores, seu 

marco na década de 1990. Muitas foram e são as definições para o termo, contudo, 

mesmo com várias vertentes a essência era/é a mesma: inserir a mulher no uso das 

novas tecnologias, seja profissionalmente, seja apenas ocupando ativamente esse 

espaço chamado rede. O fundamental era que fosse garantido instituir uma rede de 

comunicação entre as mulheres.  

Neste sentido, o presente trabalho teve sua trajetória na indagação por 

perceber e tentar discutir sobre as relações entre as práticas estéticas e discursivas 

da arte e seus entrelaçamentos com o ativismo político, a que trataremos como 

expressões do ciberfeminismo, cujo recorte estende-se a performances artísticas 

experimentadas a partir de 1990.  
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Sendo assim, a pesquisa tem como objeto de análise o trabalho de Helga 

Stein, presente na rede social Flickr, que recupera a figura do ciborgue, proposto em 

Donna Haraway, exposto na primeira parte desta pesquisa e, por último e não 

menos importante, o Clotheless Portraits das Minas, grupo presente também numa 

rede social, o Facebook, o qual incentiva a produção de retratos femininos e a 

interação entre as participantes. Para esta análise utilizamos o método netnográfico, 

com entrevistas e observação participante on-line no grupo, para melhor 

compreensão das subjetividades que imperam nesta comunidade.  

O ponto de partida desta dissertação é que a arte no espaço virtual 

representada pelos desenhos/retratos femininos surge como eco do movimento 

ciberfeminista no que tange à busca em discutir o lugar das mulheres na sociedade 

em rede, esta que representa a forma organizativa das relações sociais na era da 

informação. 

Nesta perspectiva, a ênfase da pesquisa está centrada no processo, no qual 

os caminhos foram experimentados de forma não linear de um roteiro específico. 

Isso significa que os rumos da pesquisa foram dialogados diretamente com os 

sujeitos envolvidos, de modo a contribuir para percepção sobre a identidade desses 

sujeitos, construída pela e a partir da tecnologia.  

Ao começar esta trajetória esbarramos na discussão sobre o sujeito pós-

humano, ou ainda, ciborgue, segundo Donna Haraway, cuja subjetividade é 

resultado das transformações culturais, a fim de desvelar a representação do Eu na 

imagem do corpo feminino e em suas (des) amarras estéticas.   

Durante este percurso buscamos, não somente, fazer uma reflexão sobre o 

ciberfeminismo contemporâneo por meio do arteativismo, mas perceber como as 

práticas que vêm sendo realizadas em comunidades online são reflexos dos 

discursos feministas, portanto com raízes muito fecundas na história do Feminismo. 

Falar de ciberfemenismo, hoje, é falar do que ainda está por vir. A seguir, são 

apresentados os caminhos que nortearam este trabalho: a metodologia aplicada 

nesta dissertação e a descrição de suas partes. 

 

 

Problema  
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 De que forma o ciberfeminismo inspirado numa vertente artística (estética e 

política) consolida-se na contemporaneidade? 

 

Hipótese 

 

 O ciberfeminismo como ―uma prática feminista em rede, que tem por intuito, 

tanto politicamente, quanto esteticamente, a construção de novas ordens e 

desmontagem de velhos mitos da sociedade através do uso da tecnologia‖ 

(MARTÍNEZ COLLADO e NAVARRETE, 2006, sp) pode apresentar 

características próprias na sociedade contemporânea, devido à nova 

realidade das redes sociais na internet, em específico, o Flickr e o Facebook. 

  

Objetivos 

 

Geral 

 Contribuir para os estudos culturais contemporâneos que contemplam a 

relação entre sociedade e tecnologia, mídia e arte. Com ênfase na pesquisa 

sobre o movimento feminista no ciberespaço, no que tange às representações 

sociais como produção subjetiva do movimento ciberfeminista. 

 

Específicos 

 Analisar o trabalho artístico Andro Hertz (2004), da artista brasileira Helga 

Stein, enquanto objeto capaz de manifestar características a respeito da 

performance no espaço virtual. 

 

 Observar por meio da pesquisa netnográfica o grupo presente na rede social, 

facebook, o Clotheless Portraits das Minas, enquanto objeto que também 

apresenta características a respeito da performance ciberfeminista. 

 

 Desvelar o debate sobre as formas de representação das mulheres, que por 

meio do feminismo online fomenta os laços de sociabilidade, solidariedade e 

subjetividades entre jovens feministas, refletindo as práticas de discursos do 

Clotheless Portraits das Minas. 
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 Identificar o diálogo entre a arteativista e a utilização das TIC nas lutas 

feministas, a fim de pensar o ciberfeminismo contemporâneo.  

 

Justificativa 

 

 Este trabalho justifica-se pela importância de verificar como o movimento 

ciberfeminista reconfigura-se na atualidade. O que ecoa do ciberfeminismo da 

década de 90 na sociedade atual cada vez mais mediada e performatizada 

pela tecnologia de informação e comunicação.  

 

Partes da pesquisa  

O presente trabalho apoia-se dentro da perspectiva interdisciplinar. Partindo 

desta consideração, as teorias aqui compartilhadas, assim como o método, foram 

tecidas por um olhar dialógico. Isso representa que esta dissertação comunica-se 

com a troca de ideias advindas da filosofia, antropologia, sociologia, psicologia, 

história, literatura, comunicação, entre outras disciplinas, facilmente identificadas no 

decorrer do texto e que foram de suma importância para desvelar todo o processo 

da pesquisa. 

 Na primeira parte apresentaremos o Ciberfeminismo como movimento 

inspirado em Donna Haraway, portanto, conhecer a teoria, o Manifesto Ciborgue 

escrito por ela e um pouco do contexto social que ela vivenciou e no qual esteve 

inserida quando lançou o manifesto é fundamental para os desdobramentos 

posteriores. De modo que esta apresentação é dialogada com conceitos de autores 

como Santaella, Foucault, Schechner, Sibilia, entre outros. 

Já na segunda parte deste trabalho colocaremos em discussão as relações 

entre arte e ativismo, estabelecendo um diálogo entre Benjamin, Adorno, Rancière, 

Mesquita e outros. Com a finalidade de verificar no movimento ciberfeminista 

contemporâneo o arteativismo como estratégia estética e política para o debate 

sobre as formas de representação sobre as mulheres, que uma vez percebida, 

atravessam o corpo e as questões de gênero. Isso significa que o corpo e a imagem 

da mulher serão desvelados neste trabalho com o desejo de se avaliar criticamente 

os discursos presentes na arte/performance ciberfeminista. 
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Trataremos nesta parte o que se pode entender por ciberfeminismo brasileiro. 

E como é realizado o trabalho da brasileira Helga Stein e o porquê identificamos 

como uma performance ciberfeminista. Para isso estamos respaldados em teóricos, 

como Lyra, Sibilia, Lévy, entre outros. 

E na terceira parte desta dissertação discutiremos a respeito de comunidades 

virtuais presentes no Facebook, identificadas como ciberfeministas. Analisaremos, 

também, por meio do método etnográfico dentro da perspectiva de Kozinets (2014) o 

grupo Clotheless Portraits das Minas, a fim de observar a produção subjetiva do 

movimento ciberfeminista na atualidade. Autores como Recuero, Foucault, Sibilia, 

entre outros foram essenciais para este processo. 
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1 O CIBERFEMINISMO INSPIRADO EM DONNA HARAWAY 

 

1.1 Donna Haraway: um corpo-ciborgue inquieto. 

 

―Encontre Donna Haraway e você terá uma sensação de falta de conexão. Ela 

certamente não se parece com uma ciborgue‖ (KUNZRU, 2009, p.20). Assim 

começa a descrição sobre a autora que marca a década de noventa com suas ideias 

desafiadoras, feita por Hari Kunzru em uma entrevista realizada em sua casa. Donna 

Haraway afirma ser ela própria uma ciborgue – ―um tipo de corpo que representa a 

quintessência da tecnologia‖. Segundo o entrevistador,  

 

Ser um ciborgue não tem a ver com quantos bits de silício temos sob 
nossa pele ou com quantas próteses nosso corpo contém. Tem a ver 
com o fato de Donna Haraway ir à academia de ginástica, observar 
uma prateleira de alimentos energéticos para bodybuilding, olhar as 
máquinas para malhação e dar-se conta de que ela está em um lugar 
que não existiria sem a ideia do corpo como uma máquina de alta 
performance (KUNZRU, 2009, p.23). 

 

Mas o que é uma performance? Para o antropólogo da performance, Richard 

Schechner, ―(...) de fato, uma definição de performance pode ser: comportamento 

ritualizado, condicionado/permeado pelo jogo‖ (SCHECHNER, 2012, p. 49). A  

despeito disso, o jogo seria as próprias relações sociais, por isso é importante 

entender o corpo como uma máquina de alta performance nos dias atuais.  

Nessa situação, é considerável enxergá-lo como pertencente a uma 

sociedade bruscamente transformada pela tecnologia, cujo jogo das relações sociais 

ocorrerá exatamente nesse novo universo de ciborgues. 

Para Donna Haraway (2009), um ciborgue é um híbrido de máquina e 

organismo, uma criatura de realidade social e também uma criatura de ficção, em 

que máquina e organismo, entrelaçados, compõem o ser humano. Contudo, para 

melhor compreensão desses laços que foram amarrados pela cibercultura, da qual 

falaremos logo mais, é necessário entender algumas concepções a que se referem 

às palavras "organismo", "máquina" e "corpo".  
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Faz-se necessário apartar os conceitos de ―organismo‖ e ―corpo‖. O 

organismo está relacionado ao modelo estrutural biológico dos seres humanos, ao 

conjunto de células que forma cada indivíduo. Em outras palavras, é a nossa 

herança biológica, ao passo que o conceito de corpo refere-se aos sentidos e 

significados que este pode experimentar em sociedade.  

O corpo é um espaço político e só o é porque é cabível ou possível de 

discurso. Sob esta perspectiva, vale lembrar que Foucault (2008) chama de prática 

discursiva ―(...) um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no 

tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e para uma determinada 

área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício da 

função enunciativa‖ (FOUCAULT, 2008, p. 133).  

Para o autor, o discurso são práticas que obedecem ao conjunto de regras 

formado dentro e fora da linguagem e esses discursos estão entrelaçados no 

estabelecimento do sujeito, em suas escolhas e atribuição de sentidos. 

 

Como apontava Bourdieu, tudo acontece como nos descreveu Kafka 
em seu conto Na colônia penal, no qual o corpo é o espaço de 
inscrição da nossa condenação ao social – inscrição das regras 
familiares e de classe, nossas limitações coletivas, nosso imaginário 
grupal – no corpo biológico. Naquele conto, da mesma maneira como 
faz obsessivamente em suas obras, Kafka deslinda a maneira como 
as linhas de força da sociedade, exteriores e que escapam ao 
sujeito, tecem redes que nos enredam de maneira inelutável. E mais, 
o narrador de Na colônia penal é convidado a assistir a uma 
execução de uma condenação já imposta, através do maquinário 
penal em uso. Depois de muitas horas, seria inscrita na pele do 
indivíduo sua pena, levando-o à morte, mas depois dele ter sentido 
profundamente o teor da sua sentença. Na nossa sociedade, o 
corpo é o suporte de uma construção identitária realizada pela 
estrutura social sobre a pessoa, construção da qual o próprio 
indivíduo não é inteiramente sujeito: qual o condenado da 
colônia penal, a sentença a ser escrita sobre nossa pele não nos 
é dada a conhecer (MONTAGNER, 2006, p.518). Grifo nosso. 

 

O conto ―Na colônia penal‖, de Kafka, escrito em 1919 (três meses após a 

Primeira Guerra Mundial), traz reflexões perturbadoras e complexas sobre o corpo 

como lugar para o sofrimento e dor por meio da punição e a tecnologia desenvolvida 

para penalizar esse corpo. Considera-se, portanto, o que Santaella (2004) afirma 

sobre a literatura enquanto lugar cujas dimensões da corporalidade foram 

radicalmente discutidas. ―Com Foucault, descortinou-se um campo de investigação 



20 
 

relativo à ação das práticas culturais, instituições, saberes, e poderes sobre a 

experiência do corpo‖ (SANTAELLA, 2004, p. 66).  

Neste sentido, é correto entender o corpo como um organismo atravessado 

por vivências e experiências integradas aos fatores sociais e culturais a que o ator 

social pertence, ou seja, a construção da percepção do corpo carrega marcas e 

máscaras construídas socialmente por cada um de nós. É o que nos identifica como 

sujeitos, como atores sociais no melhor sentido teórico elaborado por Erving 

Goffman (2009).   

Para ele, o entendimento sobre os movimentos da vida das pessoas do seu 

tempo está atrelado à Teoria do Teatro.  Goffman (2009) é quem dá início aos 

vocábulos ―atores‖, ―cenário‖ e ―palco‖, nas ciências sociais, com a finalidade de 

representação dos próprios indivíduos. Criando, sobretudo, uma análise das 

representações destes indivíduos no contexto social, observando como eles 

interagem entre si, quais impressões que expressam e de que forma constroem os 

seus papéis em sociedade. Segundo Goffman (2009) as pessoas desempenham e 

assumem personagens num determinado contexto de interação social, este 

identificado como cenário. O autor, metaforicamente, utiliza-se de termos teatrais 

para abordar a questão das relações interpessoais, de tal modo que desperta-lhe a 

atenção, sobretudo,  para a discussão da interação ocorrida face a face. 

Contudo, o cenário a ser desdobrado nesta pesquisa coloca em xeque várias 

reflexões acerca do corpo como máquina em constante performance, capaz de 

representar papéis sem a interação face a face, posto que esta ocorrerá via 

mediação tecnológica, por computadores, smartphones, tablets e outros, através de 

redes sociais digitais.  

 Vivemos tempos líquidos em que as transformações sociais são cada vez 

mais velozes e possibilitam, na vida cotidiana, ―realizar performance‖, que, segundo 

Schechner (2006), ―(...) é exibir-se, chegar a extremos, traçar uma ação para 

aqueles que assistem. No século XXI, as pessoas vivem pelos meios da 

performance como nunca viveram antes‖ (SCHECHNER, 2006, p.2). 

A performance parece ser a centralidade que marca a Modernidade Líquida – 

conceito formulado por Bauman (2001) para desencadear os processos históricos 

que dão base à contemporaneidade – época cuja fixidez e todos os referenciais 

morais da época anterior, nomeada pelo autor como modernidade sólida, são 
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retiradas para considerar a lógica do agora, do efêmero, do consumo, e da 

artificialidade. E é justamente nesse novo contexto que devemos compreender o 

pensamento de Haraway, cujas marcas da contemporaneidade – também chamada 

de era pós-industrial, pós-moderna e cibernética – estão na aceitação do efêmero, 

do fragmentário, das mudanças caóticas que a sociedade experimenta na atualidade 

(Harvey, 1998). Portanto, novas paisagens e narrativas compõem-se nos dias 

atuais. Novos sentidos são incorporados para tentar assimilar as transformações 

que caracterizam o ambiente instável e de alta complexidade em que estamos 

inseridos.  

Nesse sentido, Haraway (2009) utiliza como metáfora, a figura do ciborgue a 

fim de alterar politicamente a nossa percepção do mundo e de nós mesmos, e 

principalmente questionar o paradigma das nossas relações sociais. Assim, o corpo 

como máquina, para ela, não é o robô dos filmes de ficção científica, e sim os 

nossos próprios corpos:  

Nossos corpos, nutridos pelos produtos da grande indústria de 
produção de alimentos, mantidos em forma sadia – ou doentia – 
pelas drogas farmacêuticas e alterados pelos procedimentos 
médicos, não são tão naturais quanto à empresa Body Shop quer 
nos fazer crer. A verdade é que estamos construindo a nós próprios, 
exatamente da mesma forma que construímos circuitos integrados 
ou sistemas políticos – e isso traz algumas responsabilidades (p.24).  

Ora, com a tecnociência, – termo cunhado por Gilbert Hottois na década de 

80 e devidamente reapropriado metodologicamente por Bruno Latour (2000) com 

significado maior de uma ciência ligada aos objetos, às ferramentas, técnicas 

utilizadas que dão base ao processo constituinte da ciência, sobre o conhecimento 

científico – e com os avanços da tecnologia, a relação homem e máquina é 

reconfigurada e descrita a partir do contexto social e tecnológico da ciência. 

Lembremos que, para entender como esta relação se configura hoje, precisamos 

retomar ao passado, porque em cada época a sociedade terá/assumirá o seu 

próprio corpo: 

O que faz o corpo é uma simbolização socio-histórica característica 
de cada grupo. […] Numa palavra, cada sociedade tem o ―seu‖ 
corpo, tal como tem a sua língua, constituída por um sistema mais ou 
menos sofisticado de escolhas entre um inúmero de possibilidades 
fonéticas, lexicais e sintáticas. Tal como uma língua, este corpo é 
submetido a uma gestão social. Ele obedece a regras, a rituais de 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociologia_da_ci%C3%AAncia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
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interação, a teatralizações quotidianas. Tem igualmente os seus 
excessos, relativos a essas regras (CERTEAU, 1982, p. 179-180). 

 

Sendo assim, não tem como pensar as mudanças ocasionadas pela 

tecnologia que cria e recria esse corpo sem nos darmos conta de que passamos por 

um grande processo cultural que teve seu marco histórico com a Revolução 

Industrial, desde a criação das primeiras máquinas até a construção das 

ressignificações identitárias e subjetivas dos sujeitos ocasionadas pela Revolução 

da Informação.   

O impacto dessas mudanças desenvolveu e impulsionou uma dinâmica 

tecnológica bastante frutífera, no sentido de que não podemos prever os frutos que 

ainda surgirão devido às transformações na ciência, mas já podemos, facilmente, 

notar alguns que se fazem presentes na sociedade atual. São eles: corpos cada vez 

mais performáticos pela mídia, personificados pela indústria da beleza, coisificados 

pela indústria do culto ao corpo, transgêneros, corpos que estão em constante 

performance na rede. A rede – este ciberespaço que deve ser compreendido como 

território de interação social, com relações de poder demarcadas. 

O ciberespaço (que também chamarei de ―rede‖) é o novo meio de 
comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. 
O termo especifica não apenas a infraestrutura material da 
comunicação digital, mas também o universo oceânico de 
informações que ela abriga, assim como os seres humanos que 
navegam e alimentam esse universo. Quanto ao neologismo 
―cibercultura‖, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e 
intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de 
valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 
ciberespaço (LÉVY, 1999, p.17).  
 

Para Latour (2000) é essencial compreender a ciência e a tecnologia como 

construções sociais, como práticas atravessadas pelas colaborações de diferentes 

atores, sejam estes cientistas, engenheiros ou não. O importante para este autor é o 

quanto as críticas de ambos podem assumir o esforço de instituir uma antropologia 

da Ciência. A análise dele está intrinsecamente ligada aos seres humanos e não 

humanos no que diz respeito à condição de atores que estão interagindo na rede. 

Latour (2000) constrói a noção de rede como uma ampla e complexa estrutura 

humana e não humana, que realiza a produção e a circulação do conhecimento.  
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A validade do discurso latouriano é suficiente para refletirmos sobre a 

circulação de conhecimento e informação na rede, que vem possibilitando um novo 

corpo social na contemporaneidade. Como Lévy também reconheceu depois de 

mergulhar fundo sobre o mar que é a cultura informática, como podemos ver em 

várias obras, entre as quais, ―A Máquina Universo‖ (1998), que mostra o computador 

como uma nova ferramenta de experiência e de pensamento:  

 
A mediação digital remodela certas atividades cognitivas 
fundamentais que envolvem a linguagem, a sensibilidade, o 
conhecimento e a imaginação inventiva. A escrita, a leitura, a escuta, 
o jogo e a composição musical, a visão e a elaboração das imagens, 
a concepção, a perícia, o ensino e o aprendizado, reestruturados por 
dispositivos técnicos inéditos, estão ingressando em novas 
configurações sociais (LÉVY, 1998, p.17). 

 

Estamos imersos em um oceano de conhecimentos devido ao surgimento de 

tecnologias revolucionárias, como por exemplo o computador, que mudou o nosso 

jeito de pensar, alterando nossa percepção de mundo.  

Conforme Haraway (2009) a nossa sociedade hoje apresenta um corpo 

cibernético e simbólico, o qual não é visto somente pelo seu caráter biológico, uma 

identidade natural e pré-social, mas, pelo contrário, é a realidade culturalmente 

construída que modela o corpo dos sujeitos, do indivíduo e da sociedade.  

De uma forma geral ―(...) a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode 

ser entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas‖ (CASTELLS, 

1999, p.43).  

 

Se isto soa complicado, é porque é. O mundo de Haraway é um 
mundo de redes entrelaçadas – redes que são em parte humanas, 
em parte máquinas; complexos híbridos de carne e metal que jogam 
conceitos como ―natural‖ e ―artificial‖ para a lata do lixo. Essas redes 
híbridas são os ciborgues e eles não se limitam a estar à nossa volta 
– eles nos incorporam. Uma linha automatizada de produção em uma 
fábrica, uma rede de computadores em um escritório, os dançarinos 
em um clube, luzes, sistemas de som – todos são construções 
ciborguianas de pessoas e máquinas (KUNZRU, 2009, p.24). 

 

E não esqueçamos que esse corpo foi identificado a partir do século XIX 

enquanto um produto social moldado pelos processos históricos e discursivos. 

Nesse sentido não poderíamos negar a importância da célebre frase ―Não se nasce 

mulher, torna-se‖, de Simone de Beauvoir (2009), que fomentou com suas obras as 
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reivindicações feministas de uma geração marcada pelo conservadorismo biológico. 

Nesta tentativa de desenvolver uma perspectiva baseada na ideia de que todo 

corpo, identidade, e até mesmo os gêneros são construídos socialmente, e têm a ver 

com redes, é que Haraway (2009) utiliza a figura do ciborgue. 

 
Por gerações, foi dito às mulheres que elas são ―naturalmente‖ 
fracas, submissas, extremamente emocionais e incapazes de 
pensamento abstrato. Que estava ―em sua natureza‖ serem mães em 
vez de executivas, que elas preferiam entreter visitas em casa a 
estudar Física das Partículas. Se todas essas coisas são naturais 
significa que elas não podem ser mudadas. Fim da história. Volta à 
cozinha. Proibido ir adiante. Por outro lado, se as mulheres (e os 
homens) não são naturais, mas construídos, tal como um ciborgue, 
então, dados os instrumentos adequados, todos nós podemos ser 
reconstruídos. Tudo pode ser escolhido, desde lavar os pratos até 
legislar sobre a Constituição. Pressupostos básicos como, por 
exemplo, decidir se é natural ter uma sociedade baseada na 
violência e na dominação de um grupo sobre outro tornam-se 
repentinamente questionados. Talvez os humanos estejam 
biologicamente destinados a fazer guerras e a poluir o ambiente. 
Talvez não (KUNZRU, 2009, p.25). 

 
Pensar na questão social, que somos corpos moldados, socialmente 

construídos por um determinado tempo histórico, é o princípio para compreender o 

que Haraway (2009) coloca em seu manifesto Ciborgue (1985) e ao que Santaella 

(2007) explica serem os corpos pós-humanos ou corpos biocibernéticos:  

 
O sentido que dou a essa palavra ―biocibernético‖ é similar ao de 
―ciborgue‖ Entretanto, prefiro o termo ―biocibernético‖, de um lado, 
porque ―bio‖ apresenta significados mais abrangentes do que ―org‖, 
e, de outro lado, porque ―biocibernético‖ expõe a hibridização do 
biológico e do cibernético de maneira mais explícita, além de que não 
está culturalmente tão sobrecarregado quanto ―ciborgue‖ com as 
conotações triunfalistas ou sombrias do imaginário fílmico e 
televisivo. Vêm sendo utilizados alguns outros adjetivos para o corpo 
tecnologizado que ocupam regiões semânticas próximas às de 
biocibernético e de ciborgue, tais como ―corpo protético‖, ―pós-
orgânico‖, ―pós- biológico‖ e, na seqüência, ―pós-humano‖. Embora a 
palavra ―prótese‖ seja bem funcional para caracterizar as extensões 
tecnológicas do corpo, a meu ver o significado dessa palavra ficou 
muito colado ao aspecto visível das extensões, ideia que busco 
evitar, visto que, cada vez mais, as extensões estão aderindo à 
fisicalidade de nossos corpos e habitando seus interiores, indicando 
uma tendência para se tornarem invisíveis e mesmo imperceptíveis 
(SANTAELLA, 2007, p. 130).  
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É curioso notar que os nomes empregados para classificar o sujeito que 

forma e é formado pela tecnologia coloca a biologia em segundo plano, e Lucia 

Santaella resgata a palavra ―bio‖ para enfatizar a hibridização do biológico, marca 

também presente e fundamental nos estudos de Donna Haraway cuja crítica é sobre 

como a Biotecnologia está construindo os corpos. 

Para Paula Sibilia (2002) a aliança entre ser humano e tecnologia sempre 

existiu, mas é uma espécie de ligadura que está se enraizando e se 

problematizando, ao passo que se torna crucial esse ajuntamento: tecnologia e ser 

humano. Sob essa ótica, segundo a autora, surge um cenário insólito: 

 

O corpo humano, em sua antiga configuração biológica, estaria se 
tornando obsoleto. Intimidados pelas pressões de um meio ambiente 
amalgamado com o artifício, os corpos contemporâneos não 
conseguem fugir das tiranias (e das delícias) do upgrade. Um novo 
imperativo é internalizado, num jogo espiralado que mistura prazeres, 
saberes e poderes: o desejo de atingir a compatibilidade total com o 
tecnocosmos digitalizado. Para efetivar tal sonho é necessário 
recorrer à atualização tecnológica permanente: impõem-se, assim, os 
rituais do auto-upgrade cotidiano (SIBILIA, 2002, p. 13). 

 

Como podemos perceber, a vida em rede, a vida humana permeada pela 

tecnologia vem transformando a sociedade, sendo capaz de alterar o Eu para 

assumir uma identidade ciborgue. E não é com espanto que muitos estudiosos estão 

chegando a essa conclusão, se considerarmos que  

(...) em termos de uma transformação generalizada, se pensarmos 
em termos de indivíduos que estão tão isolados do ―mundo‖ que só 
podemos imaginá-los como nós que estão interligados por meio de 
redes, os anos noventa poderão muito bem ser lembrados como os 
do início da era do ciborgue (KUNZRU, 2009, p.23). 
 

Falar da era ciborgue é considerar o corpo social atual – este híbrido de 

máquina e ser. Donna Haraway ―(...) como professora de História da Consciência na 

Universidade da Califórnia, Santa Cruz, pode ser considerada uma pensadora 

pioneira sobre a relação de amor e ódio das pessoas com as máquinas‖ (KUNZRU, 

2009, p.20). 

Deparamo-nos agora com um dos elementos centrais do pensamento e 

atuação engajada da autora. Haraway (2009) questionou o direcionamento 

masculinista da cultura científica, sendo ela própria exemplo vivo desse processo 
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por ter testemunhado a revolução ética trazida pela Engenharia Genética. ―Incapaz 

de silenciar sobre o que vê, Haraway, escrupulosamente, observa e registra. Ela se 

tornou uma heroína também por uma geração de mulheres que começam a chamar 

a si próprias de ‗ciberfeministas‘‖ (KUNZRU, 2009, p.20). O que falaremos na parte 

posterior, antes, é de extrema importância entender o contexto em que esta mulher, 

veterana da contracultura dos anos 60 esteve inserida, para então perceber as 

contribuições do seu pensamento para o movimento denominado Ciberfeminismo. 

Para Pereira (1984) a passagem da década de 50 para a década de 60 foi um 

período de efervescências políticas, econômicas, sociais e culturais transformadoras 

dentro da sociedade norte-americana, cujo crescimento econômico e a consolidação 

enquanto superpotência capitalista fez com que no início da década de 60 muitos 

jovens se opusessem ao sistema capitalista vigente que vigora até os nossos dias. 

As ideias e práticas geradas por essa juventude inconformada pelos valores 

impostos pela sociedade cada vez mais materialista e consumista concretizou o 

movimento contracultural.  

Vale ressaltar que o contexto da década de 60, momento Pós-Segunda 

Guerra Mundial, foi definido pela exploração de novas tecnologias de produção e 

armamentista. O que antes fazia parte de um processo de produção artesanal 

passou a contar com os investimentos tecnológicos, até porque com o advento da 

Guerra Fria evidencia-se a preocupação em manter o comando de controle 

tecnológico como forma de poder. (HOBSBAWM, 1994).  

Veremos nesse período, por meio da competição por domínio espacial, o 

acesso do homem à lua, fato marcante dessa disputa e do desenvolvimento da 

tecnologia, além de contar com o aprimoramento e a exaltação da tecnologia 

nuclear.  

Haraway acompanhou de perto esses momentos, vivenciou a história de uma 

juventude corajosa que lutava contra o sistema que acabava por desencadear a 

desigualdade social e o fortalecimento da opressão das minorias. E sobre a relação 

da juventude com o surgimento dessa nova cultura de reivindicação ao modelo 

político, social e econômico, Pereira (1984) destaca que: 

 
Fiel à filosofia utópica do drop out, a juventude engajada na 
contracultura dos anos 60 buscava, através deste conjunto de idéias 
e comportamentos, cair fora do Sistema. Descrente do futuro e 
desencantada com o presente – uma sociedade e uma cultura que, 
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segundo o consenso da época, estavam simplesmente ―doentes‖ –, o 
que tentava criar era um mundo alternativo, underground, situado 
nos interstícios daquele mundo desacreditado, ou no que se 
acreditava ser o outro lado de suas muralhas. Rompia-se com 
praticamente todos os hábitos consagrados de pensamento e 
comportamento da cultura dominante, realizando-se uma espécie de 
―crítica selvagem‖ a esta mesma cultura e sociedade ocidentais 
(PEREIRA, 1984, p. 74). 
 

Nesta época, as discussões feministas empenhavam-se no questionamento 

do gênero feminino ser tratado como minoria e o espaço que esse gênero era 

destinado a ocupar: o lar. Por isso desvelar a contracultura como contexto histórico-

cultural no qual Donna Haraway esteve inserida é se deparar com parte da história 

do movimento feminista organizado nos EUA e com as ideias de Haraway.  

 

 
Figura 1 – Donna Haraway                                                    

Fonte: Google Imagens – Acesso em: 09/02/2015 

 

Feminista assumida, nascida em 1944 nos EUA, bióloga, filósofa, teórica 

reconhecida e premiada pelos seus estudos culturais, Donna Jeanne Haraway não 

se intimida em deixar rastros de suas vivências e experiências em seu fazer 

científico. Na sua escrita polêmica despreocupada com os rigores acadêmicos, ela 

desbrava teorias que estão sendo revisitadas por pesquisadores comprometidos 

com os nós da pós-modernidade. Em entrevista a Nicholas Gane (2009), quando 

questionada sobre o Manifesto Ciborgue escrito por ela ser um pronunciamento de 

teoria feminista, ela responde: 

 

É um documento teórico feminista – um posicionamento em relação 
ao mundo em que vivemos e à questão ―que fazer?‖ Manifestos 
provocam ao perguntar duas coisas: em que diabo de mundo 
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vivemos, e daí? A pergunta ―que fazer?‖ [está] no panfleto de Lênin, 
de 1902, mas com uma resposta bem diferente em seu apelo por um 
partido de revolucionários dedicados e estritamente disciplinados 
(HARAWAY, 2009, sp). 

 
Percebe-se em sua resposta um atrevimento irreverente de quem tentou de 

alguma forma revolucionar a ordem estabelecida. E de modo indisciplinado ela 

formulou o Manifesto Ciborgue que inaugurou um novo olhar sobre o feminismo. 

Ainda em entrevista ela afirma: 

 

Nos termos de bell hooks, feminismo diz respeito ao movimento de 

mulheres, como um verbo, e não a algum tipo de dogma 

particular.  Eu estava entre as muitas que foram arrebatadas pelos 

movimentos de mulheres da minha geração.  Engajei-me na política 

do movimento de libertação de mulheres que surgiu no final dos anos 

1960, e daí proveio uma herança muito pessoal, que tem a ver com 

suas segmentações de classe e de raça: minha compreensão do 

poder e dos limites do meu próprio feminismo histórico, em meus 

pequenos mundos coletivos. Mas daí veio também uma herança 

muito maior, que é tentar lidar com a esperança impossível de que a 

desordem estabelecida não é necessária. Essa herança vem da 

teoria crítica e vê o feminismo como um ato de recusa ao sofrimento 

profundo e histórico nas vidas das mulheres em toda parte, ao 

mesmo tempo em que lida [com o fato de] que nem tudo é 

sofrimento. Há algo na vida das mulheres que merece ser celebrado, 

nomeado e vivido, e há entre nós algumas necessidades culturais e 

organizacionais urgentes – quem quer que ―nós‖ sejamos. O 

feminismo foi uma herança complicada, um lugar de políticas 

urgentes e um lugar de prazeres intensos por ser parte do 

movimento de mulheres. E aproximei-me de tudo aquilo como 

cientista, não com qualquer velho modelo de cientista, mas como 

uma bióloga; e como uma católica que recusa a igreja, mas é 

incapaz de se tornar uma humanista secular. A semiose é de carne e 

sangue e sobrevive de algum tipo de incapacidade de se contentar 

com uma semiótica que trate apenas do texto em alguma forma 

rarefeita. O texto é sempre de carne e costumeiramente não-

humano, inacabado, não-homem. Isto era o feminismo, então, e é o 

que continua sendo para mim (HARAWAY, 2009, sp). 

 

Ora, inclusa no contexto do então chamado ―Anos Rebeldes‖, como ficou 

conhecida a década de 60, podemos perceber que há muito dessa tal rebeldia em 

seu Manisfesto Ciborgue. Entusiasta da ficção científica como possibilidade de 

imaginações que possam refletir criticamente a relação entre ciência e tecnologia, 

ela constrói o seu discurso em prol de uma nova ciência e política feminista. 
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1.2.  O Manifesto Ciborgue 

 

―Um irônico mito político‖. É assim que Donna Haraway denomina a sua obra 

teórica que irá impactar toda uma geração e possibilitará novos rumos para o 

feminismo pós-moderno. ―O ‗Manifesto ciborgue‘ é um documento estranho, uma 

mistura polêmica apaixonada, teorização complexa e divertimento tecnológico‖ 

(KUNZRU, 2009, p.25). O ensaio foi escrito por Haraway em 1985 no seu 

computador recém-chegado, traduzido no Brasil como ―Manifesto ciborgue: ciência, 

tecnologia, e feminismo-socialista no final do século XX‖.  

A proposta ensaística da autora gira em torno da figura do ciborgue como 

estratégia discursiva e política para um novo feminismo, até então não pensado. Um 

feminismo em que a tecnologia promovesse a liberdade da mulher, rompendo com a 

dicotomia natureza X tecnologia, a qual a primeira é divinizada e a segunda 

demonizada. Assim ela começa o ensaio: 

 

Este ensaio é um esforço para construir um mito político, pleno de 
ironia, que seja fiel ao feminismo, ao socialismo e ao materialismo. 
Um mito que poderá ser, talvez, mais fiel – na medida em a 
blasfêmia possa sê-lo – do que uma adoração ou uma identificação 
reverente. A blasfêmia sempre exigiu levar as coisas a sério. Não 
conheço, dentre as tradições seculares-religiosas e evangélicas da 
política dos Estados Unidos, incluindo a política do feminismo 
socialista, nenhuma posição melhor a adotar do que essa. A 
blasfêmia nos protege da maioria moral interna, ao mesmo tempo em 
que insiste na necessidade da comunidade. Blasfêmia não é 
apostasia. A ironia tem a ver com contradições que não se resolvem 
– ainda que dialeticamente – em totalidades mais amplas: ela tem a 
ver com a tensão de manter juntas coisas incompatíveis porque 
todas são necessárias e verdadeiras. A ironia tem a ver com o humor 
e o jogo sério. Ela constitui também uma estratégia retórica e um 
método político que eu gostaria de ver mais respeitados no 
feminismo socialista. No centro de minha fé irônica, de minha 

blasfêmia, está a imagem do ciborgue (HARAWAY, 2009, p. 35). 
 

Pensar na ―criatura‖ ciborgue tão estimada por Donna Haraway é refletir sobre 

o papel que a tecnociência, a cibernética e a própria tecnologia assumem nos 

corpos das pessoas possibilitando novos organismos constituídos por subjetividades 

e identidades também novas: 

 
Um ciborgue, pouco tem a ver com os Terminators quebra-ossos 
como Arnold Schwarzenegger. Ao contrário, um ciborgue é um 
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sujeito que se sabe ―não todo‖, incompleto, ―outro‖. Portanto, se 
identifica, posteriormente, com todos os ―outros‖ – as mulheres, 
minorias étnicas e raciais, gays, incluindo o outro masculino, mas, no 
entanto, o ciborgue é sob essa perspectiva, a aventura do sujeito 
contemporâneo (MARTINEZ-COLLADO, 2002, sp). 

 
  

Do ponto de vista sociológico, toda identidade é construída. E como perceber 

a identidade do sujeito contemporâneo? A resposta à essa questão somente pode 

ser obtida a partir do momento que fiquem claras algumas considerações, tais como 

sugere Castells: ―Sujeitos não são indivíduos, mesmo considerando que são 

constituídos a partir de indivíduos. São o ator social coletivo pelo qual indivíduos 

atingem o significado holístico em sua experiência‖ (TOURAINE, 1992 citado por 

CASTELLS, 2010, p. 26).  

Castells (2010) por sua vez, propõe distinguir três modelos de como se 

constroem as identidades: Identidade legitimadora, Identidade de resistência e 

Identidade de projeto. Foquemo-nos na Identidade de projeto para tentar desvelar a 

percepção acerca do sujeito contemporâneo – este da era do ciborgue.  

 

Identidade de projeto: quando os atores sociais, utilizando-se de 
qualquer tipo de material cultural ao seu alcance, constroem uma 
nova identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade e, ao 
fazê-lo, de buscar a transformação de toda estrutura social. Esse é o 
caso, por exemplo, do feminismo que abandona as trincheiras de 
resistência da identidade e dos direitos da mulher para fazer frente 
ao patriarcalismo, à família patriarcal e, assim, a toda a estrutura de 
produção, reprodução, sexualidade e personalidade sobre a qual as 
sociedades historicamente se estabeleceram (CASTELLS, 2010, p. 
24) 

 

É justamente esse terceiro processo de construção de identidade, a 

identidade de projeto que produz o sujeito, nesta pesquisa, representado pela figura 

do ciborgue. Iluminando as ideias, é como se o sujeito contemporâneo, mais 

especificamente no caso das mulheres (pois trataremos do movimento 

ciberfeminista), construísse sua identidade à luz da ficção ciborgueana, a qual foi 

possível transformar historicamente o laço entre gênero e tecnologia.  

 
Os movimentos internacionais de mulheres têm construído aquilo 
que se pode chamar de ―experiência das mulheres‖. Essa 
experiência é tanto uma ficção quanto um fato do tipo mais crucial, 
mais político. A libertação depende da construção da consciência da 
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opressão, depende de sua imaginativa apreensão e, portanto, da 
consciência e da apreensão da possibilidade. O ciborgue é uma 
matéria de ficção e também de experiência vivida – uma experiência 
que muda aquilo que conta como experiência feminina no final do 
século XX. Trata-se de uma luta de vida e morte, mas a fronteira 
entre a ficção científica e a realidade social é uma ilusão ótica 
(HARAWAY, 2000, p. 36). 

 

Ao refletir sobre o processo de construção da identidade do sujeito 

contemporâneo estamos nos deslocando para entender o papel que assumem, hoje, 

as novas tecnologias na vida do sujeito. Não há como desassociar o incessante 

avanço tecnológico do corpo humano. E essa complexidade nos ajudará a 

compreender a importância do Manisfesto Ciborgue.  

Diante dessa complexidade, busca-se em Mauss (2003) o seguinte 

esclarecimento: 

 

O corpo é primeiro e o mais natural instrumento do homem. Ou, mais 
exatamente sem falar de instrumento: o primeiro e o mais natural 
objeto técnico, e ao mesmo tempo meio técnico, do homem, é seu 
corpo. Imediatamente, toda a imensa categoria daquilo que, em 
sociologia descritiva, eu classificava como ―diversos‖ desaparece 
dessa rubrica e ganha forma e corpo: sabemos onde colocá-la 
(MAUSS, 2003, p.407).  
 

 

Ora, o ciborgue jamais poderá ser definido pela lógica da apropriação de 

uma única identidade, mas poderá ser compreendido pelas significativas mudanças 

no mundo que o transformou na representação máxima, fictícia e real, da sociedade 

contemporânea. ―No final do século XX, neste nosso tempo, um tempo mítico, 

somos todos quimeras, híbridos – teóricos e fabricados – de máquina e organismo; 

somos, em suma, ciborgues‖ (HARAWAY, 2009, p. 37).  Considerando que somos 

mesmo todos ciborgues, como tais, mantemos profunda relação com as novas 

mídias, ainda que indiretamente, e essa relação remodela os nossos corpos.  

 

As tecnologias de comunicação e as biotecnologias são ferramentas 
cruciais no processo de remodelação de nossos corpos. Essas 
ferramentas corporificam e impõem novas relações sociais para as 
mulheres no mundo todo. As tecnologias e os discursos científicos 
podem ser parcialmente compreendidos como formalizações, isto é, 
como momentos congelados das fluidas interações sociais que as 
constituem, mas eles devem ser vistos também como instrumentos 
para a imposição de significados. A fronteira entre ferramenta e mito, 
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instrumento e conceito, sistemas históricos de relações sociais e 
anatomias históricas dos corpos possíveis (incluindo objetos de 
conhecimento) é permeável. Na verdade, o mito e a ferramenta são 
mutuamente constituídos (HARAWAY, 2009, p. 64). 

 

A metáfora do ciborgue, como podemos perceber, constrói um discurso 

crítico acerca do corpo humano e das relações sociais que o mesmo condensa, 

abrindo caminhos e possibilidades para uma ciência feminista. Haraway, ao criticar 

em seu manifesto o movimento feminista que denota a categoria ―mulher‖ de forma 

naturalizada, está desafiando as feministas a um engajamento político para além de 

o essencialismo e naturalismo.   

 
Este ensaio é um argumento em favor do prazer da confusão de 
fronteiras, bem como em favor da responsabilidade em sua 
construção. É também um esforço de contribuição para a teoria e 
para a cultura socialista-feminista, de uma forma pós- modernista, 
não naturalista, na tradição utópica de se imaginar um mundo sem 
gênero, que será talvez um mundo sem gênese, mas, talvez, 
também, um mundo sem fim. A encarnação ciborguiana está fora da 
história da salvação (HARAWAY, 2000, p. 37-38). 

 

 
Figura 2 – El Espéculo Virtual de Anne Kelly, en Haraway (1977, p.177) 

Fonte: Mercedes Arriaga Flórez (2006)  

 

A figura acima está presente no livro de Haraway (1997), 

Modest_witness@second_millennium.Femaleman_meets_oncomouse:Feminism 

and Technoscience.  

 

1.3. O manifesto ciberfeminista para o século XXI - VNS Matrix. 
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Durante a ascensão da cibercultura cuja noção "aborda as implicações 

culturais do desenvolvimento das tecnologias digitais da informação e de 

comunicação" (LÉVY, 1999, p. 17) que emana do ciberespaço "geografia móvel de 

informação", também denominado de ―rede‖ segundo Piérre Lévy (1999), surgiu o 

movimento ciberfeminista.  

O termo Ciberfeminismo, segundo Lemos (2009) foi cunhado 

concomitantemente pela teórica cultural britânica Sadie Plant e pelo coletivo artístico 

(ativo durante os anos 1991 a 1997) australiano VNS Matrix, que significa ―Venus 

Matrix‖.  Criado durante o momento em que a internet assumia pouco a pouco o seu 

caráter universal, uma tecnologia de conexão, o coletivo pôde então experimentar, 

por meio do polêmico manifesto ciberfeminista para o século XXI, uma internet que 

conduzia os seus primeiros passos à esfera pública.  

Porém, foi durante a primeira conferência Ciberfeminista oficial que foi 

acordado a não definição do termo. Assim, foi elaborado e escrito em conjunto uma 

lista de 100 "Anti-Teses", enumerando uma centena de coisas que o 

CiberFeminismo não era: 

 
Ciberfeminismo não é uma fragrância 
Ciberfeminismo não é uma regra da moda 
sajbrfeminizm nije usamljen 
Ciberfeminismo não é uma ideologia 
cyberfeminism nije aseksualan 
Ciberfeminismo não é entediante 
cyberfeminism ist kein gruenes haekeldeckchen 
cyberfeminism ist kein leerer kuehlschrank 
cyberfeminism ist keine theorie 
cyberfeminism ist keine praxis 
cyberfeminism ist keine traditio 
Ciberfeminismo não é uma instituição 
Ciberfeminismo não é usar palavras sem conhecimento dos números 
Ciberfeminismo não é completo 
Ciberfeminismo não é o erro 101 
cyberfeminism ist kein fehler 
cyberfeminism ist keine kunst 
Ciberfeminismo não é um ―ismo‖ 
Ciberfeminismo não é anti-masculino 
sajbrfeminizm nige nesto sto znam da je 
Ciberfeminismo não é uma estrutura 
Ciberfeminismo não é uma fronteira 
cyberfeminism nije poslusan 
cyberfeminism nije apolitican 
cyberfeminisme is niet concreet 
Ciberfeminismo não é separatismo 
Ciberfeminismo não é uma tradição 
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Ciberfeminismo não é matriarcal 
cyberfeminisme id niet iets buitenlands 
Ciberfeminismo não é sem conexão 
cyberfeminismus ist nicht mehr wegzudenken 
cyberfeminismus ist kein oxymoron 
Ciberfeminismo não está a venda 
Ciberfeminismo não é para vender 
cyberfeminismus ist nicht gut 
cyberfeminismus ist nicht schlecht 
cyberfeminismus ist nicht modern 
cyberfeminismus ist nicht post-modern 
Ciberfeminismo não é natural 
Ciberfeminismo não é essencialista 
Ciberfeminismo não é abjeto 
Ciberfeminismo não é um avatar 
Ciberfeminismo não é um alter ego 
cyberfeminismus ist nicht truegerisch 
cyberfeminismus ist nicht billig 
cyberfeminismus ist nicht willig 
cyberfeminisme n'est pas jaloux 
Ciberfeminismo não é exclusivo 
Ciberfeminismo não é sólido 
Ciberfeminismo não é genético 
cyberfeminismus ist keine entschuldigung 
Ciberfeminismo não é protético 
Ciberfeminismo não é testículos 
cyberfeminisme n'est pas triste 
cyberfeminisme n'est pas une pipe 
Ciberfeminismo não é a placa-mãe 
Ciberfeminismo não é falso 
cyberfeminism nije ogranicen 
cyberfeminism nije nekonfliktan 
cyberfeminism nije make up 
cyberfeminism nije zatvoren prozor 
Ciberfeminismo não é um buraco 
Ciberfeminismo não é uma ferida 
Ciberfeminismo não é um trauma 
Ciberfeminismo não é uma banana 
Ciberfeminismo não é um tiro 
Ciberfeminismo não é um mercado fácil 
Ciberfeminismo não é uma mulher solteira 
Ciberfeminismo não é romântico 
Ciberfeminismo não é pós-moderno 
Ciberfeminismo não é uma falsa história da mídia 
Ciberfeminismo não é neutro 
Ciberfeminismo não é Lacaniano 
Ciberfeminismo não é tempo de internet 
Ciberfeminismo não é um picnic 
Ciberfeminismo não é um peixe fresco 
Ciberfeminismo não é uma ciberdepilação 
Ciberfeminismo não é um filme de terror 
Ciberfeminismo não é ficção científica 
Ciberfeminismo não é inteligência artificial 
Ciberfeminismo não é um lugar vazio 
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Ciberfeminismo não é imóvel 
Ciberfeminismo não é sobre brinquedos entediantes para meninos 
entediantes 
cyberfeminismus ist keine verlegenheitsloesung 
Ciberfeminismo não é uma via de mão única 
Ciberfeminismo não é suportar mecânica quântica 
Ciberfeminismo não é livre de cafeína 
Ciberfeminismo não é uma área ―não fume‖ 
Ciberfeminismo não é daltônico 
Ciberfeminismo não é ótimo 
Ciberfeminismo não é calado 
Ciberfeminismo não é parecido com uma menina 
cyberfeminismus ist nicht arrogant 
cyberfeminismus ist keine nudelsauce 
Ciberfeminismo não é mítico 
Ciberfeminismo não é do espaço externo 
Ciberfeminismo não é rock 'n roll 
Ciberfeminismo não é dogmático 
Ciberfeminismo não é estável 
Ciberfeminismo não tem somente uma linguagem.1 

 

Assim, deslizaremos sobre o ciberfeminismo, cujo olhar direcionava-se em 

enxergar a tecnologia como aliada das mulheres a fim de desestruturar as questões 

de gênero que foram consolidadas historicamente por uma sociedade patriarcal que 

educa a mulher para ser submissa, contribuindo assim, para a construção do 

machismo e consequentemente na continuidade e manutenção de uma sociedade 

machista. 

No princípio era a mãe. O Verbo veio muito depois e iniciou uma 
nova era: o patriarcado. O Verbo, a Palavra, um símbolo abstrato, 
uma entidade arbitrária, pode dar vida a qualquer realidade, por mais 
imaginária e inexistente que seja. E a palavra pode até distorcer o 
sentido das realidades físicas mais óbvias, tais como o fato de a mãe 
dar à luz a criança e amamentá-la, e inaugurar a dominação do 
macho, através da fabricação de papéis (MURARO, 1992, p.61). 

 

Segundo Muraro (1992) não se pode dizer com exatidão em que momento da 

história surgiu a dominação patriarcal, contudo alguns fatos levam a crer que o 

período de fortalecimento do patriarcado corresponde ao mesmo período em que a 

divisão social do trabalho foi estabelecida: 

Marx e Engels foram, contudo, os mais importantes pensadores de 
século XIX a analisar este tema. Em primeiro lugar, afirmam que a 
divisão sexual do trabalho dava origem a uma divisão social do 

                                                           
1
 Essas ―Anti-Teses‖ estão disponíveis no endereço: http://www.obn.org/cfundef/100antitheses.html.  

Acesso em: 20/03/2015. E foram traduzidas para esta pesquisa para melhor compreensão do 
movimento, porém algumas frases estão em línguas que infelizmente não conseguimos traduzir.  

http://www.obn.org/cfundef/100antitheses.html
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trabalho, que por sua vez, levou a especialização... Nesta época o 
sexo feminino é também dominado, e a mulher fica reduzida ao 
âmbito do privado, a fim de fornecer maior número possível de filhos 
para arar a terra e defender a terra e o Estado. A competição, pois, 
pelas mulheres, pelos excedentes e pela propriedade foi pouco a 
pouco dando origem à supremacia masculina e a uma cultura 
competitiva (MURARO, 1992, p. 62).  
 

―Naturaliza‖- se então que o ambiente feminino é o lar e o cuidado da prole é 

uma aptidão da feminilidade. Destina-se à mulher a condição de delicada, doce, 

meiga, emotiva e frágil, adjetivos impregnados por uma dimensão intrinsecamente 

feminina, cabendo ao homem outras características que vão lhe atribuir como o sexo 

forte, aquele que já nasceu capaz de participar da vida pública com racionalidade, 

força, vigor, determinação e coragem, ao passo que as qualidades ditas femininas 

deixavam à margem o trabalho doméstico. Era um trabalho invisível condicionado 

especialmente à mulher.  

Com o processo de implementação e consolidação do capitalismo propiciado 

pela Revolução Industrial, o sistema de produção capitalista direcionou-se ao sexo 

feminino. Era necessário, além de aumentar a produção, ocupar os espaços vazios 

dos maridos que estavam na Guerra. A mulher passou então a ser mão-de-obra 

potente do sistema, o que não significa que sua inserção nas atividades que eram 

destinadas ao homem garantisse-lhes igualdade nas relações entre homens e 

mulheres. Muito pelo contrário, o patriarcalismo enraizado estruturalmente na cultura 

ocidental, a religião e a ciência que pregavam a misoginia refletiram-se também no 

mundo do trabalho. Um bom exemplo dessa parte da história que contribuirá para 

entender o movimento ciberfeminista é a compreensão da imagem seguinte: 

 

 
Figura 3 – We Can Do It! de J. Howard Miller, 1943 

Fonte: Wikipédia – Acesso em: 10/02/2015 
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A figura acima se tornou um ícone do movimento feminista e repercute até a 

atualidade. Muitas são as releituras dessa imagem, como mostrará a figura 4, mas o 

que a maioria das pessoas, inclusive as feministas, não sabe é que sua criação foi 

destinada às mulheres dos Estados Unidos na década de 40 a fim de recrutá-las ao 

trabalho braçal. Nas fábricas colaboraram para sustentar a Segunda Guerra 

Mundial. Desta forma, esta imagem, não passava de uma propaganda do governo 

da época. 

O cartaz com a frase ―We Can do It!‖ (Nós podemos fazer isso!) inspirou 

muitas mulheres ao trabalho industrial. E esse processo de comunicação cuja 

finalidade era a mão-de-obra feminina teve mais notoriedade nos Estados Unidos 

devido a essa imagem, mas é importante lembrar que também aconteceu em menor 

medida na Primeira Guerra Mundial e em vários outros países envolvidos nas 

guerras. O cartaz-propaganda deixa evidente a construção social da mulher pelo 

olhar masculino, ainda que com um discurso aparentemente de igualdade. Notemos 

que a mulher fora representada como uma pinup, apresentando atributos de uma 

condição extremamente feminina para atender as expectativas e os desejos do 

gênero masculino. 

A publicidade por meio da referida imagem alterou o cenário cultural daquela 

época, uma vez que, se modelaram as formas de agir e enxergar a realidade através 

do meio figurativo. E Maffesoli (1995) chama atenção para este fato, sobre a 

tendência em se constituir uma sociedade mediada e altamente guiada por imagens.  

 

É conveniente, pois, um modo de análise que permita pensar o real a 
partir do irreal. O meio figurativo pode fornecer, para isso, uma ajuda 
fecunda. A figura permite fazer sentido e dar sentido, não enquanto 
finalidade distante ou alvo a ser atingido, mas enquanto o que eu 
comunico ou o que eu partilho com outros. "A figura é o que vos olha, 
o que me olha". Esta fórmula, de Gilbert Durand, resume bem meu 
ponto de vista, a figura é particular, e ela induz, por isso mesmo, um 
entusiasmo específico, entusiasmo estático, ou uma intensidade 
emocional que vai agir em profundidade na vida social. É um tal 
entusiasmo que foi a origem das revoluções dos tempos passados, 
sendo bem-possível que também seja a origem da dolorosa 
gestação, que vivemos, da socialidade que está por vir (MAFFESOLI, 
1995, p.141). 

 

Ora, uma simples imagem de uma mulher com uma postura convidativa 

mostrando que o gênero feminino poderia ocupar o mesmo espaço masculino, mas 
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por trás de toda figura que ela representa há uma ideologia fundamentada não na 

igualdade, mas no sistema capitalista. Se hoje o discurso utilizado com esta imagem 

refere-se às causas políticas feministas, no âmbito da sua criação original o discurso 

era permeado por um tom patriarcalista. Ao mesmo tempo em que as mulheres 

foram incentivadas a irem para as fábricas trabalhar a fim de ajudarem a economia 

americana, com o fim da guerra, com a volta dos homens ao país, a expectativa era 

que todas as mulheres deixassem seus empregos imediatamente. Muitas ―Rosie‖ 

retornaram aos seus lares, porém muitas outras, e as suas gerações seguintes, 

perceberam que o trabalho em fábricas era uma possibilidade de avanço para as 

mulheres e se recusaram a desistir do seu salário, ainda que pequeno e muito 

inferior comparado aos que os homens ganhavam. Como aponta Guattarri (1996), 

por mais opressivo que seja o campo de trabalho, nele sempre existe certo grau de 

liberdade, ainda que ínfimo.  

Isso desemboca num paradoxo extraordinário: o fato de que, às 
vezes, é no seio das relações de trabalho de maior grau de 
exploração e submissão, que são preservadas essas 
microdimensões, frequentemente insignificantes, de coeficiente de 
liberdade e de desejo (GUATARRI, 1996, p129).  

 

E para voltar aos ofícios que tinham em casa, que eram cozinhar, lavar, 

passar e cuidar dos filhos e marido, outras propagandas foram feitas. Vê-se mais 

uma vez o poder discursivo que a imagem cria e recria a partir de um ideal 

estabelecido. 

 
A imagem dessa mulher forte que faz o trabalho masculino com 
competência sem deixar de ser feminina aparece na famosa figura 
da ―Rosie, the Riveter‖, ou Rosie, a Rebitadora. Nos meses finais do 
conflito essa propaganda começa a reverter seu discurso e estimular 
a volta ao lar, pois independência econômica e [relativa] liberdade 
social ou sexual poderiam trazer a decadência moral e a destruição 
de valores familiares. A publicidade comercial também seguiu essa 
linha de ideia (ROEDER JR.,1993 citado por RODRIGUES, 2013). 

 

Dentro da perspectiva de que os meios de comunicação agem como 

ferramentas de representação social, podendo expressar ideologia e o costume de 

determinada época, construindo assim uma nova realidade, podemos perceber que 

as mulheres sempre ficaram em segundo plano na trama da história ocidental. 

Muitas foram as tentativas delas para se colocarem como pessoas com 
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reconhecimento social e político no mundo, como sujeitos: foram destinadas a 

trabalharem em fábricas de tecido e morreram queimadas, mas ganharam uma data 

especial, o dia 8 de março; foram convocadas a ajudar na guerra e depois a 

retornarem ao lar – indústria bélica não era lugar para mulher – exigiram o direito de 

votar, queimaram sutiãs em praça pública, questionaram os papéis sociais atribuídos 

a homens e mulheres, encabeçaram uma luta, um movimento organizado pelas 

primeiras feministas, que colaborou para o sufrágio feminino.  

 

A história das mulheres mudou. Em seus objetos, em seus pontos de 
vista. Partiu de uma história do corpo e dos papéis desempenhados 
na vida privada para chegar a uma história das mulheres no espaço 
público da cidade, do trabalho, da política, da guerra, da criação. 
Partiu de uma história das mulheres vítimas para chegar a uma 
história das mulheres ativas, nas múltiplas interações que provocam 
a mudança (PERROT, 2007, p. 15). 

 
O feminismo brasileiro, e também o mundial, de fato mudou, e não 
mudou somente em relação àquele movimento sufragista, 
emancipacionista do século XIX, mudou também em relação aos 
anos 1960, 1970, até mesmo aos 1980 e 1990. Na verdade, vem 
mudando cotidianamente, a cada enfrentamento, a cada conquista, a 
cada nova demanda, em uma dinâmica impossível de ser 
acompanhada por quem não vivencia suas entranhas. No movimento 
feminista a dialética viaja na velocidade da luz (COSTA, 2005, p. 11).   

 

E o contexto de rede vem possibilitando um novo olhar, uma nova prática de 

se pensar o feminismo e uma nova história para as mulheres de todo o mundo que 

viram o computador como aliado. Mulheres inspiradas na teoria de Donna Haraway, 

teórica que como vimos releu os movimentos feministas para refletir as novas 

relações entre tecnologia e natureza. Relação que define outras possibilidades de 

atuação político-corporais para as mulheres, capaz de subverter a herança do 

sexismo presente até os nossos dias.  

 
Figura 4 – Releitura do We Can Do It!      

Fonte: Instagram #cyberfeminism - @caitlynaricelis – Acesso em: 20/02/2015 
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Como resultado, verifica-se, já na década de 90, a existência de uma corrente 

de pensamento artístico-crítico que deu origem ao movimento das mulheres que se 

autoproclamaram ―ciberfeministas‖. O termo ciberfeminismo tem sua origem um 

pouco conturbada por não definir com detalhes seu surgimento e por apresentar 

inúmeros significados. Muitas foram e são as definições para o termo 

Ciberfeminismo. Ao analisarmos a história do seu aparecimento, elegemos para esta 

dissertação, uma breve contextualização que atribui ao coletivo artístico 

australiano VNS Matrix em 1991, o principal precursor da experiência ciberfeminista.  

O grupo nasceu em Adelaide, Austrália, no início da década de 90. Fazia parte dele 

artistas e ativistas, sendo formado por quatro mulheres australianas: Josephine 

Starrs, Julianne Pierce, Francesca da Rimini e Virginia Barratt.  

Elas foram as criadoras do Manifesto Ciberferminista, que contemplava as 

ideias de Donna Haraway de como pregar o feminismo dentro das novas tecnologias 

e dos meios de comunicação para se organizar coletivamente na rede, apropriando-

se do ciberespaço para fomentar o ativismo político, sendo assim uma homenagem 

à autora que de forma brilhante releu os movimentos feministas. O manifesto ficou 

conhecido como Manifesto Ciberfeminista para o século XXI. Vejamos: 

 

 
Figura 5 – Manifesto Ciberfeminista para o século XXI                                         

Fonte: http://motherboard.vice.com/ – Acesso em: 22/02/2015 

http://en.wikipedia.org/wiki/VNS_Matrix
http://motherboard.vice.com/
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("Nós somos a buceta moderna; positivo anti-razão; sem amarras 

desenfreadas, sem perdão; vemos arte com nossa buceta fazemos arte com nossa 

buceta; acreditamos no gozo loucura o sagrado e poesia; somos o vírus da nova 

desordem mundial; desmembrando o simbólico de dentro para fora; sabotadoras do 

sistema do big daddy; o clítoris é uma linha direta para a matriz; a VNS MATRIX; 

terminadoras do código moral; caímos ao altar da abjeção; cutucando o templo 

visceral nós falamos em línguas; infiltrando interrompendo disseminando; 

corrompendo o discurso; somos a buceta do futuro.”). Tradução nossa. 

Ora, a internet para essas ciberfeministas era/é a possibilidade máxima para 

reinventar as relações de gênero, lembrando que estamos falando de um período 

em que as primeiras experimentações da Web 2.0 começaram a ser difundidas, pois 

somente a partir de 2004 que ela será ―caracterizada pela simplificação da 

disponibilização online de conteúdos e da capacidade de interação entre os 

usuários‖ (GUNTHERT, 2012, p. 38). Ou seja, antes disso os usuários não tinham 

como acessar os meios de comunicação interpessoais, pois custava caro sua 

difusão em grande escala, restringindo, assim a possibilidade de ingresso somente a 

uma elite escolhida, esta sim poderia inserir-se nos ambientes surgidos com a Web 

2.0. (GUNTHERT, 2012). 

Segundo Nunes (2010):  

 

Web 2.o é um termo hoje banalizado como sinônimo de sites 
interativos que possibilitam a participação dos indivíduos ou possuem 
conteúdo diferenciado – como sites comerciais que colocam à 
disposição campos de comentários aos produtos que oferecem ou 
apresentam os mesmos conteúdos de uma página convencional no 
formato de um blog. Estratégias comerciais à parte, essa nova 
versão da web, que não significa necessariamente uma mudança 
técnica como o termo pode sugerir, e sim uma nova concepção de 
uso da rede – posiciona o antigo ―leitor‖ da web em um ativo produtor 
de conteúdos, um indivíduo que não está apenas disposto a buscar 
informações, mas também em produzi-las (p. 99).   

 

Primo e Recuero (2006) elucidam que o termo Web 2.0 expõe ―o atual 

período da Rede cuja ênfase passa da publicação (que caracterizou os primeiros 

dez anos da Web) para a colaboração‖. Para eles, 

 

Os primeiros anos da Web foram marcados principalmente pela 
linguagem HTML e pelo sistema de envio de informações produzidas 
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offline via FTP a um servidor. Já a Web 2.0 caracteriza-se pela 
constante produção e recriação online dos bens públicos. Além 
disso, os próprios meios produtivos encontram-se em permanente 
atualização, o que confere à Web 2.0 o caráter de ―beta eterno‖10. 
No que toca à produção, enquanto no primeiro período da Web os 
sites (como as home-pages) eram trabalhados como unidades 
isoladas, passa-se agora para uma estrutura integrada de 
funcionalidades e conteúdo. Enfim, a produção colaborativa 
transforma-se no principal valor, apostando-se que quanto mais 
interagentes participarem da construção coletiva, mais bens públicos 
podem ser compartilhados por todos os participantes (PRIMO; 
RECUERO, 2006, p. 2). 

 

Sobre os apontamentos feitos acerca da Web 2.0 que foram/são importantes 

para contextualizar a insurgência do Coletivo VNS Matrix, retornemos ao manifesto. 

Esse manifesto não representa apenas um acontecimento histórico para o 

movimento ciberfeminista, mas principalmente um acontecimento discursivo, pois 

coloca a palavra ―buceta‖ no cerne do movimento.  ―A vagina foi o signo da diferença 

tomado e apropriado por inúmeras artistas do Movimento de Arte Feminista norte-

americano‖ (LEMOS, 2009, p.24).  

Para Lemos (2009), ironizar o corpo como diferença foi o objetivo de muitas 

artistas alinhadas às questões de uma iconografia vaginal. Elas enxergavam na 

figura da vulva um símbolo de questionamento do corpo feminino, bem como a 

libertação desse corpo. Notemos que a causa dessa luta feminista no ciberespaço 

questionava e reivindicava mais a pauta na igualdade de comportamentos. Se 

outrora a pauta era sobre os direitos igualitários nas eleições públicas (o sufrágio), o 

direito de ocupar espaços públicos concretos, nesse momento entra em questão o 

corpo feminino como contestação, como forma de resistência e existência no 

ciberespaço. Uma ironização à sociedade construída e guiada pelo falo.    

Neste sentido, não poderíamos deixar de mencionar que esse manifesto 

apresenta características referentes à Body Art2 dos anos 70. 

A body art feminista dos anos setenta foi proeminentemente política 
e abertamente pessoal, bem como friamente formal e histriônica 
como havia sido a body-arte masculina anterior. Essas obras 
tornaram patente a tomada do conhecimento do corpo como campo 
de batalha, uma convicção que se expressava no postulado 
feminista: o pessoal é político. O crítico de arte Thomas McEvilly 

                                                           
2
 ―A body art ou arte do corpo, designa uma vertente da arte contemporânea que toma o corpo como 

meio de expressão e/ou matéria para a realização dos trabalhos, associando-se freqüentemente a 
happening e performance‖. Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3177/body-art  
 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3177/body-art
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escreve: ―grande parte das (arte de performance) mulheres estão se 
relacionando com o que, na crítica literária feminina, se denomina 
“escritura do corpo‖. Contra a acepção masculina da arte abstrata ou 
da literatura moderna, considerados como propósitos de outro mundo 
em busca de realidades imateriais, as mulheres artistas 
restabeleceram o ponto de atenção sobre a realidade do corpo e com 
isso sobre a realidade social e pessoal.‖ (McEVILLY, sem data citado 
DERY, 1997, p. 179) 

A Body Art teve em sua essência uma forte ligação com o happening3 e a 

performance, e o que era ―até então quase inteiramente dominado pelos homens, 

começou a ser povoado pelos trabalhos de mulheres que encontraram nos seus 

corpos exatamente aquilo que as fazia diferente dos homens‖ (LEMOS, 2009, p.25).  

Contudo, não podemos nos esquecer de que a utilização do corpo como 

representação artística vem muito antes dos movimentos estéticos de vanguardas. 

Para Fabbrini (2002), o corpo foi experimentado em diferentes épocas por 

perspectivas vastas. 

O corpo depois de ser fragmentado pelo cubismo, distorcido pelo 
expressionismo, convertido em sonho pelo surrealismo, 
glamourizado pela pop art, documentado pelo hiper-realismo, 
descarnado pelas cirurgias dos artistas conceituais e até imolado nos 
confins da body art (...) (FABRINI, 2002, p.173). 

E o que se pode perceber no trabalho artístico do coletivo VNS - Matrix é o 

gerenciamento de uma estética mesclada à pornografia. Nesse sentido foi a própria 

Virginia Barratt (membro do coletivo) quem afirmou: 

Nós entramos em um espaço cultural tortuoso, imaginando uma 
abordagem feminista para a produção de pornografia – esse foi 
nosso ponto de partida, e o jeito que nós geramos uma estética 
diferente, movendo-se rapidamente em uma máquina simbiótica, 
como a antítese do reino bege descarnado frágil covarde de 
produção tecnológica. Uma corrente de sessões de escrita 
consciente que era mais uma exsudação de logo vísceras se 
transformando através de textos pornográficos feministas e críticos 
que deram luz ao ―Manifesto Ciberfeminista do Século XXI‖ 
(BERRATT, 2014, sp).  

 

Não entraremos aqui no mérito da discussão sobre a estética da produção 

cultural pornográfica e sua diferença/semelhança com a Body Art. Uma boa 

                                                           
3
 ―O termo happening é criado no fim dos anos 1950 pelo americano Allan Kaprow para designar uma 

forma de arte que combina artes visuais e um teatro sui generis, sem texto nem representação‖. 
Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3647/happening  
 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3647/happening
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pergunta para um trabalho futuro, seria: O quanto há de pornografia na arte 

ciberfeminista? Para tal precisaríamos ampliar a discussão sobre o que é 

pornografia. Por agora, como foi proposto, é interessante analisar o trabalho do 

coletivo VNS-Matrix pelo olhar do arteativismo e, segundo Mesquita (2008), para 

entender o que se denomina de arte ativista, é necessário antes ressaltar uma 

delicada diferença, porém muito importante, entre os conceitos de arte política e de 

arte ativista.  

O artista político é alguém cujos assuntos e, de vez em quando, os 
contextos, refletem assuntos sociais, geralmente na forma de uma 
crítica irônica. Embora artistas ‗políticos‘ e ‗ativistas‘ sejam, 
frequentemente, as mesmas pessoas, a arte ―política‖ tende a ser 
socialmente preocupada, enquanto a arte ―ativista‖ tende a ser 
socialmente envolvida (LIPPARD, 1984 citado por MESQUITA, 2008 
p.16). 

 

―Preocupação‖ e ―envolvimento‖: duas palavras que vão discernir a arte 

política da arte ativista. Na arte ativista há ―um compromisso de engajamento direto 

com as forças de uma produção não-mediada pelos mecanismos oficiais de 

representação‖ (MESQUITA, 2008, p. 16). Grifo nosso. Não sendo somente a arte 

ativista uma arte política, mas uma arte que se caracteriza pela não-mediação que 

envolve a comunicação tradicional: 

 
Esta não-mediação também compreende a construção de circuitos 
coletivos de troca e de compartilhamento abertos à participação 
social e que, inevitavelmente, entram em confronto com os diferentes 
vetores das forças repressivas do capitalismo global e de seu 
sistema complexo de relações entre governos e corporações, a 
reorganização espacial das grandes cidades, o monopólio da mídia e 
do entretenimento por grupos poderosos, redes de influência, 
complexo industrial-militar, ordens religiosas, instituições culturais e 
educacionais etc (MESQUITA, 2008, p. 16).  

 

Percebe-se, então, que o coletivo VNS-Matrix vai ao encontro da perspectiva 

do arteativismo e das falas de Virginia Barratt e Francesca da Rimini, que 

articularam uma estética feminista no ciberespaço, pois acreditavam que a web 

poderia ser um lugar de experimentação criativa líquida, um espaço para transformar 

e criar em colaboração com uma comunidade global de artistas que tinham a mesma 

perspicácia sobre o assunto: a inserção das mulheres na trama tecnológica. 
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O VNS Matrix pré data a tendência dos anos 2000 de arte de jogos 
no mundo artístico. Nós começamos a criar narrativas divertidas 
sobre nossas protagonistas femininas de All New Gen e suas vadias 
DNA. Isso foi em 1990, muito antes da Lara Croft, quando a ideia de 
uma heroína em um jogo de computador nunca tinha sido ouvida. 
Nós criamos instalações de arte que incluíam fotografias de jogos 
para caixas de luzes, sons narrativos e trabalhos de vídeo, e arte 
interativa (RIMINI, 2014, sp).  

A paisagem tecnológica era muito seca, cartesiana, respeitosa. Era 
acrítica e esmagadoramente dominada por homens. Era um espaço 
masculinista, nomeado assim, e os guardiões dos códigos (culturais 
e logos) mantinham controle da produção de tecnologia (BARRATT, 
2014, sp). 

 

Ainda nessa reflexão, é fundamental ressaltar que o Coletivo VNS-Matrix 

herdou da cultura Punk a vontade de fazer arte independente, de criação livre. 

Sendo o Punk entendido como subcultura, ―como forma política de oposição à 

cultura dominante através da elaboração de instituições alternativas‖ (MESQUITA, 

2008, p. 26). Interessadas por uma cultura de resistência, o VNS-Matrix conseguiu 

conectar uma geração de mulheres que concretizaram atividades coletivas 

valorizando suas subjetividades rompendo a distância entre artista e público, 

elaborando uma publicação alternativa e aberta, capaz de fortalecer ações 

colaborativas que provocaram o raciocínio corporativo do sistema capitalista.  

 
Esta é a ética do ―faça-você-mesmo‖, que atravessou toda a cultura 
Punk e underground até chegar aos pesquisadores e coletivos de 
artistas que escrevem sobre suas práticas e lançam seus registros e 
reflexões em fanzines, sites, jornais e revistas independentes 
(MESQUITA, 2008, p.26). 

 

Nesse sentido Virginia Barratt (2014) afirma que ―A ideia de ‗brincar‘ e 

‗produção criativa‘ ou simples ‗pesquisa‘ sem resultados que eram necessariamente 

úteis em termos do capitalismo eram uma maldição para as indústrias de 

tecnologia‖.  

Irreverência, agência, poder, sexualidade, intensidade, guerrilha 
feminista, pornô, humor, música. Pós punk/ainda punk. O miserável e 
subversão do próprio corpo e limpo. Essas eram algumas das 
marcas da nossa abordagem produtiva, influências e métodos 
(BARRATT, 2014, sp).  
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Para Ramini (2014) ―A comunidade ciberfeminista estava louca, selvagem, 

política, apaixonada. Profundamente divertida. Era política viva e gerando amizades 

permanentes e redes de apoio. Havia muito amor‖. 

Não há outro modo, portanto, de caracterizar o que essas mulheres fizeram 

para a década de 90 e início dos anos 2000. Se hoje temos este vínculo entre os 

dispositivos tecnológicos e as mulheres, seja no seu uso ou desenvolvimento desses 

dispositivos, muito se deve às ―exterminadoras dos códigos morais‖ e ―vírus da 

desordem do novo mundo‖ como elas mesmas se chamavam. Foram elas pioneiras 

(nos primeiros dias da internet) a fazerem arte ativista na rede. 

  

 
Figura 6 - O Manifesto CiberFeminista para o Século XXI em exposição, 1995 

Fonte: http://motherboard.vice.com – Acesso em: 22/02/2015 

 

Para as ciberfeministas,  

(...) o ciberespaço era um universo alternativo, sinuoso e 
extremamente fértil para experiências criativas. Elas criaram CD-
ROMs revolucionários (como o "Cyberflesh Girlmonster", de Linda 
Dement), obras de arte digitais multimídia, e usaram a Linguagem 
para Modelagem de Realidade Virtual (VRML, na sigla original) como 
forma de criar um universo além da cultura patriarcal, assumindo a 
forma física que lhes convinha conforme elas vagavam pela internet 
em busca de prazer e conhecimento. Elas também criaram jogos de 
vídeo game. O mais famoso deles é o All New Gen, criado pela VNS 
Matrix (...). Ao começar a jogar All New Gen, o jogador lê a seguinte 
pergunta: "Qual é o seu gênero? Homem, Mulher, Nenhum dos dois". 
A única resposta correta é "Nenhum dos dois"— qualquer outra 
resposta coloca o jogador em um loop que termina o jogo. Em All 
New Gen a energia é medida em "G-gosma"; na batalha contra o 
Sistema Operacional e seus capangas ("Garoto Circuito, Streetfighter 
e outros cuzões"), o jogador é ajudado pelas "heroínas mutantes, as 
Vadias do DNA" (MOTHERBOARD, 2014, sp). 

 

http://motherboard.vice.com/
http://www.lindadement.com/cyberflesh-girlmonster.htm
http://www.lindadement.com/cyberflesh-girlmonster.htm
http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/artwork/15337
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As heroínas mutantes, as Vadias do DNA, apesar de serem ficções, como 

mostra a figura 7, transformaram a realidade, na medida em que refletiam as 

expressões e representações da mulher no contexto cibercultural, especificamente 

no que diz respeito à arte criada na Internet, cujo trajeto dessa história teve como 

linguagem artística ―(...) ‗cibervadias‘ e ‗anarco ciber- terroristas‘‖ programadas para 

hackear ―o sistema operacional do Big Daddy, a manifestação edipiana do complexo 

tecno-industrial, para plantar a semente da Desordem do Novo Mundo e acabar com 

o reinado do poder fálico‖ (MOTHERBOARD, 2014, sp). Inspiradas por uma 

vanguarda futurista, elas criticavam veemente a cultura patriarcal.  

 

 
Figura 7 – As Vadias do DNA, imagem retirada de All New Gen 

Fonte: http://motherboard.vice.com – Acesso em: 22/02/2015 

 

Contrabalanceando a discussão, não poderíamos deixar passar despercebido 

o caso da feminista Anita Sarkeesian, que ao problematizar o modo como as 

mulheres são representadas hoje nos jogos de videogames, teve que cancelar sua 

palestra por ter recebido fortes ameaças como podemos ver na figura 8, reportagem 

que saiu no Globo4.  

 

                                                           
4  Reportagem na íntegra: http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/critica-feminista-de-

videogames-cancela-palestra-apos-ameaca-de-tiroteio-em-massa-14253743 Acesso em: 22/02/2015 

 

http://motherboard.vice.com/
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/critica-feminista-de-videogames-cancela-palestra-apos-ameaca-de-tiroteio-em-massa-14253743
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/critica-feminista-de-videogames-cancela-palestra-apos-ameaca-de-tiroteio-em-massa-14253743
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Figura 8 – Chamada do jornal O Globo sobre Anita Sarkeesian, 2014                                                                              
Fonte: O Globo – Acesso em: 22/02/2015 

 

Anita Sarkessian desenvolveu o projeto  que tinha como tema Tropes vs 

Women in Video Games (Metáforas e Mulheres nos Videogames) tradução nossa. 

Ela é responsável pela série de vídeos Feminist Frequency (Frequência Feminista), 

tradução nossa, disponíveis no YouTube. Para as feministas contemporâneas fica 

difícil digerir essa situação de opressão em que foi exposta a autora dos projetos 

feministas relacionados aos jogos eletrônicos. Para elas, é triste perceber que em 

pleno 2015 videogames ainda são criados por uma cultura digital machista e sexista.  

O que nos possibilita avaliar a importância do movimento ciberfeminista como 

marco para o movimento feminista contemporâneo. Desta forma, Virginia Barratt, 

uma das fundadoras da VNS Matrix, escreveu em 2014:  

 

O ciberfeminismo foi um momento catalisador, um vírus mental 
coletivo e memético que mobilizou garotas geeks de todo o mundo e 
desencadeou na criação dos códigos tecno-pornôs blasfêmicos que 
transformaram as máquinas em algo prazeroso e úmido... quando 
assisto às meninas do Pussy Riot se recusando a serem corpos 
―puros e limpos‖ da forma mais fétida possível, eu vejo a linhagem 
feminista ciborgue se expandindo pelo espaço-tempo 
(MOTHERBOARD, 2014, sp). 
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Figura 9 – Postal da VNS Matrix, 1994. Da esquerda para a direita: Francesca Da Rimini, 

Virginia Barratt, Julianne Pierce, Josephine Starrs.  
Fonte: http://motherboard.vice.com – Acesso em: 22/02/2015 

 

A Pussy Riot é uma banda russa de punk rock feminista formado em outubro 

de 2011 que realiza performances pós-modernas para confrontar politicamente o 

governo russo.  

 
Figura 10 – Pussy Riot 

Fonte: Wikipédia – Acesso em: 22/02/2015 

 

Há, portanto, no grupo Pussy Riot, uma prática ativista por meio da arte, e 

que propaga-se na Internet a fim de fomentar o movimento feminista. As 

performances protagonizadas por elas ficaram reconhecidas mundialmente devido à 

conexão que é estabelecida pela tecnologia, possibilitando novas narrativas de 

atuação feminista no ciberespaço, assim como bem fez o coletivo VNS Matrix. 

Observemos o discurso delas situado na figura11. 

http://motherboard.vice.com/
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Figura 11 – Pôster do VNS Matrix, meio dos anos 90                                                                            

Fonte: http://motherboard.vice.com – Acesso em: 22/02/2015 

http://motherboard.vice.com/
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2 ARTEATIVISMO E CIBERFEMINISMO 

 

2.1 Arteativismo: novas performances para o feminismo em rede 

 

Diante das transformações sociais impulsionadas pelo capitalismo, o 

significado da arte e sua relação com a sociedade foi alterado. A emergência do 

sistema capitalista representou não somente o surgimento de um novo modo de 

produção econômica, como também o surgimento de uma nova ordem cultural e de 

produção da subjetividade. O que desencadeou e vêm desencadeando novas 

perspectivas, práticas e subjetividades na arte e na relação dos sujeitos com ela.  

Segundo Adorno (1970), ―(...) a situação da arte é hoje aporética‖. Ou seja, ela 

acaba se unindo à rotina das mercadorias, sua autonomia tão bravamente 

conquistada perde o sentido, porque ela passa a exercer um papel de mero objeto, 

uma vez que a indústria cultural transforma a arte em diversão.  

Sobre esse contexto, Benjamin (1994) chamou atenção em seu texto ―A obra 

de arte em sua reprodutibilidade técnica‖ para o peso do cânone, que é essencial 

para validar uma obra de arte. Para ele, a reprodutibilidade tirou da obra de arte sua 

―aura‖, e com isso, pode-se entender, acabou por eliminar seu próprio status de obra 

de arte. A morte da aura, para Benjamin (1994), é entendida como o declínio da 

experiência no plano estético, sendo o período antes da modernidade, da 

industrialização e do advento do capitalismo, o momento da arte ―aurática‖, extinta 

na atualidade devido à indústria cultural e à reprodutibilidade técnica, que pelos 

moldes do capitalismo tornou a arte produto da reprodução técnica. ―Na medida em 

que ela multiplica a reprodução, substitui a existência única da obra por uma 

existência serial‖ (BENJAMIN, 1994, p. 168-169). Para o autor, a aura foi 

diretamente destruída na arte. 

Bourriaud (2009) em relação à perda da aura da arte tem um olhar mais 

otimista, ao contrário da análise realizada por Walter Benjamin, quando associa a 

situação da arte na modernidade ao fenômeno do declínio da experiência estética 

autêntica, única, original devido à arte ter passado a funcionar sob o amparo da 

indústria cultural. Já Bourriaud (2009) vê como um marco na História da Arte, pois 

possibilitou criar novos laços que permitem uma arte de confronto, de enfrentamento 

político-social dentro do contexto do capitalismo contemporâneo. 
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Compreendendo que as mudanças na esfera econômica marcaram e 

transformaram a relação do homem com a própria arte, surge então a problemática 

do pós-moderno no campo artístico a partir dos anos 90, em que ―A questão não é 

mais ampliar os limites da arte, e sim testar sua capacidade e resistência dentro do 

campo social e global‖ (BORRIAUD, 2009, p.43).  

Eis que surge uma arte muito mais performática, no sentido que o artista 

transforma-se na própria obra de arte. É o artista pós-moderno o objeto de sua arte, 

capaz de experimentar o fazer político por meio das múltiplas formas de linguagem, 

construindo assim, novas percepções, uma que vez que ―A política e a arte 

constroem ficções, rearranjos materiais dos signos e das imagens, das relações 

entre o que se vê e o que se diz, entre o que se faz e que se pode fazer‖ 

(RANCIÈRE, 2009, p.59). 

O pensador francês Jacques Rancière (2007), em seu artigo ―Será que a arte 

resiste a alguma coisa?‖, propõe (re) pensar a linha tênue e tensa existente entre o 

―artístico‖ e ―político‖ da arte. Político neste caso engloba a dinâmica de resistência. 

Para ele: 

 
A ―resistência‖ da arte aparece, assim, como um paradoxo de dupla 
face. Para manter a promessa de um novo povo, ela deve ou 
suprimir-se, ou diferir indefinidamente a vinda desse povo. A 
dinâmica da arte, há dois séculos, talvez seja a dinâmica desta 
tensão entre dois polos, entre a auto-supressão da arte e o 
diferimento indefinido de seu povo. O paradoxo na política da arte 
remete justamente ao paradoxo da sua definição no regime estético 
da arte: as coisas da arte não se encontram aí definidas, como antes, 
pelas regras de uma prática. Elas se definem pelo pertencimento a 
uma experiência sensível específica, a de um sensível subtraído às 
formas habituais da experiência sensível (RANCIÈRE, 2007, p.10). 

 
 

Leitor e investigador da obra de Deleuze (1992) no que tange à crítica de arte 

Rancière afirma que ―A resistência da obra não é o socorro que a arte presta à 

política. Ela não é a imitação ou antecipação da política pela arte, mas propriamente 

a identidade de ambas. A arte é política‖ (RANCIÈRE, 2007, p.2). 

Diante deste fato, o artista não aparta a consistência da arte e o protesto 

político, separando-os cada qual em seu lugar, a preocupação não deve/deveria ser 

essa, ―(...) mas de manter a tensão que faz tender, uma para a outra, uma política da 

arte e uma poética da política que não podem se unir sem se auto-suprimirem‖ 
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(RANCIÈRE, 2007, p. 13). Pensando nessa tensão que vive a arte contemporânea 

que a pesquisa debruça-se sobre as perspectivas de resistência e de ativismo 

criativo, a que chamaremos de arteativismo, cujo ―devir político da arte torna-se a 

confusão ética em que ambas, arte e política, se evanescem precisamente em nome 

da sua união‖ (RANCIÈRE, 2007, p. 13).  

André Mesquita (2011) em seu livro ―Insurgências Poéticas‖ coloca que Arte 

ativista é muito mais do que um gênero que carrega exemplos de ―anomalias 

curiosas‖, apresentando sua utilidade apenas para enriquecer o velho cânone da 

história da arte. Para ele, ―Arte ativista, passada de coletivo para coletivo, de 

movimento para movimento, propõe a escrita de uma ―contra-história‖ para uma 

cultura de oposição‖ (MESQUITA, 2008, p. 50). Segundo o autor, 

 

Os campos da arte e do ativismo produzem experiências distintas, 
finalidades e processos que são particulares em seus meios de 
atuação. Mas, ao se aproximarem, ao lançarem estratégias de ação 
que buscam enfrentar os problemas e os mecanismos de controle 
que penetram na vida contemporânea – e que agem sobre os nossos 
corpos e subjetividades – as qualidades mais potentes de ambos 
podem agrupar-se, criando experiências como um protesto coletivo, 
assim como uma rebelião em massa, uma agitação livre ou formas 
micropolíticas de resistência (MESQUITA, 2008, p.50). 

 

Para Guatarri e Rolnik (1996), a questão da micropolítica ―- ou seja, a questão 

de uma analítica das formações do desejo no campo social - diz respeito ao modo 

como se cruza o nível das diferenças sociais mais amplas‖ (GUATTARI; ROLNIK 

1996, p.127). A vida em sociedade é permeada por questões políticas e pensar 

numa dimensão política que coloque as relações cotidianas, as narrativas do dia a 

dia, a fim de localizar o poder exercido dentro dessas relações descentralizadas dos 

grandes conjuntos sociais institucionalizados ou não é o que Guattari (1996) 

esclarece e juntamente com Deleuze conceitua como micropolítica. Nesta direção, 

―A questão é, justamente, pôr a micropolítica por toda parte: em nossas relações 

estereotipadas de vida pessoal, de vida conjugal, de vida amorosa e de vida 

profissional, nas quais tudo é guiado por códigos‖ (GUATTARI, 1996, p.135).  

Vivemos numa sociedade de cultura ―capitalística‖, como Guattari (1996) 

coloca. Ele utiliza este termo para dar conta não somente das sociedades 

classificadas como capitalistas, mas também dàquelas referidas ao capitalismo 

"periférico", bem como as economias ditas socialistas que vivem numa espécie de 
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dependência e contra dependência do sistema capitalista. Tais sociedades, segundo 

Guattari (1996), em nada se distinguem no que diz respeito ao modo de produção da 

subjetividade. Portanto, para ele ―A questão micropolítica é a de como reproduzimos 

(ou não) os modos de subjetividade dominante‖ (GUATTARI, 1996, p.133). 

E quando Mesquita (2008) fala de ―micropolíticas de resistência‖ entendemos 

que o Arteativismo possibilita, no seu modo de ação e produção artística, a criação 

de condições e estratégias coletivas que questionam o poder dominante. 

Gostaríamos de enfatizar que é no âmbito da coletividade que a prática arte-ativista 

se fortalece e tem a possibilidade de existir. Contudo,  

  

Projetos criados por apenas um único artista, baseados em uma 
complexidade de fatores que incluem níveis diversos de negociação, 
de envolvimento e de interesse de outros indivíduos, também podem 
ser descritos como um modelo colaborativo ou participativo de 
produção coletiva. Para este tipo de prática, o artista baseia-se em 
situações sociais para produzir uma arte politicamente engajada. O 
artista torna-se um agenciador de processos de percepção crítica em 
colaborações com comunidades ou um grupo específico de pessoas, 
transformando os participantes em possíveis co-criadores e co-
produtores de um projeto (MESQUITA, 2008, p. 52). 
 
 

Mobiliza-se, assim, o que estamos tratando ser o Arteativismo: as práticas 

artísticas coletivas articuladas ao ativismo, com análise no movimento ciberfeminista 

que por meio da arte-ativista é entendida como ―(...) uma prática feminista em rede, 

que tem por intuito, tanto politicamente, quanto esteticamente, a construção de 

novas ordens e desmontagem de velhos mitos da sociedade através do uso da 

tecnologia‖ (MARTÍNEZ COLLADO e NAVARRETE, 2006, sp). Grifo nosso.  

A esse respeito, o Brasil tem se tornado um lugar para as reverberações do 

movimento ciberfeminista, com características próprias que problematizam a 

questão da mulher e da tecnologia. Como veremos a seguir. 

 

 

2.2 O ciberfeminismo brasileiro 

 

Para Tatiana Wells, jornalista com mestrado em hipermídia pela Universidade 

de Westminster, Londres, o ciberferminsimo nunca chegou à América Latina, 
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portanto, consequentemente, nunca chegou ao Brasil. Ela diz isso em seu artigo 

publicado em 2005, ―O ciberfeminismo nunca chegou à América Latina‖, cuja análise 

recai em diferenciar teoricamente e culturalmente o movimento que era muito mais 

forte na Austrália, Europa e nos EUA.  

Wells (2005) constrói a ideia de que no Brasil o ciberfeminismo não se 

consolidou com a mesma força quanto nos outros países por não ter havido um 

debate público no âmbito das questões de gênero e tecnologias, como a 

biocibernética, por exemplo, e como Butler em sua visão foucaultiana diz sobre o 

gênero:  

 
O gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos 
repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a 
qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma 
substância, de uma classe natural de ser. (BUTLER, 2003, p. 59). 

 

Pode-se atribuir este fato às questões que tangem ao desencadeamento 

histórico do movimento feminista ocorrido nesses países. O movimento feminista no 

Brasil ganha força efetivamente nos anos 70. 

Para o melhor entendimento de que na história do movimento feminista o 

Brasil mal acompanhou o seu processo original, Simone de Beauvoir, por exemplo, 

filósofa francesa que fora a grande autoridade pensante sobre a condição da mulher, 

tornando-se influência marcante de nossas autoras feministas, só teve seu livro ―O 

Segundo Sexo‖ publicado em 1960, com tradução de Sérgio Milliet. Observa-se que 

ocorreu uma lacuna de onze anos entre a edição francesa de 1949, e a sua edição 

no Brasil, o que implica numa notável defasagem no que diz respeito ao processo de 

assimilação e reflexão de sua crítica. É certo que a publicação atrasada não 

dificultou às intelectuais que se dedicavam a pesquisar as relações de gênero, 

nesse sentido. Aqui no Brasil destacou-se Rose Marie Muraro, falecida em 2014 e já 

referenciada neste trabalho, mas o que é questionado nesse momento envolve no 

reconhecimento das diferenças, em comparação aos outros países, sobre o caminho 

percorrido pelo feminismo brasileiro desde seu surgimento. Como mostra Jacqueline 

Pitanguy (1994) em entrevista ao Dossiê Leila Diniz, publicado na Revista Estudos 

Feministas, enquanto na Europa uma das bandeiras do movimento feminista dos 

anos 60 era a questão do aborto, apresentando em seu contexto um movimento que 
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ia sendo lançado no cenário político de forma organizada com questões muito 

concretas, por aqui, o cenário era outro: 

Aqui no Brasil não há nada de similar acontecendo, nessa época. No 
Brasil, a única coisa que se tem como expressão política maior, na 
década de 60, depois do golpe, sobretudo, é a ideia da necessidade 
de se montar uma frente unida do povo contra a ditadura. E esse 
povo, naquele momento, não tem sexo, não tem raça, não tem idade. 
Você só tem, realmente, a questão da luta de Classe, E essa 
bandeira geral de luta contra a ditadura vai ser o credo durante toda 
a década de 60. Eu acho que a década de 60, sob certos aspectos, 
foi uma década extremamente conservadora (PITANGUY, 1994, 
p.475). 

 

Levando em conta essas reflexões, a posição tardia do feminismo brasileiro 

tem profunda relação com o que Wells (2005) revela sobre o ciberfeminismo ―nunca 

ter chegado à América Latina‖ e por assim ser, ao Brasil. Contudo, esse trabalho 

comprova pelo exercício analítico desenvolvido no decorrer da pesquisa que houve 

sim experimentações do movimento ciberfeminista, podendo-se referir a ele como 

―ciberfeminismo brasileiro‖, com qualidades e desdobramentos próprios e que 

resistem na atualidade. Nesse sentido, a própria Wells (2005) reconhece o empenho 

de alguns grupos isolados, ONGs e centros que, preocupados em inserir as 

mulheres do país na rede, vão desempenhar um papel muito importante no que diz 

respeito à apropriação da cultura tecnológica dessas mulheres. 

 

No Brasil, com a constatação pelas organizações feministas que 

trabalhavam justamente com as novas tecnologias e o tema saúde 

(em assuntos como bioética, reprodução assistida, contracepção, 

transgênicos e genética) da falta de um amplo debate sobre tais 

questões, começa no meio dos anos 90, um movimento para 

publicizar o assunto, cuja importância é absurdamente velada por 

grande parte da mídia, e consequentemente da sociedade. Um 

exemplo foi o debate intitulado "Sob o signo da bios", promovido 

pelas ONGs feministas CEMINA e CRIOULA durante o ano de 2004. 

No entanto, muitas dessas organizações ainda sofrem de uma 

enorme desvantagem em conhecimento prático e político em relação 

às novas tecnologias de comunicação e informação. CEMINA, de 

novo, é outra exceção, trabalhando com mulheres e rádio por todo o 

país, com foco no interior do estado de Pernambuco com a Rede 

Cyberella. Outro exemplo é a Rede Mulher de Educação, que 

desenvolve projetos que usam TIC com mulheres mais velhas. 

Aspectos sociais, econômicos e políticos da chamada "sociedade da 

informação" é o foco de outra organização feminista, a Rede DAWN, 
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cujo foco para a Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação 

(WSIS-World Summit on Information Society) desde 2002 é promover 

o debate de temas relacionados à cúpula sob a perspectiva de 

gênero, estimulando a participação da sociedade civil visando 

permitir que novas direções e sensibilidades, mais igualitárias, sejam 

incorporadas aos rápidos desenvolvimentos tecnológicos (WELLS, 

2005, sp). 

 

Segundo Lemos (2009) o Ciberfeminismo acontece de modo 

desterritorializado, alinhando-se às questões temporais e culturais de cada contexto, 

onde resulta ao mesmo tempo em que possibilita que novas subjetividades entrem 

em conexão por ter como mediação as tecnologias de comunicação em rede. 

 
A questão é que as políticas do feminino emergem com diferentes 
intensidades, questões e modos de apresentação. Nos contextos 
europeu e australiano, a arte e o ativismo foram formas mais 
presentes, no contexto brasileiro fazem-se necessários outros modos 
de enfrentamento devido às questões e diferenças econômicas, 
educacionais e culturais do país (LEMOS, 2009, p. 87). 

 
Nessa direção, chamamos atenção para o grupo RodAda e o coletivo 

MariaLab, dois exemplos de projetos que vêm sendo realizados no Brasil, 

atualmente, com a finalidade de tornar a igualdade no acesso da mulher a ciência e 

tecnologia uma realidade concreta. Vê-se, pois, uma tentativa de transformar ―(...) as 

condições de produção e desenvolvimento das TIC‘s junto a uma verdadeira 

mudança cultural e epistêmica‖ (NATANSOHN, 2013, p. 19). E isso se deve porque 

segundo Graciela Natansohn (2013) as mulheres não possuem a mesma 

participação que os homens têm na elaboração das redes digitais:  

 

No entanto, as mulheres participam muito pouco sobre as decisões 
de infraestrutura física e lógica das redes digitais em todo o mundo. 
Nos ministérios e secretarias políticas do governo dos países existem 
poucas mulheres, assim como são minoria as engenheiras de 
computação, empreendedoras da área das TIC‘s, programadoras, 
desenvolvedoras de softwares e administradoras de sistemas. A 
diferença digital de gênero é global (NATANSOHN, 2013, p. 19). 
 
 

Embora, segundo a autora, seja possível destacar uma forte presença 

feminina no uso de sites de redes sociais e da telefonia móvel, estar na rede, como 

mostram as estatísticas, não é sinônimo ―(...) de que os problemas das mulheres e 

das TIC‘s serão resolvidos espontaneamente (NATANSOHN, 2013, p. 19)‖.   
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A quantidade de brasileiras usuárias da rede cresce mais do que as 
dos homens e quanto maior a idade, maior são as diferenças em 
favor das mulheres. Em 2011, os usuários de internet correspondiam 
a 46,5% da população de 10 anos ou mais, representando um 
crescimento de quase cinco pontos em relação a 2009 (IBGE, 2011) 
(NATANSOHN, 2013, p. 18). 

 

Para ela é essencial problematizar que a ciência e a tecnologia, ainda hoje, 

são predominantemente um território masculino. E que o feminismo é necessário, 

pois questiona não somente os efeitos de uma cultura altamente machista, ―mas a 

própria constituição da ciência e da tecnologia a partir de uma perspectiva que não 

só exclui as mulheres, mas também a todos os grupos que estão fora das formas 

androcêntricas dominantes‖ (NATANSOHN, 2013, p. 22). Nesse sentido, ela mesma 

sugere: 

 

(...) que o problema não se resume à quantidade de mulheres que 
entram no sistema, mas é o próprio sistema que deve ser discutido, 
repensado, para inclusive não tornar-se desvalorizado. A 
feminilização e consequente depreciação de muitas profissões é um 
exemplo do que está em jogo. Mas isso significa envolver-se 
politicamente em um programa feminista para as TIC‘s que não 
reproduza a masculinidade hegemônica excludente (JENSEN, 2009) 
que segrega a questão de gênero a um ―problema menor‖, um 
problema de mulheres e a um problema de mercados 
(NATANSOHN, 2013, p.22). 

 

Natansohn (2013) chama atenção para perceber que não é apenas um 

problema de alçada tecnológica que está em questão numa política feminista para 

as TIC, ―mas sim, de entender o alcance político e social da cultura digital e do 

entorno tecnológico como forma de vida contemporânea, como o ambiente onde se 

desenvolve a nossa vida e nossas lutas‖ (p.24). 

Diante do olhar que a autora dá em relação à tecnologia e a importância do 

movimento feminista para construção de espaços e espaços no ciberespaço cuja 

participação política, social e cultural possibilite as mulheres serem protagonistas, 

retornemos aos projetos já citados, para perceber como vem sendo realizada esta 

preocupação na atualidade brasileira. 

O projeto RodAda Hacker é na verdade uma oficina de programação 

desenhada para meninas e mulheres, com a finalidade maior de edificar projetos e 

recriar as tecnologias da rede que podem abarcar programação de sites, 
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desenvolvimento de jogos, bancos de dados, produção de aplicativos para redes 

sociais. 

Seu surgimento foi articulado a partir da percepção de que existem poucas 

mulheres atuando nas atividades técnicas ligadas à internet, como engenharia ou 

programação. Com uma página e um grupo no Facebook, a RodAda Hacker 

fomenta as discussões que envolvem tecnologia e feminismo. Como o caso da 

figura abaixo extraída da página virtual. 

 

Figura 12 – Publicação na página RodAda Hacker                                         
Fonte: Facebook – Acesso em: 22/02/2015 

 

Outro ponto a ser desdobrado foi o projeto RodAda Hacker Consciência 

Negra. 

A RodAda Hacker  é uma oficina de programação especialmente 
desenhada para meninas e mulheres. Um encontro para quem quer 
imaginar e construir projetos incríveis e recriar as tecnologias da 
rede. O evento, que foi batizado em homenagem a Ada Lovelace - 
inglesa que é conhecida como a primeira programadora do 
planeta, já ocorreu em diversas partes do país e terá sua primeira 
edição focada em meninas e mulheres negras durante a 

http://rodadahacker.com/
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comemoração pela consciência negra organizada pelo Observatório 

de Favelas (RodAda, 2014, sp). 

 
Figura: 13 – Projeto Consciência Negra RodAda Hacker                                                                      

Fonte: http://www.rodadahacker.org/ – Acesso em: 22/02/2015 

  

O projeto surgiu da percepção de que existem poucas mulheres 
atuando nas atividades técnicas ligadas à internet, como engenharia 
ou programação. É difícil entender se é o número historicamente 
baixo de mulheres nos espaços de inovação tecnológica que 
alimenta o estereótipo masculino desses espaços, ou se é 
justamente o estereótipo que impede ou desincentiva as mulheres a 
participarem mais como criadoras da internet. O fato é que 
precisamos *fazer* alguma coisa para mudar essa história. Quebrar 
os preconceitos e abrir espaço para construirmos uma internet 
realmente aberta, mais diversa e mais justa. Considerando que a 
internet é um dos mais importantes espaços de participação social, 
política e cultural no mundo contemporâneo, queremos incentivar o 
protagonismo feminino na programação e criar novas oportunidades 
de transformação da realidade (RodAda, 2014, sp). 
 

 

Podemos observar que iniciativas como estas, que entrelaçam as tecnologias 

digitais focando no gênero como ―território onde as classificações explodem e em 

que se dão intensas lutas em torno da questão do sujeito, de suas posições 

identitárias, da sexualidade e o desejo‖ (NATANSOHN, 2013, p.29), são avanços 

que colocam em cheque a situação das mulheres que desde muito novas ouvem 

que ―engenhoca é coisa de homem‖. Nesse sentido, Margaret Mead (1967) 

considera que, 

Todas as discussões sobre o estado das mulheres, sobre o caráter, o 

temperamento das mulheres, sobre a submissão e a emancipação 

das mulheres fazem perder de vista o fato fundamental, isto é, que 

os papéis dos dois sexos são concebidos segundo a trama cultural 

que se acha na base das relações humanas e que o menino, à 

medida que se vai desenvolvendo, é modelado tão inexoravelmente 

http://www.rodadahacker.org/
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quanto à menina, segundo um cânone particular e bem definido 

(Margaret Mead 1967 citada por Elena Gianni Belotti 1987 p. 10). 

Para Belotti (1987), ―a paridade de direitos com o homem, a igualdade 

salarial, o acesso a todas as carreiras são objetivos sacrossantos e, ao mesmo no 

papel, já foram oferecidos às mulheres no momento em que o homem julgou 

conveniente‖. A autora alerta que, ainda assim, continuarão inacessíveis se não 

existir uma mudança nas estruturas psicológicas, estas que impossibilitam as 

mulheres de desejar arduamente apropriar-se dos seus direitos.  

A necessidade de se realizar como indivíduos, a autoafirmação, o 
desejo de autonomia e de independência, cuja falta se reprova às 
mulheres na adolescência, no momento das opções fundamentais, já 
sofreram duros abalos: e isto ocorreu desde os primeiros anos da 
infância (BELOTTI, 1987, p.11). 

 

Como nos mostra a figura 13, publicada na página da RodAda Hacker, cujo  

questionamento perpassa às questões dos estereótipos de gênero que são 

legitimados pela sociedade, sendo vistos como algo natural. Ou seja, são nas 

relações cotidianas, em especial na vida familiar, que crianças, meninas e meninos, 

internalizam e externalizam seu gênero de acordo com o que a sociedade impõe, 

hierarquizando o gênero nas brincadeiras, na escolha entre azul e rosa, e nas 

escolhas e aspirações futuras. ―Por isso quando ouvem o clássico pedido: ‗Gostaria 

de levar um brinquedo próprio para uma criança de dois anos‘, retrucam: Menino ou 

menina?‖ (BELOTTI, 1987, p.75).   

Esse discurso é tão recorrente que soa como natural, por isso desvelá-lo à luz 

do gênero é essencial para entender que a identidade feminina é socialmente 

formada e estabelecida desde muito cedo.   

 

Pierre Bourdieu (1996) atribui tal atitude das mulheres à dominação 
masculina, ―forma particular e particularmente acabada da violência 
simbólica‖, acentuando que outros exemplos podem ser encontrados 
na dominação de uma etnia sobre outra ou das classes dominantes 
sobre as classes dominadas através da cultura. Explicitando tal 
teoria, o historiador Roger Chartier (1995), retomando a tese de 
Bourdieu, afirma que a construção da identidade feminina teria se 
pautado na interiorização pelas mulheres das normas enunciadas 
pelos discursos masculinos; o que corresponderia a uma violência 
simbólica que supõe a adesão dos dominados às categorias que 
embasam sua dominação. Assim, definir a submissão imposta às 
mulheres como uma violência simbólica ajuda a compreender como 
a relação de dominação – que é uma relação histórica, cultural e 
linguisticamente construída – é sempre afirmada como uma diferença 
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de ordem natural, radical, irredutível, universal.‖ (SOIHET, 2008, 
p.198). 

 

 

 

Figura 14 – Publicação na página RodAda Racker 
Fonte: Facebook – Acesso em: 22/02/2015 

 

Outro projeto que é característico do movimento ciberfeminista e quem sendo 

realizado no Brasil é o MariaLab, coletivo que busca inserir as mulheres nos 

espaços tecnológicos, pensando numa tecnologia feita por mulheres, realidade que 

ainda fica em desvantagem relacionada ao gênero masculino.  Quanto ao nome do 

coletivo, podemos perceber seus reais objetivos: 
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Maria é um nome extremamente comum não só no Brasil quanto no 
mundo. Somos todas um pouco Maria.  Maria Meyer, Maria 
Mitchell, Maria Gaetana Agnesi, Marie Curie, todas Marias que são 
exemplos para cada mulher. 
E ―Lab‖ vem de laboratório, de local para aprendizado e experiências 
e descobertas, e também de Labrador por inspiração da Jéssica 
Aline. Labradores são cães amigáveis, fáceis de treinar para vários 
tipos de tarefas, ótimos cães guia e muito usados em terapia. 
Combinam muito bem com a idéia de um espaço voltado para 
aprender e ensinar! (MariaLab, ano?, sp). 

  

 

Figura 15 – Site MariaLap HackerSpace                                                                                      
Fonte: http://marialab.com.br/ – Acesso em: 22/02/2015 

 

Para finalizar os exemplos de projetos que estão articulados hoje no Brasil, 

não poderíamos deixar de apresentar o MAMU, Mapa de Coletivos de Mulheres. 

―Um site que funciona de forma colaborativa e utiliza recursos de geolocalização 

para direcionar os internautas a grupos e espaços físicos de todo o país onde a 

mulher é protagonista‖ 5. 

O coletivo também divulga na sua página do Facebook ações artísticas e 

culturais, como performances, teatro, música e intervenções urbanas focadas na 

expressão corporal que defendem e evidenciam o ativismo feminista. Como foi o 

caso do Coletivo Universidade Livre Feminista, que promoveu Ensaio Parangoluvem 

com performance das ativistas Nadja Dulci e Mari Brites.  

 

                                                           
5 Disponível em: http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-
arte/2014/11/27/interna_diversao_arte,459405/mapa-reune-coletivos-femininos-que-usam-a-arte-

para-defender-causas-sociais.shtml Acesso em: 23/02/2015. 

http://marialab.com.br/
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2014/11/27/interna_diversao_arte,459405/mapa-reune-coletivos-femininos-que-usam-a-arte-para-defender-causas-sociais.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2014/11/27/interna_diversao_arte,459405/mapa-reune-coletivos-femininos-que-usam-a-arte-para-defender-causas-sociais.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2014/11/27/interna_diversao_arte,459405/mapa-reune-coletivos-femininos-que-usam-a-arte-para-defender-causas-sociais.shtml
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Figura 16 – Site MAMU                                                      
Fonte: http://www.mamu.net.br/ – Acesso em: 22/02/2015 

 

Resumidamente, o MAMU ―É um mapa dinâmico, aberto e vivo, pronto para 

incluir cada projeto formado e encontrado por todo o Brasil‖, fala a mentora do 

MAMU ao jornal Brasiliense6.  

 

2.3 A performance ciberfeminista no trabalho artístico de Helga Stein 

 

  Como vimos em partes anteriores as tecnologias assumem hoje um papel 

crucial na sociedade, pois produzem mecanismos que vão agir diretamente na forma 

como os sujeitos enxergam e enxergarão a si mesmos e ao mundo a sua volta. 

Novas visões de mundo são construídas tendo a mediação do computador. Foi 

assim com o movimento artístico-político pelo grupo australiano VNS-Matrix (1991), 

que inaugurou o Ciberfeminismo numa vertente estética, colocando em cena a 

performance do feminino ciborgue inspirado no Manifesto de Donna Haraway.  

Neste primeiro recorte, para identificar a arte-ativista presente no movimento 

ciberfeminista contemporâneo, buscamos fazer uma análise do projeto artístico da 

brasileira Helga Stein, o Andros Hertz (2004), cuja finalidade questiona as múltiplas 

formas possíveis da representação imagética dos gêneros no ciberespaço, 

                                                           
6

 Entrevista na íntegra: http://www.mamu.net.br/wp-content/uploads/2014/12/entrevista-na-
%C3%ADntegra-Correio-Braziliense.pdf Acesso: 23/02/2015. 

http://www.mamu.net.br/
http://www.mamu.net.br/wp-content/uploads/2014/12/entrevista-na-%C3%ADntegra-Correio-Braziliense.pdf
http://www.mamu.net.br/wp-content/uploads/2014/12/entrevista-na-%C3%ADntegra-Correio-Braziliense.pdf


65 
 

desvelando a cibercultura na contemporaneidade e seus novos modos de produção 

de sentido, que conflita o autorretrato com a cultura da autoexposição nas redes 

sociais, questionando como o uso das tecnologias de comunicação permite novos 

modos de discursos, neste caso narrativas performáticas que apresentam, ainda que 

indiretamente, fortes influências do movimento ciberfeminista, quando recupera a 

figura do ciborgue de estar entre fronteiras e ―pensar a si mesma como matéria de 

ficção e também de experiência vivida, uma experiência que muda aquilo que conta 

como experiência feminina no final do século XX‖ (HARAWAY, 1984, p. 40). 

O objeto de análise, Andro Hertz (2004), tem como base a manipulação da 

imagem pelos meios digitais. Ele foi escolhido por se capaz de permitir discutir a 

performance (online) como narrativa ciberfeminista que só existe devido a cultura 

digital.  

A artista brasileira Helga Stein é fotógrafa e designer gráfica, 
trabalhando com o desenvolvimento de interfaces gráficas para web 
desde 1995. Mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC São 
Paulo, a artista vem desenvolvendo projetos artísticos que discutem 
as mudanças nos paradigmas estéticos, simbólicos e representativos 
propiciados pela cultura digital, envolvendo fotografia, vídeo, música 
e Internet. Seu projeto Andros Hertz (2004) é uma continuação do 
projeto Narkes (2003). Ambos os projetos fazem um estudo 
minucioso das consequências da manipulação da imagem pelos 
meios digitais, mas vão além (LEMOS, 2009, p.109). 

 

Em Andros Hertz, localizado no ciberespaço na rede social Flickr, as imagens 

estão separadas em três grupos: Portraits, Faces e Bodies, analisados nesta parte a 

fim de justificar a presença e/ou influência do Ciberfeminismo no projeto de Helga 

Stein. 

Para Kossoy (2000), ―a produção da obra fotográfica diz respeito ao conjunto 

de mecanismos internos do processo de construção da representação”. (p.42) 

Sendo assim, é criado conforme certa intencionalidade. ―Construído e materializado 

cultural, estética/ideológica e tecnicamente, de acordo com a visão particular de 

mundo do fotógrafo‖ (KOSSOY, 2000, p.42).  
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Figura 17 – Andros Hertz no Flickr                                

Fonte: https://www.flickr.com/photos/helgastein/ – Acesso em: 22/02/2015 

 

 

O Flickr foi criado em fevereiro de 2004 por Stewart Butterfield e Caterina 
Fake e é uma plataforma online de imagens que, segundo Gunthert (2012), 

 

(...) conserva uma oferta premium pagante, mas permite também a 
abertura de contas gratuitas. No lugar de enfatizar a personalização 
de sua apresentação de imagens, o site a reduz a uma fórmula 
padronizada. Por outro lado, ele propõe uma interação induzida com 
os conteúdos, através de comentários, favoritos e tags. Mais que 
encorajar a restrição de acesso às fotos, o Flickr favorece a uma 
cultura de partilha, através da possibilidade de criar grupos e álbuns 
coletivos, a promoção de acesso aberto ou mesmo de licenças 
Creative Commons (GUNTHERT, 2012, p.39).  

 

Em Andros Hertz, Helga Stein propõe-se a questionar a cultura dos 

autorretratos que proliferam nas redes sociais, problematizando as articulações das 

identidades compartilhadas na web. Como não lembrar o que vivenciamos no ano 

2015, a cultura dos selfies, com equipamentos próprios para sua realização, como, 

por exemplo, como ficou conhecido popularmente no Brasil, o acessório pau-de-

https://www.flickr.com/photos/helgastein/
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selfie? Uma espécie de varinha capaz de capturar a imagem de si e do ambiente, 

como ilustra a imagem abaixo: 

 

Figura 18 – ―Pau-de-Selfie‖ 
Fonte: Google Imagens – Acesso em: 22/02/2015 

 

Foi no final do ano de 2013, que o dicionário da Oxford Univesity Press, Reino 

Unido, oficializou o termo ―selfie‖ como a palavra do ano. A palavra selfie atribui-se 

ao ato de tirar uma foto de si mesmo através de câmeras de smartphones ou 

webcams e compartilhá-las publicamente em redes sociais. É uma performance 

social contemporânea que se realiza quando sai da esfera privada e toma a esfera 

pública.  

Esse acontecimento deu-se por causa da popularização do uso pelas redes 

sociais espalhadas no mundo inteiro. Um fato que contribuiu para a explosão dos 

selfies ocorreu em 2014, depois que a apresentadora de televisão Ellen DeGeneres 

compartilhou em seu twitter, em tempo real, um selfie dos atores durante a cerimônia 

do Oscar. A fotografia teve inúmeros acessos e tornou-se um viral na internet. Há 

quem diga que isso tudo não passou de uma estratégia publicitária para o 

lançamento do aparelho que captou a foto.  

Que o ―selfie hollywoodiano‖ é resultante das ―relações capitalísticas‖ não é o 

foco desta pesquisa, e sim o que há por trás desta performance contemporânea. 

Nesse sentido, fez-se necessário este pequeno adentro para perceber que já em 

2001 a artista Helga Stein, em seu trabalho artístico, colocava a discussão de como 
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a web é capaz de criar uma rede de imagens espetacularizadas  por sujeitos que 

consomem e produzem imagens. 

 
Figura 19 – Selfie no Oscar 2014 

Fonte: Twitter @TheEllenShow – Acesso em: 22/02/2015 

 

Através de sua arte, Helga Stein nos permite pensar na ―criatura‖ ciborgue tão 

estimada por Donna Haraway, ao refletir sobre o papel que a tecnociência, a 

cibernética e a própria tecnologia assume nos corpos das pessoas possibilitando 

novos organismos constituídos por subjetividades e identidades também novas. 

Dentro desta perspectiva, entendemos que as subjetividades são construídas por 

campos individuais, coletivos e institucionais, como afirma Guattari (1992).  

Podem-se observar, em seu trabalho, perspectivas ciberfeministas, uma vez 

que, é colocado em questão o gênero da própria artista, devido à alteração de sua 

identidade por meio das imagens. Nesse sentido, ela comenta: 

Andros Hertz é o nome de uma série de personagens que tem sua 
origem em autorretratos manipulados digitalmente, ora de forma sutil 
– uma pequena mudança na proporção entre nariz e boca, ora de 
forma incisiva – a deformação de globos oculares ou alargamento 
dos lábios. A cada novo autorretrato surge uma figura que preserva 
suas características originais, mas que é percebida como um novo 
sujeito. A manipulação digital, como o próprio nome sugere, não cria 
novos dados, e sim, trabalha com as possibilidades latentes da 
imagem: é neste ponto que questiona a autenticidade tanto da 
imagem quanto da própria identidade. Caso estejam 
descontextualizados de sua condição inicial, esses novos rostos 
resultantes da manipulação digital serão tratados como novas 
identidades? (STEIN, 2004, sp). 

 

 

Em Faces, trabalho que compõe o Andros Hertz, Helga Stein dá vida a 

diferentes estereótipos femininos em diversificados contextos. 



69 
 

Helga também faz um resgate, atualizado e sob a ótica das 
tecnologias de comunicação, de trabalhos importantes dentro da arte 
feminista como, por exemplo, os autorretratos da fotógrafa norte 
americana Cindy Sherman. Modelo e fotógrafa das próprias 
encenações, Sherman questiona, em parte, o conceito de 
autorretrato e os estereótipos da mulher em diferentes mídias. Um 
exemplo é a sua série Stills cinematográficos sem título-(Untitled Film 
Stills,1977-1980), onde a autorrepresentação é um jogo de 
superfícies, de aparências. Delas emerge uma visão da mulher não 
como indivíduo, mas como estereótipo cultural, como máscara social 
(LEMOS, 2009, p. 114). 

A diferença maior entre o trabalho artístico Faces e o de Cindy Sherman se 

dá ―pela simples manipulação digital de seus próprios traços e fisionomias‖. 

Enquanto Sherman ―assumia diferentes personas através de todo um aparato de 

produção cinematográfica‖, Stein utilizava mecanismos tecnológicos de 

manipulação. (LEMOS, 2009). 

Em comum as imagens têm apenas uma máscara facial que as 
remete ao rosto da artista, mas em si não são mais do que uma 
membrana permeável cuja integridade é violada e retocada 
incessantemente por coordenadas de informação (LEMOS, 2009, p. 
114). 

 

 

 
Figura 20 – Cindy Sherman 

Fonte: http://www.moma.org/ – Acesso em: 22/02/2015 

 

http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=56687
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Figura 21 – Helga Stein 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/helgastein/ – Acesso em: 22/02/2015 

 

Já na galeria Portraits a artista Helga Stein brinca com as possibilidades de se 

transformar com diferentes retratos que vão desde os traços masculinos a traços 

infantis. Desta forma ―homens, mulheres e crianças ganham os traços e 

características da face da própria artista, de maneira sutil e intermitente‖ (LEMOS, 

2009, p. 114).  

 

 
Figura 22 – Arte da galeria Portraits 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/helgastein/– Acesso em: 22/02/2015 

https://www.flickr.com/photos/helgastein/
https://www.flickr.com/photos/helgastein/
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Figura 23 – Arte da galeria Portraits 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/helgastein/ – Acesso em: 22/02/2015 
 

 

 
Figura 24 – Arte da galeria Portraits 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/helgastein/ – Acesso em: 22/02/2015 

 

E na série Body (2005-2006) as manipulações realizadas pela artista ocorrem de 

modo mais extremo. Ao fotografar-se de corpo inteiro ela assume sua imagem como 

―um simulacro, mais boneca do que corpo vivo‖ (LEMOS, 2009, p. 115).  

https://www.flickr.com/photos/helgastein/
https://www.flickr.com/photos/helgastein/
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Figura 25 – Arte da galeria Body 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/helgastein – Acesso em: 22/02/2015 

  

É possível interpretar neste trabalho de Helga Stein, ao se deparar com suas 

fotografias de corpo inteiro altamente manipuladas, uma dura crítica à nossa cultura 

acerca de como o corpo feminino é representado pelas mídias. 

(...) nas mídias, aquilo que dá suporte às ilusões do eu são, 
sobretudo, as imagens do corpo reificado, fetichizado, modelizado 
como ideal a ser atingido em consonância com o cumprimento da 
promessa de felicidade sem máculas (SANTAELLA, 2004, p.125-
126).  

O que vemos é um corpo espetacularmente plástico muito protegido pelo 

photoshop, como aponta a antropóloga Goldenberg (2008) sobre a alteração feita 

por programas de computador. A modificação realizada por este cirurgião plástico 

digital protege a mulher de estar ―verdadeiramente ‗pelada‘ ao eliminar as mínimas 

imperfeições do corpo feminino‖. Desta forma, ―o PhotoShop veste a mulher ao 

despi-la de suas rugas, estrias, celulites e manchas‖ GOLDENBERG (2008, p. 81).  

https://www.flickr.com/photos/helgastein
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Nessa mesma linha, ―em lugar do corpo pulsional, assombrado pelo desejo, 

pululam, por todos os lados, esses corpos semi-urgidos, estruturalizados, 

teatralizados na falsa nudez, funcionalizados pela sedução programática e pela 

sexualidade operacional" (BAUDRILLARD, 1996, p 162 citado por SANTAELLA, 

2004, 129). 

O que essas imagens configuram é aquilo que Baudrillard (1996:145) 
chama de ―fascínio auto-erótico, o da mulher-objeto que se olha e, 
com os grandes olhos abertos, volta a fechá-los sobre si mesma‖. 
Trata-se do auge da perfeição e da perversão. É o ponto culminante 
de todo o sistema sexual ―que deseja que a mulher nunca seja tão 
plenamente ela mesma, e, portanto, tão sedutora, quanto a partir do 
momento em que aceita primeiro agradar-se, deliciar-se, de não ter 
nenhum desejo nem transcendência além dos de sua própria 
imagem‖. A mulher é, assim, separada viva de si mesma e do seu 
corpo, convertido em material comutável de exposição e exibição sob 
o signo da beleza, da sedução e do princípio paradisíaco do prazer 
(SANTAELLA, 2004, p. 130). 

 

As formas híbridas de expressão utilizada pela artista modela o que vamos 

chamar de autorretrato contemporâneo, aquele que é cada vez mais performático no 

sentido de existir para que o outro veja, e nesse processo de percepção realizado 

pelo olhar do outro, que está localizado na rede social, há o questionamento da 

identidade e da linha tênue que existe entre o real e o ficcional.  

Na continuidade dessas ideias, a série Body nos direciona ―à questão primária 

do Ciberfeminismo e do pós – humanismo‖ (LEMOS, 2009, p. 115). Sobre o que 

Donna Haraway abre o debate – as transgressões do corpo pela tecnologia – o 

corpo submetido a uma realidade social e ficcional. O que as ciberfeministas, como 

vimos, propuseram articular em seu manifesto.  

Há uma espécie de rumores e ruídos na sociedade contemporânea quando 

percebemos que ―em conjunção com a tecnologia, é possível construir nossa 

identidade, nossa sexualidade, até mesmo nosso gênero, exatamente da forma que 

quisermos‖ (KUNZRU, 2000, 26). E Helga Stein, causa um curto-circuito ao 

reconstruir-se por meio de programas de computador, colocando a ferramenta de 

nosso tempo, o photoshop, um dos mais populares softwares de edição de imagens, 

no cerne de sua inquietação como artista, provocando até mesmo a ideia de arte on-

line e performance como arte no ciberespaço.  

Como aponta Giselle Beiguelman (2005): 
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Arte on-line é bem mais do que arte criada para a Internet. É arte que 
depende da Internet para se realizar, seja ela e-poesia, cinema 
interativo, hiperdrama, web arte ou categoria que se invente. É um 
tipo de criação que lida com diferentes tipos de conexão, de 
navegadores, de velocidade de tráfego, de qualidade de monitor, de 
resolução de tela e outras tantas variáveis que alteram as formas de 
recepção (BEIGUELMAN, 2005, p. 60) 

 

Para ela é necessário pensar muito bem antes de sair dando o nome de arte 

online a qualquer site. ―Afinal, já aprendemos com Wim Wonders, olhos não se 

compram, e como escreveu o poeta Mário de Andrade, ‗versos não se escrevem 

para olhos mudos‘‖ (BEIGUELMAN, 2005, p. 65).  

Nesta perspectiva, Lyra (2013) aponta sobre a ―performance substituindo a  

obra”, ou seja, ―é através do ato, não da obra, que o artista obtém repercussão e 

permanece em evidência por um tempo‖. De uma forma geral, ele ainda afirma que  

―não é uma obra de arte, mas de comportamento‖.  

 

Mas esse possível efeito, se de fato produzido como desejado, será 
um produto do comportamento do artista, não de sua arte. A atitude 
social transgressora continua perfeitamente capaz de induzir a 
movimentos transformadores da estrutura insatisfatória da 
sociedade, mas o que se questiona é a sua eficácia na arte: em se 
tratando de arte, o que se deseja é que esse efeito seja produzido 
pela obra, não pela pessoa do autor. Este – este está ao alcance de 
qualquer um (LYRA, 2013, p. 17). 

 

Apesar de considerarmos o arteativismo como perspectiva para meditar sobre 

as expressões do movimento ciberfeminista na contemporaneidade, não compete a 

esta pesquisa julgar e prolongar o debate sobre o trabalho de Helga Stein, enquanto 

arte ou não, por si própria ela enquadra-se na arte contemporânea que estamos 

desvelando, por apresentar, segundo Mesquita (2011) sua ―astúcia em parodiar a 

vida moderna como um ‗mundo ao revés‘‖. E até mesmo pela formação acadêmica 

da artista, que de certa forma valida seus objetivos artísticos em relação à arte 

fotográfica.  

A intenção aqui é poder identificá-la como uma arte performática – a arte da 

performance que Lyra (2013) classifica ser a essência da arte pós-moderna:  

 

Essa espécie de transgressão pela transgressão na arte de hoje é 
um anticorrelato da antiga arte pela arte. E como a pós-moderna se 
assume e se acostuma como anti-arte, temos – em face da sua 
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absoluta insignificância estética – uma correspondente anti-arte pela 
anti-arte (LYRA, 2013, p. 19). 

 

Segundo Lyra (2013) a arte clássica tem sua atitude no investigar para 

conhecer, a romântica no expressar para fruir, a realista no denunciar para 

transformar, a moderna no conhecer-se para justificar-se e a pós-moderna na 

performance.  

Ora, se a atitude pós-moderna é a performance, a sua arte não está 

preocupada, como a arte clássica, em se eternizar, uma vez que a obra de arte 

neste caso é o próprio artista, cujo objeto é o prazer pessoal sob uma perspectiva 

meramente existencial. A arte é momentânea, o instante é o que vale, o seu valor é 

efêmero.  

Em uma entrevista, a contemplada atriz brasileira Fernanda Montenegro, em 

depoimento aos novos atores que anseiam pela arte teatral, disse: 

 

"Confundem Teatro com "liberdades", com realizações de sua opção 
sexual, com glórias, paetês, retrato no jornal, riqueza (...) todo mundo 
virou artista, agora ator não é todo mundo que pode ser (...) não 
ocupe esse espaço, vai ser bancário, doutor, vá ser diplomata, enfim, 
agora se morrer porque não está fazendo isso, se adoecer, se ficar 
em tal desassossego que não tem nem como dormir, aí volte, mas se 
não passar por esse distanciamento e pela necessidade dessas 
tábuas aqui, não é do ramo" (Fernanda Montenegro).7 

 

O mesmo cabe aqui afirmar, vale para os que se debruçam sobre a arte pós-

moderna, de tal modo que hoje em dia, tudo é confundido com arte, todos são 

artistas. A arte na atualidade está pautada mais na libertação de quem faz a ―obra‖, 

do que com a aura da obra de arte. Valida-se pela declaração dos seus sentimentos, 

não com a compreensão e transformação do mundo, e sim com o seu 

desfrutamento, o prazer pessoal.   

Neste sentido, dentro da perspectiva de Lyra (2013) as fotografias de Helga 

Stein, por mais que quisessem causar algum ―incômodo‖ na realidade do 

ciberespaço, algo que tocasse as pessoas e interferisse no cotidiano virtual delas, 

assumiu o seu caráter passageiro. Efêmero, como toda arte dita pós-moderna é.   

 

                                                           
7
 Entrevista disponível na internet pelo youtube no endereço: 

http://www.youtube.com/watch?v=KMQzG1jpavU  Acesso: 23/02/2015. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=KMQzG1jpavU
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Em entrevista a Alexandre Taut (Jornal do Brasil. Rio, 11.4.2009), o 
fotógrafo Cláudio Edinger afirma: ―Assim [com a foto desfocada] as 
imagens viram arte. Não acredito que fotografia por si só seja arte, 
ela depende do olhar‖. Não viram. Nem mesmo com a intervenção 
humana desse olhar, ―fotografia por si só‖ vira arte, como ele 
lucidamente não crê. O desfocar é um comando humano sobre a 
mecânica da máquina. Mas tampouco esse olhar produz arte: é pura 
técnica, para escolher o melhor ângulo, a melhor luminosidade, a 
melhor posição – a melhor focagem. Técnica é isso: um fazer 
eficiente; arte é um fazer emocional. Mais ainda: a arte é a criação 
estetizada de um novo ser; a fotografia é apenas o registro 
mecanizado de um ser preexistente. Sem ironia, pode-se afirmar que 
o fotógrafo é aquele que faz com uma máquina o que não pode fazer 
(e que um outro faria) com uns lápis ou uns pinceis (LYRA, 2013, 
p.?). Grifo nosso. 

 

Ora, neste caso os autorretratos da artista atendem as expectativas do autor, 

que trata ―a arte como criação estetizada de um novo ser‖. Helga Stein, ao modificar, 

utilizando-se de artifícios tecnológicos, a sua própria imagem formula um novo ser, 

até mesmo uma nova identidade.  

Barthes (1984) constata que a foto pode ser objeto de três práticas emotivas e 

intencionais, que são: fazer, suportar e olhar. Ele verifica que o Operador é o 

Fotógrafo, o Spectator são os espectadores das fotos, e o Spectrum, o que é 

fotografado, o referente, o espetáculo, o alvo. Para ele, a essência da fotografia, 

considerando o fotógrafo, está na emoção do Operator, pois é ele quem vai 

determinar o assunto, como olhar, como captar, enquadrar, ou seja, colocar suas 

perspectivas e aspirações na fotografia. (BARTHES, 1984). 

Enquanto a maioria das pessoas que tiram fotos está apenas 
reforçando idéias aceitas sobre o belo, profissionais ambiciosos 
crêem, em geral contestá-las. Segundo modernistas heroicos como 
Weston, a aventura do fotógrafo é elitista, profética, subversiva, 
reveladora. (...) ―revelar aos outros o mundo vivo à sua volta‖ (...) 
―mostrar-lhes aquilo que seus olhos insensíveis perderam‖ 
(SONTAG, 2004 p. 112). 

 

Paula Sibilia (2008) aponta que atualmente há uma ânsia por inventar 

realidades que pareçam ficções. 

 

Em uma época como a atual, tão arrasada pelas incertezas como 
fascinada pelos simulacros e pela espetacularização de tudo quanto 
é, noções outrora mais sólidas como realidade e verdade foram 
seriamente estremecidas. Talvez por esse motivo, já não cabe à 
ficção recorrer ao real para se contagiar do seu peso e ganhar 
veracidade (SIBILIA, 2008, p.198). Grifo nosso. 
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Ela afirma que a realidade parece ter perdido tal potência legitimadora, houve 

o que ela chama de ―volatilização do real, que faz com que a ficção acabe perdendo 

sua predominância. Agora a realidade para ser percebida como real é intensificada e 

ficcionalizada com recursos midiáticos‖ (SIBILIA, 2008, p.198). 

Sob esta ótica, Susan Sontag nos diz que: 

(...) a foto de um filme, que nos permite observar a um único 
momento pelo tempo que quisermos, contradiz a própria forma do 
filme, assim como um conjunto de fotos que congela os momentos 
de uma vida ou de uma sociedade contradiz a forma destas, que é 
um processo, um fluxo no tempo. O mundo fotografado mantém 
com o mundo real a mesma relação essencialmente errônea que se 
verifica entre as fotos de filmes e os filmes. A vida não são detalhes 
significativos, instantes reveladores, fixos para sempre. As fotos sim 
(SONTAG, 2004, p. 96). 

Ora, levando em conta essas palavras podemos perceber uma perturbação 

em seu trabalho que contesta as imagens do poder que a fotografia exerce em 

mostrar o real de que "tudo se confessa diante das câmeras e na TV‖ (BENTES, 

2002). 

Neste sentido, Sontag ainda acrescenta: 

(...) entre a defesa da fotografia como um meio superior de auto-
expressão e o louvor da fotografia como um meio superior de pôr o 
eu a serviço da realidade, não há tanta diferença como pode 
parecer. Ambos supõem que a fotografia proporciona um sistema 
especial de revelação: que nos mostra a realidade como não a 
víamos antes (SONTAG, 2004, p. 135). 

Se a fotografia mostra a realidade, tudo nela é real, ou ela mostra uma 

realidade que o espectador quer enxergar ou é conduzido a enxergar? Helga Stein 

abalou com sua performance artística o valor da fotografia em tempos de redes 

sociais digitais e tecnologias apuradas que dão nova semântica a imagens.  

Barthes (1984), em seu livro Câmara Clara, finaliza perguntando se a 

fotografia é louca ou sensata. E diz que ela pode ser uma e outra: 

 
Sensata se seu realismo permanece relativo, temperado por hábitos 
estéticos. Louca se esse realismo é absoluto e, assim, original, 
fazendo voltar à consciência amorosa e assustada a própria letra do 
Tempo: movimento propriamente revulsivo, que inverte o curso da 
coisa e que eu chamarei, de êxtase fotográfico (BARTHES, 1984, p. 
175). 
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E conclui que, ―essas são as duas vias da Fotografia. Cabe a mim escolher, 

submeter seu espetáculo ao código civilizado das ilusões perfeitas ou afrontar nela o 

despertar da intratável realidade‖ (BARTHES, 1984, p176). 

 
Qual é a relação entre o eu-carnal e/ou outro-carnal quando 
experienciamos o ciberespaço? Qual é o status de categorias 
convencionalmente orgânicas tais como pele, sexo, corpo, morte, 
sentido etc.? Se quisermos encontrar as respostas para isso, 
devemos ficar perto dos artistas e observar com olhos novos o que 
eles, desde sempre, não se cansam de trazer ao mundo: 
sensibilidade regenerada que cartografa roteiros para a nossa 
habitação em paisagens do mundo e do humano que despontam no 
horizonte (SANTAELLA, 2004, p78). 

 

A performance vivenciada por ela dificilmente será eternizada e talvez nem 

tenha mesmo a pretensão de tornar-se clássica, no melhor sentido adaptado do 

termo à luz de Ítalo Calvino 8 , mas nos faz refletir sobre as relações sociais 

contemporâneas, enfatizando que, a beleza de uma obra de arte se dá quando ela 

consegue expressar a grandeza de sua época. Qual a grandeza de nossa época, 

senão as grandes invenções tecnológicas e o caos da vida cotidiana? Por mais 

caótica e perdida que seja nossa contemporaneidade, segundo Lyra (2013) a arte 

não pode ser banal, muito menos banalizada.  Já para Tiburi (2010) ―Arte não é mais 

a bela arte, ainda que possamos com muito esforço descobrir nas obras que a 

beleza também é um conceito e, como tal, uma visão das coisas".  

 
Com isso se consegue compreender o que acontece com a arte 
atual. Ela é a experiência da morte da própria arte bela nestes 
tempos de desgraça cultural. Tempos tensos: de um lado 
tragicofílicos – desejamos a tragédia – e de outro tragicofóbicos – 
evitamos a morte a qualquer custo –, como disse Hans Gumbrecht. 
Podemos dizer, nestes tempos, que a arte se faz na ordem do 
trágico, este sentimento da ―morte em mim‖, da morte como 
experiência subjetiva, como imagem da melancolia que nada mais é 
do que a morte do eu e do pensamento que sempre foi a prova de 
que existia algo chamado ―eu‖. Não, não exageremos. A arte 
contemporânea não é nem trágica nem melancólica. Enlutada, ela 
nos pede que ultrapassemos a memória da morte e reinventemos o 
presente. Só o que impede isso é o capital culto à desgraça em que 
vivemos hoje (TIBURI, 2010, sp). 

 

                                                           
8
 CALVINO, Italo. Por que ler os clássicos. Tradução de Nilson Moulin. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
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Neste sentido, a artista Helga Stein enriquece o cenário virtual e as 

discussões sobre os estereótipos do corpo feminino ao recuperar a figura do 

ciborgue – este híbrido de máquina e organismo – entendido dentro da reflexão 

Harawayeana. 

O corpo invadido e dilatado pelas tecnologias surge como um novo modelo de 

sensibilidade, flexibilidade, inteligência, e capacidades comunicativas (SANTAELLA, 

2004, p 76).  

Em suma, Helga Stein bem como as ciberfeministas do coletivo VNS Matrix, 

nos pareceu muito inspirada na teoria de Donna Haraway, teórica que como vimos 

releu os movimentos feministas para refletir as novas relações entre tecnologia e 

natureza. Relação que define outras possibilidades de atuação política corporais 

para as mulheres, capaz de subverter a herança do sexismo presente até os nossos 

dias e de levantar o debate sobre a construção da identidade numa era carregada 

de tecnologia e de mutação da realidade. As imagens desta série presentes no Flickr 

nos fazem perceber o que Haraway diz sobre o corpo transgredido pela tecnologia. 
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3 REDES DE EMPODERAMENTO FEMININO 

 

3.1 Comunidades virtuais feministas: o resgaste do ciberfeminismo 

 

Falar em comunidades virtuais feministas é falar de redes sociais e para 

Recuero (2009) o estudo das redes sociais não é novo. Segundo a autora o estudo 

da sociedade a partir do conceito de rede representa um dos focos de mudança que 

permeia a ciência durante todo o século XX.  

 
Durante todos os séculos anteriores, uma parte significativa dos 
cientistas preocupou-se em dissecar os fenômenos, estudando cada 
uma de suas partes detalhadamente, na tentativa de compreender o 
todo, paradigma frequentemente referenciado como analítico-
cartesiano. A partir do início do século passado, no entanto, 
começam a despontar estudos diferentes, que trazem o foco para o 
fenômeno como constituído das interações entre as partes 
(RECUERO, 2009, p.17).  
 

Para Recuero (2009), rede social é sinônimo de interação, e para entender 

um fenômeno é essencial observar não somente suas partes, mas suas partes em 

interação. Nesse sentido ela utiliza-se da linguagem metafórica, de forma muito 

didática, para exemplificar como a rede social enquanto fenômeno deve ser 

analisada e interpretada. 

 

Estudar uma flor em um laboratório, por exemplo, permite que 
compreendemos várias coisas a seu respeito, mas não nos diz nada 
a respeito de como a flor interage com o ambiente e como o 
ambiente interage com ela (RECUERO, 2009, p17). 

 

Brilhantemente, Recuero (2009) explora os conceitos de rede social e dialoga 

aplicando-os ao ciberespaço, tornando-se uma pesquisadora de reconhecimento 

internacional e referência nos estudos da cibercultura. Para ela, as redes sociais na 

internet apresentam elementos próprios que estruturam a rede para que ela seja 

percebida e as informações a respeito dela sejam capturadas. Segundo Recuero 

(2009) esses elementos não são imediatamente discerníveis. E alguns 

questionamentos são precisos para dar conta da rede social na internet, como por 

exemplo, ―O que é um ator social na Internet? Como considerar as conexões entre 
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os atores online? Que tipos de dinâmicas podem influenciar essas redes?‖ 

(RECUERO, 2009, p. 25). 

Para a autora, quando se trabalha com redes sociais na Internet os atores são 

constituídos de maneira um pouco diferenciada e isso é devido ao distanciamento 

entre os participantes envolvidos na interação social por meio da mediação do 

aparato tecnológico: smartphones, celulares, computadores, tablets e outros, como 

já explicitados em outro momento. 

Segundo Recuero (2009), um ator pode ser representado por um fotolog, 

twitter, weblog, ou mesmo por um perfil no Orkut, extinto em 2014, e, sendo assim, 

podemos dizer que o perfil no Facebook, hoje, poderia representar o ator. 

―Inicialmente, não são atores sociais, mas representações dos atores sociais. São 

espaços de interação, lugares de fala construídos pelos atores de forma a expressar 

elementos de sua personalidade ou individualidade‖ (RECUERO, 2009, p.25-26). 

 
Assim, entender como os atores constroem esses espaços de 
expressão é também essencial para compreender como as conexões 
são estabelecidas. É através dessas percepções construídas pelos 
atores que padrões de conexão são gerados (RECUERO, 2009, p. 
27). 
 

Nesse sentido, entende-se o Facebook como espaço de expressão do self 

que é sustentado pela percepção do Outro, relação fundamental para a interação 

humana, principalmente dos atores no ciberespaço, ―compreendidos como os 

indivíduos que agem através de representações performáticas de si mesmos‖ 

(RECUERO, 2009, p. 28). 

Para Oliveira (2012), a rede social digital, Facebook foi popularizada. Adeptos 

ou não adeptos do facebook devem concordar que essa nova rede de comunicação 

virtual ganhou muita força e amplitude na sociedade contemporânea. Atualmente, 

das inúmeras redes sociais existentes na Internet, é a que possui o maior número de 

adeptos em todo o mundo: 

A rede social Facebook foi fundada por Mark Zuckerberg, Dustin 

Moskovitz, Eduardo Saverin e Chris Hughes, ex-estudantes da 

Universidade de Harvard, em fevereiro de 2004. Inicialmente, a 

adesão ao Facebook era restrita apenas aos estudantes da 

universidade à qual faziam parte. Após rápida abertura para adesão 

de estudantes de outras universidades, o Facebook, em setembro de 

2006, passou a ser aberto para usuários a partir dos treze anos de 

idade. Segundo Ad Planner Top 1000 Sites3, que registra os sites 
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mais acessados do mundo, através do mecanismo de busca do 

Google, divulgado em julho de 2011, o Facebook aparece como 1º 

colocado, com 590 milhões de visitas. O mesmo possui cerca de 800 

milhões de usuários e é atualmente o maior site de compartilhamento 

de fotos do mundo, superando o concorrente especializado Flickr, do 

Yahoo! (OLIVEIRA, 2012, p.1). 

 

Evidenciam-se, assim, novas práticas de sociabilidades que são difundidas a 

partir da CMC (comunicação mediada por computador), principalmente nas 

comunidades/páginas ou grupos que apresentam características de ações de 

enfrentamento político. O que motiva o ativismo digital, ou ciberativismo. Tal ativismo 

é apresentado por Castells (2013) como: 

 
(...) ações coletivas deliberadas que visam a transformação de 
valores e instituições da sociedade, manifestam-se na e pela 
Internet. O mesmo pode ser dito do movimento ambiental, o 
movimento das mulheres, vários movimentos pelos direitos humanos, 
movimentos de identidade étnica, movimentos religiosos, 
movimentos nacionalistas e dos defensores/proponentes de uma lista 
infindável de projetos culturais e causas políticas. O ciberespaço 
tornou-se uma ágora eletrônica global em que a diversidade da 
divergência humana explode numa cacofonia de sotaques 
(CASTELLS, 2003, p. 115).  

 

Como é o caso de grupos e comunidades/páginas ditas feministas presentes 

no Facebook que fomentam o debate do Feminismo, cuja essência é problematizar 

a cultura patriarcal, as relações de gênero e as violências, simbólica e física, que as 

mulheres sofrem devido ao machismo.  

São inúmeras páginas/comunidades no Facebook que apresentam 

perspectivas feministas, cujos objetivos essenciais são enfatizar e fomentar o debate 

sobre a desconstrução imagética de que Feminismo é o oposto de machismo. 

Quando reafirma-se esta ideia, estamos colocando os dois termos no mesmo nível 

de complexidade. Machismo e Feminismo não são similares, o primeiro é um 

sistema muito bem institucionalizado de dominação, ao passo que o segundo é um 

movimento social que busca lutar pela liberdade, equidade e igualdade entre os 

gêneros.  Como é o caso da maior página feminista do Brasil, Moça, você é 



83 
 

machista,9 que questiona o porquê da própria mulher reproduzir o machismo na 

contemporaneidade, após tantas lutas do Movimento Feminista.  

Ora, isto ocorre por meio da ―dominação masculina‖, que para Bourdieu 

(2002) se dá essencialmente a partir de uma perspectiva simbólica. Ele encara a 

dominação masculina como uma forma particular de violência simbólica. Por esse 

conceito, Bourdieu (2002) compreende o poder que impõe significações, impondo-as 

como legítimas, de forma a dissimular as relações de força que sustentam a própria 

força. Nesse sentido, o machismo dever-se-ia ser compreendido como violência 

simbólica. 

Segundo Drumont (1980), ―(...) em termos da colocação adotada, é definido 

como um sistema de representações simbólicas, que mistifica as relações de 

exploração, de dominação, de sujeição entre o homem e a mulher‖ (DRUMONT, 

1980, p. 81).  

E, nesta perspectiva, a comunidade virtual, Moça, você é machista, contribui 

para a disseminação das ideais e dos ideais feministas, em que basta curtir a página 

para receber todas as notícias, imagens, vídeos, charges, textos e afins da 

comunidade/página.  

A proporção do que é postado é muito ampla, pois o receptor da mensagem 

pode rapidamente compartilhar o conteúdo, gerando maior difusão sobre o assunto. 

Ou seja, a rede social mais ―famosa‖ da internet possibilita um novo modo de fazer 

comunicação diferentemente daquela que a sociedade estava acostumada sem o 

computador, fazendo com que o emissor e o receptor se articulem no ciberespaço 

de outra forma: 

 
O emissor não emite mais mensagens, mas constrói um 
sistema com rotas de navegação e conexões. A mensagem 
passa a ser um programa interativo que se define pela maneira 
como é consultado, de modo que a mensagem se modifica na 
medida em que atende às solicitações daquele que manipula o 
programa. Essas manipulações se processam por meio de uma 
tela interativa ou interface que é lugar e meio para o diálogo. 
Por intermédio de instrumentos materiais (tela, mouse, teclado) 
e imateriais (linguagem de comando), o receptor torna-se 
usuário e organiza sua navegação como quiser em um campo 
de possibilidades cujas proporções são suficientemente 
grandes para dar a impressão de infinitude (SANTAELLA, 
2004, p. 163). 

                                                           
9

 Disponível em: http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2015/03/moca-voce-e-machista-trans-
criam-maior-pagina-feminista-do-pais.html Acesso em: 18/03/2015. 

http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2015/03/moca-voce-e-machista-trans-criam-maior-pagina-feminista-do-pais.html
http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2015/03/moca-voce-e-machista-trans-criam-maior-pagina-feminista-do-pais.html
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Ora, com maior visibilidade, mobilidade e interação, o Facebook foi/vem 

sendo utilizado para designar partes do movimento social feminista. O que 

intensifica o conceito que vem sendo discutido no decorrer deste trabalho, que é 

sobre o ciberfeminismo:   

Ciberfeminismo é a terminologia usada para designar a parte do 
movimento feminista que se compromete com questões como 
identidade e direitos da mulher dentro do âmbito do ciberespaço. O 
movimento conjetura sobre as mulheres e suas relações com 
computador, a Internet e, num spectrum mais amplo, as tecnologias 
de informação e comunicação (TICs). As ciberfeministas se utilizam 
da internet para, por exemplo, fortalecer seus programas 
educacionais e propagandas políticas. Na rede é fácil encontrar 
artigos, revistas e muitos sites com material sobre feminismo, e 
esses servem para conscientizar e mobilizar pessoas. A internet é 
também um grande facilitador para provocar cooperação local e 
global, tanto quanto em encontrando novas alianças quando em 
mantendo as já existentes (BRUNET; NATANSOHN, 2010, p. 1- 4). 

 

As relações sociais e afetivas perpetuam no ciberespaço e a ―militância 

virtual‖ assume uma ação estratégica para os movimentos sociais, um novo ativismo 

mediado pelas redes sociais digitais reconfigura a informação, escapando às mídias 

tradicionais. O entendimento acerca disso é um passo essencial para o termo 

ciberativismo que, segundo Ugarte (2007),  

É toda estratégia que persegue a mudança da agenda pública, a 
inclusão de um novo tema na ordem do dia da grande discussão 
social, mediante a difusão de uma determinada mensagem e sua 
propagação através do ―boca a boca‖ multiplicado pelos meios de 
comunicação e publicação eletrônica pessoal (UGARTE, 2007, p. 
77).  

 

Segundo Massimo Di Felice (2012) ―o termo ciberativismo origina-se nos anos 

90 do século XX com a utilização das tecnologias digitais em rede, primeiramente 

pela luta zapatista (1994)‖ (FELICE, 2012, p. 34).  

Felice (2012) reflete sobre esses processos que envolvem o ativismo online e 

em que o ―netativismo‖ é sintetizado para dar conta desses ―novos aspectos da 

opinião pública, atravessando, assim, dois campos de estudo – a comunicação e a 

sociologia‖ (p.28). A fim de complexificar a função social da mídia e contextualizar os 

processos de mudança nas práticas de participação política dentro da sociedade 

contemporânea. 
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Transformações significativas ocorreram; a sociedade está passando por 

mudanças consideráveis promovidas pelo boom das redes sociais virtuais, estas 

mudanças promovem novas formas de pensar os movimentos sociais seja pela ótica 

global, seja pela local, como, por exemplo, a primeira Marcha das Vadias no Brasil, 

que aconteceu em São Paulo em quatro de junho de 2011, organizada pela 

publicitária curitibana Madô Lopez e a escritora paraguaia Solange De-Ré. Após o 

anúncio do evento com a criação de uma página no facebook, mais de seis mil 

pessoas confirmaram presença, com cerca de 300 pessoas comparecidas, de 

acordo com a contagem da Polícia Militar.10 Pessoas inspiradas pelo acontecimento 

da manifestação que ocorreu em Toronto em Abril de 2011, cujo estopim do 

movimento foi o comentário feito pelo policial Michael Sanguinetti durante uma 

palestra sobre segurança no campus da York University, onde o alto índice de 

estupros era assustador. O policial se expressou dizendo que, para evitar o risco de 

estupro no campus, as meninas deveriam parar de se vestir como ―sluts‖ (vadias).  

Desde o ocorrido, tal movimento ganhou proporção internacional, e as redes 

sociais virtuais potencializaram a dinamização das reivindicações do protesto, 

consolidando-o como parte do movimento feminista contemporâneo. A primeira 

manifestação pública em Toronto ficou conhecida como ―SlutWalk.‖ Em espanhol 

como ―La Marcha de La Putas‖ e em português como a ―Marcha das Vadias.‖  

A Marcha das Vadias, como explicitada acima a partir de um breve panorama 

do que foi esse acontecimento no Brasil, suas inspirações e aspirações, demonstra 

neste trabalho a reflexão de como vem se articulando as novas relações sociais que 

permeiam no ciberespaço, ou seja, como esse espaço de rede (re) age ao 

movimento social feminista, que coesão e interação são estabelecidas. 

Se a rede social digital possibilita novas práticas de sociabilidades, é correto 

afirmar que a relação mediada pelo uso da internet acaba modificando a maneira de 

enxergar, fazer e consumir comunicação, principalmente, nos grupos, comunidades 

ou páginas dentro das redes sociais digitais.  

Ora, com maior visibilidade, mobilidade e interação, o facebook vem sendo 

utilizado para designar parte do movimento feminista. Por condenar a dominação 

masculina e as atitudes até mesmo de mulheres que, às vezes sem perceber, 

expressam ações e discursos altamente machistas.  

                                                           
10 SASSAKI, Raphael. (Quatro de junho de 2011). Marcha das Vadias leva 300 pessoas para a av. 
Paulista. Folha.com. Página visitada em: 04/01/2013. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/925522-marcha-das-vadias-leva-300-pessoas-para-a-av-paulista.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/925522-marcha-das-vadias-leva-300-pessoas-para-a-av-paulista.shtml
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Deste modo as ―estruturas psicológicas‖ estão comprometidas com questões 

como identidade e direitos da mulher dentro do ciberespaço. O que intensifica e 

fortalece o conceito que está sendo discutido neste trabalho, o ciberfeminismo.  

E, dentre as inúmeras possibilidades de interação oferecida pela rede social, 

a ênfase é para o engajamento de movimentos feministas que se apropriam de 

performances artísticas como forma de ativismo, com foco no grupo Clotheless 

Portraits das Minas que teve sua origem no grupo e página do facebook, Selfless 

Portraits das Minas, que abordaremos posteriormente, antes é preciso compreender 

o método utilizado que norteou os caminhos da pesquisa para que o objeto 

investigado fosse melhor desvelado. 

  

3.2 A netnografia como método 

A interação social mediada pela tecnologia que acontece devido ao auxílio da 

internet e das tecnologias de informação e comunicação (TIC) exige neste trabalho 

um novo direcionamento metodológico, que seja capaz de abordar de modo flexível 

e adaptável, comunidades e culturas online.  

Os cientistas sociais chegam cada vez mais à conclusão de que não 
podem mais compreender adequadamente muitas das facetas mais 
importantes da vida social e cultural sem incorporar a internet e as 
comunicações mediadas por computador em seus estudos. Existe 
uma distinção útil entre a vida social online e os mundos sociais da 
―vida real‖? Cada vez mais, a resposta parece ser não. As duas se 
mesclaram em um mundo: o mundo da vida real como as pessoas o 
vive. É um mundo que inclui o uso da tecnologia para se comunicar, 
debater, socializar, expressar e compreender (KOZINETS, 2014, 
p.10-11). 

 

Portanto, o uso da netnografia como método se fez essencial para chegarmos 

até o objeto de análise que, pelos resultados obtidos, comprovou que as expressões 

do ciberfeminismo na atualidade são repletas de uma arte-ativista online, verificada 

no ―Clotheless Portraits das Minas‖. Porém, antes de darmos início ao trabalho 

desenvolvido nesta comunidade, é importante entender o conceito netnográfico e 

suas técnicas, considerando que a netnografia nesta pesquisa é mais que uma 

adaptação do modelo antropológico tradicional (a etnografia) ao ciberespaço, é uma 

metodologia de caráter qualitativo diferenciado, com características próprias de 

https://www.facebook.com/groups/1522107901353002/
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abordagem, manual ético revisado e procedimentos específicos para a pesquisa 

online. 

 
A netnografia difere de outra pesquisa qualitativa na internet porque 
ela oferece, sob a rubrica de um único termo, um conjunto rigoroso 
de diretrizes para a realização de etnografia mediada por computador 
e também, de maneira importante, sua integração com outras formas 
de pesquisa cultural (KOZINETS, 2014, p.23). 

 

Robert V. Kozinets (2014), em seu livro ―Netnografia: realizando pesquisa 

etnográfica online‖, discute a importância de se pensar a netnografia como método 

de pesquisa. Com deslocamentos respaldados em grandes pensadores da 

antropologia, ele admite o certo conflito entre a etnografia e a netnografia, que 

embora relacionadas, tendem a recair num preconceito sobre a experiência do fazer 

netnográfico, o que faz refletir na validez do método, mostrando o porquê deste ser 

capaz de despertar algum tipo de resistência dos pesquisadores mais tradicionais 

que veem a pesquisa netnográfica menos autêntica por não ter a ―interação face a 

face e a retórica de ter se deslocado para um remoto campo experimental‖ (HINE, 

2000, p.10 citado por KOZINETS, 2014, p.64).  

Este ―remoto campo experimental‖, é o lugar da pesquisa etnográfica, que só 

pode ser considerado lugar uma vez que seja ―(...) necessariamente histórico a partir 

do momento em que, conjugando identidade e relação, se define por uma 

estabilidade mínima‖ (AUGÉ, 1994, p.53). Grifo nosso. Quanto aos não-lugares, o 

autor esclarece:  

A hipótese aqui defendida é a de que a supermodernidade é 
produtora de não-lugares, isto é, de espaços que não são em si 
lugares antropológicos e que, contrariamente à modernidade 
baudelairiana, não integram os lugares antigos: estes, repertoriados, 
classificados e promovidos a ‗lugares de memória‘, ocupam aí um 
lugar circunscrito e específico (AUGÉ, 1994, p.73) 

 

E é no ciberespaço, no espaço virtual, o lugar onde se encontram as 

comunidades online, que muitas vezes são confundidas pelo senso comum como 

sendo irreais por estarem fora do espaço concreto. Porém, o grande teórico sobre o 

assunto, cujo borbulhar da cibercultura é por ele refletido, afirma que ―(...) uma 

comunidade virtual não é irreal, imaginária ou ilusória, trata-se simplesmente de um 

coletivo mais ou menos permanente que se organiza por meio do novo correio 

eletrônico mundial.‖ (LÉVY, 1999, p.132). Para ele, a comunidade virtual nada mais 
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é que um ―lugar familiar de encontro e de troca‖, portanto, à luz dessa ideia Levyana 

fica mais fácil compreender o ponto de partida no qual se sustenta o método 

netnográfico desta pesquisa e que para melhor compreensão trataremos também 

como sinônimo de etnografia virtual, como também é proposto por Kozinets (2014). 

Os caminhos e desdobramentos desta pesquisa netnográfica contou com 

um método bastante apurado, verificado e retomado no livro de Kozinets (2014), 

contudo a (re) leitura de alguns teóricos da antropologia e filosofia fez-se necessária 

para falar com embasamento sobre a cultura online, de modo que fique evidente a 

prática metodológica desta pesquisa mesmo com toda complexidade que ela 

pode/possa assumir. 

Primeiramente resgatamos o que Hannah Arendt (1997) explicita acerca da 

palavra cultura: 

A cultura — palavra e conceito — é de origem romana. A palavra 
"cultura" origina-se de colere — cultivar, habitar, tomar conta, criar e 
preservar — e relaciona-se essencialmente com o trato do homem 
com a natureza, no sentido do amanho e da preservação da natureza 
até que ela se torne adequada à habitação humana. Como tal, a 
palavra indica uma atitude de carinhoso cuidado e se coloca em 
aguda oposição a todo esforço de sujeitar a natureza à dominação 
do homem. Em decorrência, não se aplica apenas ao amanho do 
solo, mas pode designar, outrossim, o "culto" aos deuses, o cuidado 
com aquilo que lhes pertence (ARENDT, 1997, p.265). 

 

A cultura, nessa perspectiva, tem ligação com o cultivo da terra, com o vínculo 

do homem com a natureza, no sentido da agricultura, que, por sua vez, ―era tida em 

alta conta em Roma em oposição às artes poéticas e de fabrico‖ (ARENDT, 1997, p. 

265). Como sugere a autora, para haver cultura algo precisa ser criado e cultivado. 

Ao refletirmos sobre o conceito de cultura é importante perceber que esta não 

somente implica as ações que realizamos na natureza, mas como também o que a 

natureza realiza em nós. Não podemos compreender a cultura como algo estático, 

ao contrário, a cultura é exatamente a ―tensão entre o que fazer e ser feito, 

racionalidade e espontaneidade‖ (EAGLETON, 2005, p. 14). Nesse sentido, como 

não se lembrar de Bauman (2014) quando nos diz que a cultura da sociedade 

contemporânea é líquida? E ainda, Lemos (2009), quando nos apresenta a ―cultura 

da mobilidade‖.  

Para Bauman, a cultura ―tornou-se uma ferramenta mais de mudança do que de 

conservação‖ (BAUMAN, 2014, sp).  E isso se deve à cultura da mobilidade que 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffilosofia.uol.com.br%2Ffilosofia%2Fideologia-sabedoria%2F28%2Fhannah-arendt-pensadora-da-politica-e-da-liberdade-a-210008-1.asp&ei=3vjtVIeVCsmogwSbv4KwDw&usg=AFQjCNEaWtnaYkFaWROaYegreuAH7mw8IA&sig2=_e-lXwcthfcWHNUubDodyA&bvm=bv.86956481,d.eXY
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segundo Lemos (2009) não surge com a sociedade industrial e sim faz parte da 

evolução da cultura humana como um todo. Para ele, ―artefatos comunicacionais 

acentuam a mobilidade e aguçam a compreensão do nosso lugar no mundo e de 

nós mesmos‖ (LEMOS, 2009, p.29).  

Ora, a cultura é dinâmica, não é inflexível, dura feito um rochedo. E 

concordamos com Guatarri e Rolnik (1996) quando afirmam que: 

O conceito de cultura é profundamente reacionário. É uma maneira 
de separar atividades semióticas (atividades de orientação no mundo 
social e cósmico) em esferas, as quais os homens são remetidos. 
Tais atividades, assim isoladas, são padronizadas, instituídas 
potencial ou realmente e capitalizadas para o modo de semiotização 
dominante - ou seja, simplesmente cortadas de suas realidades 
políticas (GUATARRI e ROLNIK, 1996, p. 15).  

   

Nesta perspectiva entendemos que a palavra cultura teve vários sentidos no 

decorrer da História. E, posteriormente, durante a evolução das ciências 

antropológicas, com o estruturalismo e o culturalismo, houve uma tentativa de 

libertar os estudos culturais dos sistemas de apreciação etnocêntricos. 

Especificamente a Antropologia, por adotar o trabalho de campo como marca da 

ação antropológica, a fim de aprimorar sua metodologia. Deve-se isto às influências 

teóricas de outras disciplinas, tais como a sociologia francesa, a linguística e a 

psicanálise. Sendo assim, foi possível sugerir diversos significados para o termo 

cultura e como pesquisá-la, principalmente as contribuições do movimento da 

Psicanálise:  

 

A partir delas, pôde o cientista social de nosso tempo descobrir e 
difundir o conhecimento de que as crenças e práticas, os hábitos e 
costumes, significavam mais que a si próprios e eram mais que 
subprodutos do relacionamento das instituições econômicas e 
políticas; pôde descobrir serem estas práticas elementos 
significacionais capazes de encaminhar o espírito para domínios não 
frequentados habitualmente pela consciência e que estes eram os 
únicos por meio dos quais se tornava possível o entendimento do 
pensamento e do sentimento dos homens, e pôde descobrir, 
finalmente, que muito do sentido da vida social residia exatamente 
onde não existia sentido algum aparente (RODRIGUES, 1979, p.1). 

 

De modo que, hoje, também podemos analisar os fenômenos culturais 

cultivados no ciberespaço, sob a luz de Geertz quando defende que o conceito de 

cultura é semiótico, ou seja, ―acreditando, como Max Weber, que o homem é um 
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animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura 

como essas teias‖ (1989, p.15). No caso deste trabalho, dentro dos estudos culturais 

contemporâneos que contemplam a relação entre sociedade e tecnologia, mídia e 

arte. Em que a ênfase da pesquisa recai sobre a resistência feminista no 

ciberespaço, no que tange às representações sociais como produção subjetiva do 

movimento ciberfeminista. Embora a análise dessa dinâmica seja relativamente 

nova, pois aponta para a experiência de uma comunidade online, o conceito de 

etnografia e como aplicá-la no campo pesquisado se faz muito presente. 

 
Fazer etnografia é: como tentar ler (no sentido de construir uma 
leitura de) um manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, 
incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos, 
escrito não com os sinais convencionais do som, mas com exemplos 
transitórios de comportamento modelado (GEERTZ, 2001, p. 20). 

 

A realidade analisada fundamentou-se dentro da perspectiva ética do trabalho 

netnográfico, não teve o ―olho no olho‖, comunicação essencial entre o pesquisador 

participante e o objeto investigado, segundo alguns pesquisadores e teóricos mais 

puristas em relação à etnografia tradicional. A troca se deu de modo em que a 

observação participante foi mediada pela tela do computador. Muda-se a forma de 

olhar? De fato não temos a mesma realidade daquele pesquisador que se desloca 

dentro do espaço físico para interagir com os seus ―nativos‖, mas nem por isso a 

observação e interação online são menos autênticas e não verdadeiras.  

Todas as construções de ―realidade‖ e ―autenticidade‖, viabilidade, e 
mesmo ―adequação‖ e ―holismo‖, são, contudo, na etnografia e 
alhures, socialmente realizadas, contextualmente determinadas e 
dependentes de padrões que julgamos ou não julgamos aceitar. Não 
existe etnografia realmente verdadeira, nenhuma etnografia de facto 
perfeita que satisfaria todo purista metodológico (KOZINETS, 2014, 
p.64). 

 

Para Kozinets (2014), ―Quando compreendemos diversos novos fenômenos 

sociais, construímos os significados dos termos metodológicos de uma nova forma‖ 

(KOZINETS, 2014, p. 64). Portanto, levar em conta que a netnografia apresenta uma 

abordagem da pesquisa online de observação participante (como exige a etnografia 

no seu sentido mais tradicional) é fundamental para compreender a essência da 

netnografia.  
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Antes de começarmos a investigação e direcionarmos nosso olhar à 

pesquisa, foi preciso diferenciar a ―pesquisa de comunidades online‖ da ―pesquisa 

online em comunidades‖. Pode não parecer, mas há uma dicotomia que faz toda a 

diferença no trabalho netnográfico.  

Para Kozinets (2014), a ―pesquisa em comunidades online‖ estuda alguns 

fenômenos diretamente envolvidos às comunidades eletrônicas e a cultura online. Já 

a ―pesquisa online em comunidades‖ examina algum fenômeno social geral cuja 

existência social vai muito além da internet e das interações online, podendo a 

netnografia desempenhar um papel auxiliar ou secundário, ao passo que a pesquisa 

em comunidades online possui maior tendência a ter um foco essencialmente 

netnográfico. 

Devemos nos perguntar, em primeiro lugar, se estamos estudando 
uma comunidade online, ou conduzindo outra pesquisa com foco em 
fenômenos culturais ou comunais online, ou seus elementos. Em 
caso afirmativo, podemos ultimente empregar a netnografia ―pura‖. 
Uma netnografia nesse caso é inteiramente apropriada, exaustiva e 
completa dentro de sim mesma‖ (KOZINETS, 2014, p.66).   

 

Tendo feito essas considerações, a pesquisa foi conduzida a uma netnografia 

―pura‖ como sugere a figura 26 abaixo: 

 

 

Figura 26 – Caminhos para uma netnografia pura                                                            
Fonte: Kozinets, 2014, p. 68 
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O trabalho de campo online eleito nesta pesquisa foi a netnografia pura, pois 

não tivemos elementos presenciais importantes. Houve a observação participante, 

mas não apresentou a ―relativa importância da observação corporificada em vez da 

autorrepresentação verbal ou de outro tipo, e a necessidade de identificação 

pessoal‖ (KOZINETS, 2014, p.72). 

A experiência netnográfica se deu a partir do momento da escolha do campo 

online apropriado, o porquê de termos eleito tal grupo do facebook, e não um blog, 

por exemplo. Nesse sentido, Kozinets (2014) elenca os nomes e descrições do que 

ele chama de ―fóruns eletrônicos de interação comunitária‖. Para ele, os ―websites 

de redes sociais são um excelente exemplo de uma forma híbrida que combina 

página da rede, correio eletrônico particular, (micro) blog, fóruns e acesso a sala de 

bate-papo‖ (KOZINETS, 2014, p. 85). Portanto, o facebook está inserido nessa 

dinamização dos fóruns eletrônicos.  

Além disso, o autor dá a seguinte contribuição para os pesquisadores que 

estão se aventurando pela netnografia, como é o nosso caso: 

O que é importante em sua investigação netnográfica é que você 
experimente interação social online da forma como seus 
participantes a estão experimentando. Isso, com frequência, significa 
seguir muitos tipos, formas, e estruturas diferentes, de comunicação 
online – talvez passar, no mesmo dia, do acompanhamento de um 
grupo ou fórum de discussão vinculado a uma página de rede para a 
leitura e comentário em um blog, tornar-se fã de um grupo 
relacionado em um website de rede social, participar de uma 
discussão  em bate-papo online com outros membros daquele grupo 
(...) O website ou websites do campo de trabalho netnográfico devem 
combinar seu foco de pesquisa com as questões que você quer 
investigar (KOZINETS, 2014, p. 85). 

 

Ao iniciar a pesquisa é necessário ter em mente que a netnografia muitas 

vezes vai além da observação e download discretos. Os netnográfos são 

participantes culturais ; eles interagem (KOZINETS, 2014, p. 135).  

 

Em geral a participação será ativa e visível a outros membros da 
comunidade. Preferencialmente, ela deve contribuir para a 
comunidade e seus membros. Nem todo pesquisador netnográfico 
precisa estar envolvido em todo tipo de atividade comunitária. Mas 
todo pesquisador netnográfico precisa estar envolvido em alguns 
tipos de atividade comunitária. Um netnográfico provavelmente não 
vai querer liderar a comunidade, mas ele também não deve ser 
invisível (KOZINETS, 2014, p. 93). 
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A figura 26 demostra o envolvimento crescente de participação nas atividades 

da pesquisa em comunidades online.  

 

 
Figura 27 – Formas de participação netnográfica 

Fonte: Kozinets, 2014, p. 94 

 
 
 
3.3 Entre elas: o íntimo e o político do “Clotheless Portraits das Minas”  
 

 

O grupo investigado, Clotheless Portraits das Minas, conta com 440 

membros. Quatrocentas e quarenta jovens mulheres, entre 18 e 27 anos de idade –  

faz parte da exigência de participação não permitir a inserção do sexo masculino no 

grupo.  

Clotheless, expressão americana que significa "sem roupa" e ―Portraits‖, que 

significa ―retratos‖, compõem a ideia do projeto que surgiu de outro grupo também 

presente na rede social Facebook, o Selfless portraits das minas, projeto 

colaborativo de arte idealizado pela artista Suzana Maria, de 22 anos, que com um 

grupo fechado no Facebook, também exclusivo para mulheres, tendo cerca de 4.735 

membros, propõe que as participantes sejam divididas em duplas por meio de um 

sorteio, cabendo a cada uma a responsabilidade de desenhar a outra. ―Os homens 

https://www.facebook.com/groups/1423271157936837/
https://www.facebook.com/groups/1423271157936837/members/
https://www.facebook.com/groups/1423271157936837/members/
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tomam conta do meio da ilustração‖, afirma Suzana. ―Então essa ideia surge para 

incentivar mais mulheres não só a desenhar, mas também divulgar seus trabalhos 

num espaço onde não haverá julgamento‖.11 

Nas palavras da mentora do grupo, 

 

O projeto Selfless Portraits das Minas é um projeto que visa à 
coletividade e o espírito de união feminina, desconstruindo os mais 
diversos padrões impostos pela sociedade sobre nós, mulheres. O 
grupo busca fazer isso através da troca de retratos e experiências 
correlatadas ao feminismo e a arte. É um grupo para todas aquelas 
que se identificam como mulheres, independente de como se 
identificam, de sua fisionomia, suas aspirações politicas. É um 
espaço múltiplo, para que todas se sintam abraçadas, se importando 
sempre com suas diferenças e transformando isso em pontos de luta, 
e de aprendizado. Todas as raízes do selfless são fundadas no 
feminismo. Existe espaço para todas as mulheres das mais diversas 
correntes, e até mesmo para aquelas que não se identificam com 
nenhuma e não se dizem feministas. É um espaço dedicado a 
mulheres. O grupo se propõe a todas essas premissas, sempre com 
muito respeito. Existem diversas regras de convivência do grupo. A 
principal delas é que mulheres devem estar no centro da discussão, 
o que faz com que a presença de homens seja veemente excluída. 
Não são permitidas menções, referências, imagens, assuntos 
relacionado a homens. Mulheres são a única coisa que é importante 
de fato no grupo. (Suzana Maria, 22 anos). 

 

Contudo, a página do grupo é de livre acesso para quem quiser segui-la, 

como mostra a figura abaixo: 

 

Figura 28 – Página Selfless Portraits das Minas                                                                            
Fonte: facebook – Acesso em: 22/02/2015 

                                                           
11

 Entrevista disponível em: http://thinkolga.com/2014/08/01/elas-por-elas-o-clube-de-retratos-
femininos/ Acesso em: 23/02/2015. 

http://thinkolga.com/2014/08/01/elas-por-elas-o-clube-de-retratos-femininos/
http://thinkolga.com/2014/08/01/elas-por-elas-o-clube-de-retratos-femininos/
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Deste grupo surgiram vários outros grupos e páginas, há uma lista falando no 

grupo Selfless Portraits das Minas sobre eles. Mais de quarenta grupos fomentam o 

debate feminista por meio da arte: desenhos, pinturas, fotografia, cinema, poesia, 

bordados. E por meio de ações cotidianas como viajar, aprender receitas, desabafar 

etc. A seguir, a lista como está presente no grupo, acessada em 03/03/2015: 

1- Clotheless Portraits das Minas (portraits nus +18) (Pra entrar: 
mandar foto do RG). 
2- Try The World das Mina (troca de caixinhas) 
3- Arte das Mina (não precisa explicar) 
4- Selfless portraits nômade (um livro de desenhos das minas 
intinerante!) 
5- Selfless cartas das minas (troca de cartas) 
6- Livraria das mina (troca de livros)  
7- BAZAR DAS MINAS!! (brechó) 
8- Roda de conversa das mina (cabe desabafos tb)  
9- Selfless poetry das Mina (poesia!) 
10- Collab_das_Minas (desenhos baseados em um tema) 
11- rolê astrológico das femimina (astrologia!) 
12 - Couchsurfing das mina (pras mochileiras de plantão!) 
13 - Fotografia das mina (lindas por sinal) 
14 - Tattoo das Mina (♥) 
15 - Receitas das mina (comidaaaa) 
16 - Karaokê das mina (alou alou marcianas ♫ ♪ para músicas, 
playlists..) 
17 - Belezura das mina (isso é quase um pleonasmo mas tdb) 
18 - Aconchego das mina (sobre as mina e depre) 
19 - Pokeminas (troca de desenho com pokemons!) 
20 - Mixtape das minas (troca de amor sonoro!) 
21 - Soninho das minas (sobre sonhos e pesadelos!) 
22 - Liga da Justiça das Minas (portraits like marvel!) 
23 - Tv das mina (sobre séries!) 
24 - Femininjas no Vestiba (sororidade no vestibular tb!!!) 
25 - Cinema das Mina (Pras cinéfilas de plantão!) 
26 - Musculação Vegana das Garotas (fuck yeah) 
27 - Jardinagem das minas (jardinagem e plantações orgânicas ♥) 
28 - Clube do amor das minas (as lezbica apaixonante!) 
29 - Boteco Gamer das Minas (GO GAMERS GIRLS!) 
30 - las bordadeiras (pras minas que bordam ou querem bordar!) 
31 - Compro de quem faz das Minas (Chega de presentes clichês! 
Dê algo original e que incentiva a criação feminina! Vá na Lojinha das 
Minas!) 
32 - Arte das pretas (troca de experiências e valorização da arte feita 
por mulheres negras! ♥) 
33 - Craft das Minas (craft!) 
34 - Vida simples das mina (Amélies Poulains Brasileiras!) 
35 - Selfless blogger das minas (PRAS BLOGUERA) 
36 - Cabelo curto das mina (Jõazinho é o caralho!)  
37 - Pets das mina (Amor Animal!) 
TEM MAIS NOS COMENTS!  

 

https://www.facebook.com/groups/1522107901353002/
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Conferida a lista, entende-se que foi importante mostrá-la para percebermos 

como a Rede possibilita novas redes de interação com linguagens próprias, que em 

outro momento poder-se-ia contribuir para os estudos da Linguística Textual, sobre o 

estudo da linguagem em ambientes virtuais na contemporaneidade, ao pesquisar e 

enxergar pela ótica sociointeracionista da linguagem ―a linguagem como atividade, 

como forma de ação, ação interindividual finalisticamente orientada; como lugar de 

interação que possibilita aos membros de uma sociedade a prática dos mais 

diversos tipos de atos, que vão exigir dos semelhantes reações e ou 

comportamentos‖ (KOCH, 1992, p.9). Lembrando que, para os atores sociais que 

estão inseridos em qualquer um desses grupos, torna-se o que (LÉVY, 1999, p.130) 

aponta ser ―um lugar familiar de encontro e troca‖.  Lugar cabível de investigação. 

Como já vimos em partes anteriores, 

 

Não se trata de abandonar o lugar em busca de um espaço virtual 

fora do mundo concreto. Olhe ao redor e veja como os dispositivos 

móveis estão sensíveis ao lugar e são interativos em relação ao 

contexto. Para isso, basta pegar um smartphone nas mãos e lançar 

aplicativos populares como o Facebook, Twitter, Waze, Foursquare, 

Google Maps... O que aparece na tela não é a Matrix, esse ―outro 

mundo‖ eletrônico, fictício e desconectado do mundo de pedras e 

carne, como diria Sennet (2006), mas as pessoas e os lugares mais 

próximos. A discussão sobre as TIC, o espaço e lugar nunca esteve 

tão em destaque (LEMOS, 2013, p.176). 

 

Por hora, atentemo-nos para a netnografia realizada no Clotheless Portraits 

das Minas, o lugar da nossa investigação. 

 

3.4 Etnografia online: nem toda nudez será castigada 

 

Foram cinco meses observando o grupo  Clotheless Portraits das Minas com 

o intuito de meditar sobre a relação entre arteativismo e ciberfeminismo 

contemporâneo. O grupo foi escolhido porque atende às características do 

arteativismo como expressão e performance do movimento feminista na Internet.  

Clotheless Portraits das Minas é um grupo secreto presente no facebook e 

que somente mulheres maiores de idade têm acesso. Nesse espaço elas desenham 

umas às outras sem roupa. Desenhos estes baseados em autorretratos que as 

https://www.facebook.com/groups/1522107901353002/
https://www.facebook.com/groups/1522107901353002/
https://www.facebook.com/groups/1522107901353002/
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mesmas compartilham no grupo ou pelo email do grupo, ou seja, elas tiram uma 

espécie de selfie do corpo ou partes do corpo nu.  

 Tal iniciativa tem o objetivo de fazê-las se sentirem mais à vontade em 

relação ao próprio corpo à medida que vão desenhando e sendo desenhadas, como 

elas realmente estão em suas fotografias. A fotografia garante, assim, a ideia do 

corpo real, sem photoshop, como ele é de fato, livre e independente dos padrões 

estéticos que lhes são impostos todos os dias. 

Buscando acompanhar este projeto, o desafio da pesquisa foi perceber de 

que forma o ciberfeminismo na atualidade, ao considerar o contexto atual das lutas 

feministas na Internet, se apresenta e se expressa. E que efeitos produzem, no 

curso de uma experiência sensível de resistência feminista, a partir do arteativismo, 

uma vez que na contemporaneidade este movimento assume e se estabelece nas 

imagens de si, projetadas para o mundo, relacionando-se com o que Sibilia (2003) 

chama de ―imperativo da visibilidade, a necessidade de exposição pessoal, 

performance da nossa sociedade contemporânea. 

Porém, o que se observa no Clotheless Portraits das Minas, as exposições de 

fotografias com nudez por parte de algumas jovens, são expressões decorrentes da 

resistência feminista no ciberespaço, e colocam em questão o público e o privado 

das relações identitárias e a relação do movimento de mulheres com o corpo 

feminino. Ou seja, há no grupo uma exacerbação do eu, aquele que precisa ser visto 

para existir no ciberespaço, ou ―talvez mais do que ser visto, essa visibilidade seja 

um imperativo para a sociabilidade mediada pelo computador‖ (RECUERO, 2009, p. 

29).  

Ao compartilharem suas fotografias no grupo, elas sustentam a percepção do 

Outro e constroem a percepção de si mesmas. Ora, somente pela linguagem - lugar 

da interação humana - conseguimos nos perceber no mundo, e o nível de 

complexidade existente dessa interação na Rede é o espaço desta pesquisa, que 

deve ser identificado, como aponta Recuero (2009), enquanto ―espaços de 

expressão e construção de impressões‖ p.29. Por assim dizer, como espaço para a 

linguagem que por sua vez tem a sua função maior estabelecer a comunicação que 

possibilitará a interação. 

Donath (2000), com base nos estudos de Simmel, aponta que grande 
parte do processo de sociabilidade está baseada nas impressões 
que os atores sociais percebem e constroem de quando iniciam sua 

https://www.facebook.com/groups/1522107901353002/
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interação. Essas impressões são em parte construídas pelos atores e 
em parte percebidas por eles (Goffman, 1975) como parte do papel 
social. Ribeiro (2005) defende que essas representações são 
possíveis graças à possibilidade de interação dos ambientes no 
ciberespaço, afirma o autor, é que a identidade desses é 
estabelecida e reconhecida pelos demais (RECUERO, 2009, p.29). 

 

A partir disto, chamamos atenção para a linguagem fotográfica utilizada por 

elas, que exercerá o lugar central da interação. É a partir da fotografia de si 

compartilhada com o grupo que o diálogo é estendido. Entra em discussão o 

autorretrato como defesa da liberdade dos corpos femininos. Livres dos padrões 

machistas que fragmentam o corpo da mulher por meio de estereótipos de beleza 

corporal, patrocinados pela mídia sexista e elitista, que idealiza o corpo da mulher 

conforme os padrões comerciais de perfeição e lucram com a indústria de beleza, 

podendo ocasionar alguns transtornos psicológicos e físicos àquelas mulheres que 

não se sentem representadas ou inseridas dentro do contexto cultural 

contemporâneo do corpo perfeito. Em contraste a essa ideia, as jovens mulheres do 

Clotheless Portraits das Minas, têm feito uma revolução por meio do autorretrato dos 

seus corpos nus, com o intuito de que eles sejam desenhados pela outras meninas 

presentes no grupo.  

A ideia nesta interação é enxergar corpos reais que serão representados na 

arte, sem o modelo imposto pela indústria de consumo.  

A seguir, alguns discursos que marcaram a pesquisa netnográfica e 

comprovam o objetivo desta rede de trocas de retratos, os nomes das jovens foram 

ficcionalizados devido à ética de pesquisa online. 

 

Eu odiava meu corpo. Passava 90℅ do tempo desejando não ser eu. 
Ou pelo menos, que eu fosse um eu diferente. Mais magro. Mas 
lisinho. Mais padronizado. Depois que eu conheci o feminismo, 
aprendi a me amar. Do jeito que eu sou. Foi um processo longo, 
lento, árduo e ate doloroso. Ouvi, li, percebi, vi muita merda. Mas 
valeu muito a pena. Espero que vocês sintam amor por vocês, como 
eu sinto por mim e por todas nós. (Girassol, 14 de março) 

Meninas, faz um tempo que estou no grupo, mas nunca tive coragem 
de me apresentar ou mandar uma foto... 
Bom eu vim parar aqui porque não gosto do meu corpo porque 
depois de ter um problema de saúde engordei muito e muito rápido, e 
sempre ouço que estou gorda e tudo mais... 
Decidi que ia mandar uma foto porque minha melhor amiga me deu 

https://www.facebook.com/groups/1522107901353002/
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um super apoio pra enviar. Contei recentemente para ela sobre como 
me sinto e o grupo (Jasmim, 12 de fevereiro). 

É engraçado como depois de ter um contato maior com o feminismo 
e com grupos como esse você acaba se amando mais.(Tulipa, 8 de 
fevereiro). 

Então minas, ontem foi a primeira vez que eu coloquei um maiô em 
mais de 3 anos e entrei na piscina, foi um grande passo pra mim e 
por isso queria compartilhar com vocês. Fotos nos comentários 
(Rosa, 9 de janeiro).  

Gatãs, sou gorda e tudo. Tenho aprendido desconstruir o estereótipo 
de beleza padrão. A me aceitar e tô me sentindo muito mais 
confiante por causa ―docêis‖. Suas lindas e gostosas. Enfim, tirei uma 
foto do meu bumbum GG. Tô adorando (Papoula, 2 de janeiro). 

Só vim compartilhar essa foto inocente (que tá nos comentários) com 
vocês, porque hoje tô achando minhas estrias bonitas (Lírio, 2 de 
janeiro). 

2014 foi definitivamente um dos anos mais difíceis pra auto-aceitação 

do meu corpo. Esse grupo me ajudou muito a aceitar cada dobrinha 

insistente e cada detalhe que me acostumei a chamar de "defeito". 

Vocês são todas lindas e obrigada (Violeta, 28 de dezembro). 

Eu, 10 kilos mais fofa, e graças a vocês e ao feminismo eu consegui 
entender que, o seu peso não importa, o padrão de beleza sempre 
vai mutilar meu corpo, oque me faz linda, sexy, e poderosa sou eu, 
apenas a mim mesma. E ―amoras‖ hoje entendi que nenhum padrão 
de beleza pode dar a uma mulher o poder e a liberdade de ser feliz 
como nosso feminismo. Estou em paz e feliz comigo mesma, com 
todas minhas imperfeiçoes.  Obrigada!! (Rosa, 17 de dezembro de 
2014). 

 

Como podemos observar, é presente em cada discurso a questão da nudez 

como desejo de libertação do corpo que, de alguma forma, foi oprimido pela 

sociedade contemporânea ao tentar se encaixar dentro de um determinado padrão 

estético. E muitas encontraram no grupo o movimento feminista como caminho para 

realizar-se como sujeitos de suas próprias histórias e donas de seus corpos.  

Dentro desta perspectiva não há como mencionar Rago (1995) quando 

questiona a construção social da mulher. 

 

Insatisfeitas, e por influência mesma do feminismo, fomos mais longe 
ainda: perguntamos pelo que os homens cultos haviam falado sobre 
nós. Como nos construíram? O que disseram de nosso corpo, de 
nossa sexualidade e sobre nossas ancestrais? Como nos 
representaram, ou melhor, como nos inventaram na literatura, nas 
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artes e nos discursos científicos? Os resultados foram muito 
diversificados, mas convergentes enquanto denúncia da dominação 
sexista, ideológica e cultural (RAGO, 1995 p.17). 

 

O primeiro contato feito com o grupo foi em dezembro de 2014, apesar de 

algumas observações já terem ocorrido antes. Como já foi mencionado, é de 

extrema importância que numa investigação netnográfica o pesquisador (a) 

experimente a interação social da forma como os participantes estão 

experimentando. Dessa forma, a primeira abordagem foi falar de um assunto 

aleatório para ver como seria a recepção e para surpresa da pesquisa foi muito 

produtiva, algumas meninas responderam e começaram a interagir. Foi uma forma 

de aproximação com as participantes do grupo, deixando evidente a minha função 

nele. ―Nesse sentido, interver a lógica tradicional das perguntas pode ser uma 

maneira de enxergar o problema de uma forma mais clara‖ (GOLDENBERG, 2008, 

p.60).  

 

Figura 29 – Primeiro ―contato‖ 
Fonte: Facebook – Acesso em: 22/02/2015 
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Contudo, com o passar do tempo imersa nesse local, acompanhando por 

horas suas dinâmicas, autorretratos, desenhos, postagens, não há como não sentir-

se parte do grupo. Vieram neste processo mais contatos com participantes, pelo 

bate-papo e também por meio de fotografias colocadas no grupo para experimentar 

o que elas vivenciavam. Até a criação de um questionário online para quem 

quisessem responder (vide Apêndice). Observa-se que não se trata de uma 

pesquisa rigorosa quanto à amostra, não é objetivo da pesquisa formular gráficos, e 

sim, a observação participante online.  

Em contato, pelo bate-papo do facebook, com a mentora do grupo, Karolinne 

Pedrosa, ela diz:  

O Clotheless, surgiu a partir de outro projeto, o Selfless portraits das 
minas. A proposta dele é uma troca de desenhos de nu artístico entre 
mulheres, com o objetivo de fazê-las irem se sentindo cada vez mais 
confortáveis com seus próprios corpos à medida que vão 
desenhando e sendo desenhadas, evidenciando sempre a beleza na 
diversidade de formas e desconstruindo esse padrão de beleza 
imposto pela mídia (Karolinne Pedroza, estudante de Arquitetura).  

 

Assim, em torno do que ela disse entra em questão a identidade dessas 

meninas que será transformada e construída no espaço virtual, bem como a vivência 

de suas emoções. No processo de construção da autoidentidade delas, o corpo a 

princípio talvez seja a parte mais importante para a narrativa do eu, o que significa 

que é por meio da disposição corporal que as participantes deste grupo expressarão 

seus sentimentos, ou como sugerem Rezende e Coelho (2010) em ―A tensão entre 

sentir e expressar‖, a representação deles, tensão esta que nada mais é que a 

linguagem comunicada consigo mesmo através da comunicação com os outros. 

(...) a expressão dos sentimentos é vista como um domínio sujeito às 
regras sociais que regulam quando, como e para quem manifestar 
emoções. Em contrapartida, o sentimento em si seria uma reação da 
ordem do natural ou mesmo do biológico que pode ser distinguida 
das normas sociais. Seria, portanto, um fenômeno ao mesmo tempo 
individual, no sentido de particular a cada um, e comum a todos 
como seres humanos. Fundamental nessa visão é a concepção de 
que a pessoa possui uma dimensão interna e privada, que se 
distingue de sua apresentação pública. As emoções localizam-se 
assim nessa interioridade, surgindo daí a ideia de uma distinção 

entre o sentimento sentido e o sentimento expresso (p. 98-99).   
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Figura 30 – Desenho a partir do autorretrato fotográfico            

 Fonte: http://www.laparola.com.br/clotheless-portraits-das-minas-sobre-a-verdadeira-
beleza-feminina – Acesso em: 22/02/2015 

 
 

A imagem acima foi de uma das trocas ocorridas no grupo. Evidencia-se o 

corpo como instrumento de protesto ao desvelar a nudez, atribuindo-lhe um caráter 

de contestação. Existe uma consciência da nudez que vai além da visibilidade, da 

autoexposição frequente nas redes sociais digitais.  É importante que vejamos este 

desenho como questão política e não sexual, como a nossa cultura ocidental 

costuma avaliar o corpo feminino nu. O fetiche e a erotização dos corpos femininos 

bastante frequentes nas mídias transformam as mulheres em objeto de consumo.  

Em contrapartida ao modelo opressivo, as feministas articulam-se na Internet para 

criação de imagens que rompem totalmente com as noções estabelecidas pela 

―sociedade patriarcal em tempos de Facebook‖. Fortalecem-se, então, as 

possiblidades de expressar o feminino no corpo, sem estereótipos e julgamentos. 

Motiva-se a liberdade e a diversidade de ser o que se é ao reconhecer as vozes 

http://www.laparola.com.br/clotheless-portraits-das-minas-sobre-a-verdadeira-beleza-feminina
http://www.laparola.com.br/clotheless-portraits-das-minas-sobre-a-verdadeira-beleza-feminina
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subalternas do feminismo, como por exemplo, a mulher negra. Sendo assim, 

refletimos que ―no lugar do eu, proliferam agora novas imagens de subjetividade‖ 

(SANTAELLA, 2004, p.123). Capazes de simular através da arte-ativista suas 

problematizações. Contudo, Elisabeth Grosz (2002) reflete sobre o conflito do que o 

feminismo entende por subjetividade, havendo certa preocupação em reconceituá-lo  

por discordar que se trata de libertar as mulheres. Para ela, reconhecer identidades 

seria preservar uma política servil. Nesta perspectiva a autora enfatiza: 

 

O feminismo (...) é a luta para tornar mais móveis, fluidos e 
transformáveis, os meios pelos quais o sujeito feminino é produzido e 
representado. É a luta para se produzir um futuro, no qual as forças 
se alinham de maneiras fundamentalmente diferentes do passado e 
do presente. Essa luta não é uma luta de sujeitos para serem 
reconhecidos e valorizados, para serem ou serem vistos, para serem 
o que eles são, mas uma luta para mobilizar e transformar a posição 
das mulheres, o alinhamento das forças que constituem aquela 
‗identidade‘ e ‗posição‘, aquela estratificação que se estabiliza como 
um lugar e uma identidade (GROSZ, 2002, sp). 

 

A política de identidade opera, assim, uma poética feminista que segundo 

Vianna (2003) deve ser compreendida como: 

 

(...) toda discursividade produzida pelo sujeito feminino que, 
assumidamente ou não, contribua para o desenvolvimento e a 
manifestação da consciência feminista, consciência esta que é sem 
dúvida de natureza política (O pessoal é político), já que consigna 
para as mulheres a possibilidade de construir um conhecimento 
sobre si mesmas e sobre os outros, conhecimento de sua 
subjetividade, voltada esta para o compromisso estabelecido com a 
linguagem em relação ao papel afirmativo do gênero feminino em 
suas intervenções no mundo público. Consciência com relação aos 
mecanismos culturais de unificação, de estereotipia e exclusão. E 
ainda, a consciência sobre a necessidade de participar 
conjuntamente com as demais formas de gênero (classe, sexo, raça) 
dos processos de construção de uma nova ordem que inclua a todos 
os diferentes, sem exclusões. Poética feminista é poética 
empenhada, é discurso interessado. É política (VIANNA, 2003, p.2).  

 

Ora, em tempos de ―conflitos, manifestações e crises, quando a estética se 

aproxima da política, insurgências poéticas engendram novos modos de ação 

coletiva‖ (MESQUITA, 2011, p.35). Eis a essência da arte-ativista. Por isso, grande 

parte dos retratos do grupo destaca a nudez feminina em prol de uma boa causa. 
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Uma das "boas causas" defendidas pelos corpos que hoje adoram se 
exibir é, precisamente, o direito de que qualquer um -- ou melhor: 
qualquer uma -- possa mostrar seu corpo nu. Essa democratização 
da nudez feminina enfrenta pelo menos dois inimigos ancestrais: em 
primeiro lugar, os julgamentos baseados na sua adequação aos 
padrões de beleza; por outro lado, a estigmatização em nome da 
obscenidade. Convém lembrar que esses dois fatores fazem parte do 
ideário básico desse que é um dos gêneros mais importantes da 
tradição artística ocidental. "O Nu era coisa sagrada, quer dizer, 
impura", explica Paul Valery num texto de 1936. "Permitia-se nas 
estátuas, às vezes com algumas reservas", continua o escritor 
francês: "as pessoas graves que lhe tinham pavor em estado vivo o 
admiravam no mármore". Diante dessa ambivalência, conclui-se que 
"o Nu não tinha, em suma, mais que duas significações: às vezes, o 
símbolo do Belo; e outras, o da Obscenidade‖ (SIBILIA, 2014, p.10). 

 

No Brasil, a questão da nudez deve ser pensada desde o período colonial. 

Portanto, fazer um breve recorte do panorama histórico acerca da nudez é 

importante no sentido que contextualiza os caminhos sociais que a mesma passou 

para chegar até a nossa cultura contemporânea, a fim de perceber como ela é 

identificada e entendida hoje. 

Mary del Priore (2011) no livro Histórias Íntimas : Sexualidade e erotismo na 

história do Brasil, destaca alguns apontamentos dos termos ―nu‖ e ―nudez‖. Para a 

autora, o nu, que na atualidade relaciona-se ao erotismo, durante o período 

renascentista não apresentava sentido erótico. O nu veio com o humanismo 

representado na pintura, cujo homem passou a ser o centro do Universo e a figura e 

a ideia de Deus não mais detinha a centralidade. Descobrindo-se na arte os corpos 

e o nu (DEL PRIORE, 2011). 

Em ―1500: Pleno desabrochar do Renascimento na Europa e chegada dos 

‗alfacinhas‘ ao Brasil. Em 1566, é dicionarizada na França, pela primeira vez, a 

palavra erótico. Designava, então, ‗o que tiver relação com o amor ou proceder dele‖ 

(DEL PRIORE, 2011. p.15).  

Conforme ela diz ―as palavras, os conceitos e seus conteúdos mudam no 

tempo e no espaço; o que hoje é erótico não era para os nossos avós‖ (DEL 

PRIORE, 2011, p15).   

Del Priore (2011) afirma que ―durante o renascimento, graças à teoria 

neoplatônica, amor e beleza andavam juntos‖ (p.16). Ressalta-se, desta forma, que 

os cânones da beleza europeia foram transplantados para o Brasil, no olhar 
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etnocêntrico dos primeiros colonizadores. Olhar este refletido na literatura e nas 

artes. 

Não à toa nossas indígenas eram consideradas, pelos cronistas 
seiscentistas, criaturas inocentes. Sua nudez e despudor eram lidos 
numa chave de desconhecimento do mal, ligando, portanto, a 
―formosura‖ à ideia de pureza. Até suas ―vergonhas depiladas‖ 
remetiam a uma imagem sem sensualidade. As estátuas e pinturas 
que revelavam mulheres nuas, o faziam sem pelos públicos. A 
penugem cabeluda era o símbolo máximo do erotismo feminino. A 
questão da sensualidade não estava posta aí (...). A nudez das 
índias estava, pois, longe de ser erótica (DEL PRIORE, 2011, p.16).  
 

A colonização, por sua vez, lutou ativamente contra a nudez e tudo àquilo que 

simbolicamente ela representava. A nudez passou então a ser associada à luxúria.  

 
O corpo nu era concebido como foco de problemas duramente 
combatidos pela Igreja nesses tempos: a luxúria, a lascívia, os 
pecados da carne. Afinal, como se queixava padre Anchieta, além de 
andar peladas, as indígenas não se negavam a ninguém (DEL 
PRIORE, 2011, p.17).  
 

Já na Idade Moderna, a autora questiona-se sobre qual significado teria o nu. 

A nudez era erótica? (DEL PRIORE, 2011). Para ela, existia sim, uma forte 

diferenciação entre nudez e nu. Desta forma: 

 
A nudez se referia àqueles que fossem despojados de suas vestes. 
O nu remetia não à imagem de um corpo transido e sem defesa, mas 
o corpo equilibrado e seguro de si mesmo. O vocábulo foi 
incorporado, no século XVIII, às academias de ciências artísticas, 
onde a pintura e a escultura faziam do nu o motivo essencial de suas 
obras. A realidade, porém, era menos ―artística‖. Viajantes 
estrangeiros que passavam pelo Brasil, nessa época, ficavam 
chocados com a nudez dos escravos nas ruas (...). E, contrariamente 
aos nossos dias, não havia lugar do corpo feminino menos erótico ou 
atrativo do que os seios. (...). Os seios jamais eram vistos como 
sensuais, mas como instrumentos de trabalho de um sexo que devia 
recolher-se ao pudor e à maternidade. O colo, o pescoço como ―torre 
de marfim‖ cantado pelos poetas, pouco a pouco, começa a cobrir-
se. E isso até nas imagens sacras. Estátuas da Virgem Maria em 
estilo barroco, antes decotadas, ou a própria Virgem do Leite – que 
no renascimento expunha os bicos – desaparecem de oratórios e 
igrejas. Nossa Senhora passa a cobrir-se até o queixo, quando não 
era vestida pelas próprias devotas (DEL PRIORE, 2011, p.18).  
 

Como podemos observar, o percurso histórico dos corpos nus, 

essencialmente os femininos, serão representados nas artes de acordo com seu 

contexto cultural. Nos dias atuais não é muito diferente, este corpo também é 

representado na arte, mas de modo e sentido diversificado a tudo que foi exposto, 
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justamente por a sociedade contemporânea apresentar novas complexidades acerca 

do corpo e da própria arte. 

Durante a observação participante realizada na página Clotheless Portraits 

das Minas, foi recorrente ver as participantes compartilharem fotos dos seus corpos 

despidos ou partes dele. Elas realmente sentem-se seguras e muitas delas 

acreditam no grupo como uma rede de ―sororidade‖ – palavra muito presente no 

feminismo contemporâneo – que tem o sentido de promover a união entre as 

mulheres sem expô-las negativamente ou ridicularizá-las, principalmente as 

mulheres que apresentam discursos machistas. O diálogo e a crítica respeitosa, 

para essas jovens é o caminho essencial para confrontar a cultura do patriarcado. 

O feminismo promove a Sororidade. Sororidade vem do latim, sororis 
irmã e idad, relativa à qualidade. Se o pacto entre os homens é 
conhecido como fraternidade e reconhece parceiros e sujeitos 
políticos excluindo as mulheres, a Sororidade é o pacto entre as 
mulheres que são reconhecidas irmãs, sendo uma dimensão ética, 
política e prática do feminismo contemporâneo (Facebook: O 
machismo nosso de cada dia 14/12/2012).   

 

A confiança presente no grupo é resultante desse pacto. Em nenhum 

momento elas sentem-se ameaçadas ou constrangidas por compartilharem suas 

fotografias no grupo. Neste sentido, uma das entrevistadas pelo bate-papo, numa 

conversa muito aberta nos diz: 

Não tenho medo da minha foto vazar, até porque acho muito difícil 
isso acontecer. O grupo é secreto. Só entra aqui quem mostra a 
identidade com foto, ou seja, só mina empoderada, ou buscando 
empoderamento. E maaaaais, somos feministas! Nunca vamos 
prejudicar as irmãs. Confio de verdade no grupo. E a ideia da arte é 
lindaaaa! Já fui desenhada e amei. Quando uma mina desenha você 
pela foto postada é uma experiência fodásticaaa! Uma parada que 
une mesmo a ponto de construirmos amizades fora do espaço virtual. 
É o olhar dela sobre você, ao mesmo tempo em que é você no 
retrato, não é você. Somos nós, mais ou menos isso que eu sinto. 
Posto foto pelada aqui, mas não envio, por exemplo, pro meu 
namorado. Isso que é triste. Consegue entender? (Pétala, 20 anos).  

 

As experiências vivenciadas por elas neste grupo possibilitaram-lhes a 

construção de suas identidades e a redefinição do olhar negativo construído 

socialmente da auto exposição na Internet e a exposição dos corpos femininos como 

meros objetos de desejo, reprovação e pecado. O pertencer a este grupo é uma 

https://www.facebook.com/groups/1522107901353002/
https://www.facebook.com/groups/1522107901353002/
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atitude política que abre caminhos para a desconstrução das crenças sobre a nudez, 

especialmente a nudez feminina. Contudo, em tempos de facebook, fora do espaço 

secreto das Minas, Sibilia nos mostra uma realidade bastante conflituosa:  

 

 

Figura 31 – A nudez ontem, a nudez hoje. 
Fonte: Silibia (2014) 

 

Para a autora, um caso ocorrido em 2012 trouxe várias questões que 

precisavam e precisam ser discutidas: ―quando uma jovem mãe canadense foi 

suspensa da rede social mais popular do mundo, Facebook, após ter postado em 

sua página pessoal algumas fotos em que aparecia amamentando seus filhos‖ 

(SIBILIA, 2014, p.25). Assim, a autora despertou-se para produção ensaística do seu 

texto, O que é obsceno na nudez? Entre a Virgem medieval e as silhuetas 

contemporâneas.  

Para ela, o ―conteúdo sexualmente explícito‖ como o Facebook acusou a 

fotografia da mãe, ―consistia num conjunto de fotos pertencentes ao álbum familiar 

da moça, cujo teor ―pornográfico‖ está longe de ser evidente para os padrões de 

nossa cultura‖ (SIBILIA, 2014, p.26). Desta forma tal censura seria incabível.  

Conforme Sibilia (2014) as contradições marcam a atualidade, o que exige um 

nível de complexidade muito grande sobre as relações sociais. 

 
Por um lado, parece se constatar uma tendência rumo à exposição 
corporal cada vez mais ampla e sem tapumes: os corpos 
contemporâneos têm conquistado certa liberdade para se mostrarem, 
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sem barreiras capazes de detê-los, cobri-los, envergonhá-los ou 
censurá-los. Mas os episódios protagonizados por Facebook em 
2012 desmentem este argumento, trazendo à tona certas 
moralizações que parecem antiquadas: uma censura laica, não 
religiosa, cuja cristalização remete à alvorada da era moderna. Esses 
acontecimentos evocam a persistência desse movimento 
consolidado no iluminista século XVIII: um deslocamento simbólico 
da nudez — e, particularmente, dos seios femininos — em direção a 

algo da ordem do vergonhoso (SIBILIA, 2014, p.47). 
 

 Não somente dos seios femininos, no dia 06 de Março de 2015, o Globo12 

trazia a seguinte matéria: Vagina do século 19 desencadeia ação penal francesa 

contra Facebook : Tribunal de Paris diz que tem competência para se pronunciar em 

queixa sobre políticas de censura da rede social.  Tratava-se, pois, da obra de arte 

―A origem do mundo (1886)‖, de Gustave Courbet, como mostra a figura 32. 

Sobre o quadro de Courbet, Perrot (2000) aponta-o como exemplo de uma 

tradição artística, uma prática canônica da arte que ―explora‖ o corpo feminino como 

sendo o principal objeto da arte. Contudo, ―(...) as mulheres carregavam o silêncio 

de seus corpos‖. Conforme a autora:  

 

Falamos daquele corpo exibido, objeto de observação e desejo, mas 
ele próprio se cala, pois as mulheres não devem falar. O pudor, que 
prende seus membros e fecha suas bocas, é a marca desta 
feminilidade. O sexo a enche de mistérios. Um exemplo é um quadro 
de Courbet, cujo tema, ―A origem do mundo‖, é representado pelo 
sexo da mulher (PERROT, 2000, sp). 

 

O facebook, ao considerar indecente, censurou também a reprodução da 

consagrada pintura. O caso foi processado por um professor francês que teve sua 

conta na rede social suspensa após ter postado em seu perfil a referida fotografia da 

obra. Na reportagem ele alega que seu direito à liberdade de expressão foi violado, 

já que a empresa não consegue distinguir pornografia de arte. 

 

É por tudo isso que a reação do Facebook surpreende. Quais são as 
motivações dessa censura tão aparentemente descabida, que 
deflagrou inúmeros protestos e chegou a colocar a badalada 
empresa à beira do ridículo? Em suma, o que isso tudo tem a nos 
ensinar sobre nossa cultura, particularmente sobre nossa moralidade 
e nossos modos de nos vincularmos com os outros? O que se 
considera obsceno hoje em dia, e por quais motivos? Que tipos de 

                                                           
12

 Fonte: http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/vagina-do-seculo-19-desencadeia-acao-penal-
francesa-contra-facebook-15519447 Acesso: 09/03/2015.  

http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/vagina-do-seculo-19-desencadeia-acao-penal-francesa-contra-facebook-15519447
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/vagina-do-seculo-19-desencadeia-acao-penal-francesa-contra-facebook-15519447
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imagens podem ser mostradas, nesta era de saturação da 
visibilidade, e em que condições? (SIBILIA, 2014, p.29). 

 

 

Figura 32 – L'Origine du monde (1866) 
Fonte: http://www.musee-orsay.fr/– Acesso em: 25/02/2015 

 

Com essas questões, retornemos ao Clotheless Portraits das Minas, que tem a 

capa do grupo a seguinte arte: 

 

Figura 33 – Nudes, por Walter Battiss  
Fonte: Facebook – Acesso em: 25/02/2015 

 

A capa foi sugestão de uma integrante do grupo e todas acataram a imagem, 

devido esta representar bem a proposta do grupo, sem limitar a questão do gênero. 

Sob a luz da performatividade de Butler (2013), em que não existe clara distinção 

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Origine_du_monde
http://www.musee-orsay.fr/
https://www.facebook.com/groups/1522107901353002/
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entre sexo e gênero, pois toda existência é social. Bem como nos afirmou Donna 

Haraway (2009) de que não há um ―corpo natural‖, todos os corpos são construídos 

– e essa constatação firma-se na assertiva de Beauvoir de que ―não se nasce 

mulher, torna-se mulher‖.  

Conforme Butler, gênero não é algo que somos, é algo que fazemos por meio 

de uma sequência de atos (BUTLER, 2013). Portanto, ―tornar-se‖ para ela, quer 

dizer que gênero é um processo de construção de identidade e não somente de uma 

construção cultural.  

 
Para tentar compreender melhor como e por que essa mutação está 
ocorrendo, cabe prestar atenção às artes contemporâneas, em seu 
diálogo tenso e complexo com essas silhuetas ―censuradas‖ da 
produção midiática. Em incontáveis manifestações atuais desse 
campo, os corpos que se mostram pertencem aos próprios artistas — 
em muitos casos, contrariando fortes tradições, trata-se de mulheres 
— e às vezes, inclusive, são os corpos dos espectadores que 
conquistam a cena, num movimento que implica tanto uma expansão 
como uma redefinição do autorretrato. Talvez se esteja fazendo um 
esforço, nesse terreno, por re-sacralizar, de algum modo, as imagens 
corporais em contato ativo com a rica memória imagética que nos 
constitui, procurando des-secularizar e até mesmo des-erotizar sua 
nudez. Quiçá se trate de desnudá-la por sua vez, para poder vê-la e 
vivê- la de outras formas ao imantá-la com novos sentidos e ao lhe 
conceder outras significações (SIBILIA, 2014, p. 52). 

 

Nesse horizonte, a arte tem sido a maneira pela qual algumas mulheres têm 

articulado seus discursos de resistência. Algumas entrevistadas, quando 

perguntadas sobre como percebem a representação dos seus corpos nus dentro da 

perspectiva feminista, responderam:  

 

Acho que se enquadra na luta pela liberdade, pela naturalização, 
pela não-padronização, pela autonomia, pela aceitação e pelo amor 
aos nossos próprios corpos. Além de abranger a nossa visão do que 
é belo e impor socialmente a nossa beleza e a existência e 
valorização de diferentes corpos (18 anos, estudante de Artes 
Visuais).  

 

Ajuda a dissociar o nu do sentido sexual para mostrar o artístico e 
bonito do nu (19 anos, estudante de direito). 

 
Muito pouco representado. Os corpos gordos são pouco 
representados e quando são, eh tratado de maneira exótica. Tem q 
ser mais naturalizado. Muito pouco representado. Os corpos gordos 
são pouco representados e quando são, eh tratado de maneira 
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exótica. Tem q ser mais naturalizado (22 anos, estudante de design 
gráfico e psicologia).  

 
A perspectiva feminista traz uma visão diferente sobre a nudez e 
sobre nossos corpos, é uma visão contra os padrões de beleza da 
sociedade, uma visão que ao mesmo tempo é natural e sexual, mas 
de uma forma respeitosa, a visão machista é muito intimidante, a 
visão feminista é libertadora. O feminismo nos faz aceitar nosso 
corpo, libertar nosso corpo e nossa sexualidade, o padrão de beleza 
é cruel e traz enormes consequências para o físico e psicológico da 
mulher, o feminismo quebra com esses padrões. A nudez da mulher 
sempre foi um tabu, mas estamos quebrando com ele através da arte 
(25 anos, estudante de Licenciatura em História). 

 

Para perceber como vem sendo realizadas as performances ciberfeministas, 

o contato mais próximo que tivemos no grupo foi por meio da ―informante‖ Fernanda 

Telles Meimes, que disponibilizou para esta pesquisa o seu projeto presente na rede 

social. Participante ativa do Clotheless Portraits das Minas, ela prontamente se 

dispôs a colaborar, conversamos muito pelo bate-papo do Facebook. Fernanda tem 

25 anos e é estudante de Licenciatura em História, mora em Alagoas e é a 

idealizadora da página ―Sem padrão e sem pudor‖. Em entrevista no dia 16/03/2015, 

ela diz: 

 

Sempre gostei muito de desenhar, antes de fazer os desenhos nus 

eu fazia retratos, mas achava aquilo meio superficial e sem muito 

sentido, fazia apenas porque as pessoas gostavam e ficavam felizes, 

mas não me sentia realizada, queria usar minha habilidade de uma 

forma mais construtiva e interessante. Então eu conheci o 

―Clotheless Portraits das Minas‖ e me interessei em fazer desenhos 

nus, era uma forma de testar minha habilidade para desenho e ao 

mesmo tempo ajudar mulheres a aceitarem seu próprio corpo e 

quebrarem alguns tabus consigo mesma. Então me veio a ideia de 

criar uma página onde eu pudesse divulgar os desenhos, criei a 

página no Facebook ―Sem Padrão e Sem pudor‖, o nome já diz muita 

coisa, a ideia é quebrar com os padrões de beleza da nossa 

sociedade, qualquer mulher pode mandar uma foto para eu 

desenhar, independentemente do tipo físico, idade, cor, etnia e etc. E 

qualquer pessoa que se considere do gênero feminino poderá ser 

desenhada, acredito que não é apenas o órgão sexual que define a 

sexualidade de uma pessoa, então transexuais, travestis e qualquer 

pessoa que se considere mulher pode participar do meu projeto 

(Fernanda, 25 anos). 

 

https://www.facebook.com/groups/1522107901353002/
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Figura 34 – Página: Sem padrão e sem pudor 
Fonte: Facebook – Acesso: 16/03/2015 

 

Para Fernanda a nudez da mulher sempre foi um tabu, mas graças à arte esta 

realidade vem ganhando novas possibilidades de narrativas que desmistificam a 

nudez feminina.  

 

O ―sem pudor‖ se refere à liberdade das mulheres, de poderem 

mostrar seu corpo como quiserem sem sofrer repressões ou 

julgamentos por isso, o pudor faz com que a mulher reprima seus 

desejos, seu corpo e sua mente, nós mulheres temos que ser 

respeitadas independente de estarmos nuas ou vestidas, temos que 

nos sentir à vontade com nosso corpo, por muitos anos temos sido 

reprimidas e isso tem trazido sérias consequências para o 

psicológico da mulher. A ideia de divulgar os desenhos em uma 

página não é só para mostrar minha habilidade, mas porque quando 

o desenho é divulgado causa um efeito em quem foi desenhada e em 

quem está admirando os desenhos, quem foi desenhada tem seu 

corpo exposto para os outros verem, isso é uma quebra enorme de 

tabu, mesmo que os nomes das pessoas não sejam divulgados, elas 

sabem que muitas pessoas desconhecidas e conhecidas vão ver 

seus corpos nus, os desenhos que eu faço ficam muito realistas, 

parecendo muito com a pessoa desenhada, a maioria delas está 

ciente disso e mesmo assim mandam fotos com o rosto aparecendo, 

isso foi uma surpresa enorme pra mim, eu pensava que a maioria 

das mulheres teria vergonha e esconderia o rosto, mas o que 

acontece é justamente o contrário. Moro em pleno sertão de Alagoas 
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e muitas amigas minhas que também moram aqui me mandaram 

fotos para serem desenhadas, mesmo sabendo que muita gente da 

cidade veria o desenho e as reconheceria. Isso é uma evolução 

enorme no comportamento da mulher (Fernanda, 25 anos). 

A entrevistada ainda comenta que,  

 (...) os desenhos têm a finalidade de mostrar a nudez natural da 

mulher, sem explorar tanto a questão sexual. A ideia é que as 

pessoas vejam a nudez de uma forma mais naturalista, sem que se 

tenha que pensar sempre em sexo, é claro que não dá pra controlar 

a mente das pessoas que veem os desenhos, mas tenho percebido 

pelos comentários que as pessoas estão entendendo o que eu quero 

passar, também utilizo frases nos desenhos, algumas são escolhidas 

pelas meninas desenhadas, mas a maioria eu mesma escolho, 

sempre são frases de empoderamento e reflexões feministas, as 

frases ajudam as pessoas a entenderem melhor o sentido da página 

além de passarem mensagens importantes. A página tem dado 

resultados positivos, fico muito feliz quando vejo que uma mulher se 

sentiu realizada com o desenho de seu corpo, todos os desenhos 

são divulgados com autorização das meninas retratadas e é um 

trabalho totalmente gratuito (Fernanda, 25 anos). 

 
Figura 35 – Página: Sem padrão e sem pudor 

Fonte: Facebook – Acesso: 16/03/2015 
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   A experiência artística de Fernanda nos permite considerar a existência do 

processo de interação colaborativa, uma vez que o seu trabalho se realiza a partir 

das fotografias que são disponibilizadas e enviadas para ela. Sua arte, portanto, vai 

ao encontro do que o arteativismo enfatiza. 

 
―a arte pode agir como um catalisador para o pensamento crítico e 
imaginativo, como um sinalizador de identidade política e 
solidariedade (...). Nenhum trabalho individual mudou o mundo. É a 
produção coletiva que importa.‖ Imagens, corpos e declarações não 
representam apenas ―alguma coisa‖, mas criam mundos possíveis, 
geram a transformação de subjetividades e de seus modos de 
sensibilidade (MESQUITA, 2008, p43). 
 

 

 

Figura 36 – Página: Sem padrão e sem pudor 
Fonte: Facebook – Acesso: 16/03/2015 
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Figura 37 – Página: Sem padrão e sem pudor 
Fonte: Facebook – Acesso: 16/03/2015 
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Por fim, a arte desenvolvida tanto no Clotheless Portraits das Minas, quanto 

na página Sem padrão e sem pudor expressam a luta contra a representação 

estereotipada e sexista da imagem da mulher. Evidencia-se dessa forma o modo 

como a pintura/desenho a partir de um autorretrato fotográfico constitui-se numa 

performance que permitirá uma perceptibilidade que muitas vezes fica no campo do 

indizível ou dificilmente expresso por palavras. A interação social mediada pelas 

tecnologias de informação e comunicação modificaram as diferentes realidades e 

opressões dessas jovens feministas. Quando expõem suas angústias em relação ao 

corpo elas estão construindo as suas identidades. Em suma, elas estão promovendo 

arte e ativismo na rede, alinhando-se indiretamente e diretamente às teorias e 

referências artísticas do movimento ciberfeminista, principalmente às teorias de 

Haraway.  

 

 

Figura 38 – Autorretrato do Clotheless Portraits das Minas 
Fonte: Facebook – Acesso: 18/03/2015 

https://www.facebook.com/groups/1522107901353002/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estamos dolorosamente conscientes do que significa ter um corpo historicamente 

constituído. Mas com a perda da inocência sobre nossa origem, tampouco existe qualquer 

expulsão do Jardim do Éden.  

Donna Haraway, 2009 

Nos conflitos das fronteiras dos lugares marcados pela narrativa ciborgueana, 

deparamo-nos o tempo inteiro com a ficção, e quando utilizamos o termo ficção não 

estamos falando de modo pejorativo, com pesar de quem presa o perceptível (o 

real). Esta pesquisa comprova que a palavra realidade vem se complexificando na 

contemporaneidade devido aos novos espaços de socialização e ação dos atores 

sociais. 

Em tempos de Facebook e produção acelerada de imagens que estabelecem 

a comunicação necessária que mantém a chama acesa das interações virtuais, o 

que é real? Não há como deixar nas mãos da fotografia tal indagação. Não mais. 

Vivenciamos a era do Photoshop.  

Voltemos à introdução deste trabalho, a realidade ainda é a nossa sociedade 

nos modelos culturais do patriarcado. Haja ficção científica e manifestos polêmicos 

para desconstruir esses modelos, porém práticas vêm sendo experimentadas e 

atravessadas a fim de subverter o sistema de opressão às mulheres. Discursos 

estão sendo reinventados para que a nudez feminina, entendida nesta pesquisa 

como processo de libertação do corpo, não ofenda a ninguém. Nudez que não será 

para o prazer do outro, mas antes, para si própria. Nudez que pode não ter nada a 

ver com prazer. 

O ciberfeminismo, numa vertente estética e política, expressou a arte-ativista 

como linguagem, como resistência, ora por fotografias e desenhos, ora pela arte de 

se fazer presente nas construções tecnológicas, de ver, produzir, acompanhar, 

vivenciar o processo, fazer tecnologia coletivamente feminista. 

Dessa forma, ficou evidente que as experiências híbridas de corpo e 

tecnologia abrem novas perspectivas e novos espaços de luta ao promover que as 

mulheres conscientizem-se cada vez mais em relação aos seus direitos, desde 

poder amamentar seus filhos com os seios descobertos e não sofrerem nenhum tipo 

de violação, seja no ciberespaço, seja no espaço concreto.  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwi83fu59rDHAhXLjZAKHfe1B6M&url=http%3A%2F%2Fwww.adobe.com%2Fbr%2Fproducts%2Fphotoshop.html&ei=4T_SVfzoH8ubwgT3656YCg&usg=AFQjCNEsAcQGYM0zFEPofRmY5RtoY4PVUg&sig2=eGzbW4Y189d1kzzrjdbcwA&bvm=bv.99804247,d.Y2I
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Interessou-nos neste trabalho, sobretudo, verificar a relação entre 

arteativismo e ciberfeminismo, a fim de perceber como se configuram na 

contemporaneidade as ações feministas no ciberespaço.  

Nesse sentido, tivemos a nossa hipótese confirmada. O ciberfeminismo como 

expressão na atualidade ocorre de modo singular se comparado à década de 90. As 

formas de sociabilidade promovidas pela cibercultura construíram diálogos 

importantes sobre mulheres, gênero e poder. Verificou-se, portanto, que os modos 

de viver da sociedade migram para o ciberespaço. Isso significa que ocorre um 

deslocamento da cultura vivenciada pelos atores sociais no território concreto para o 

território virtual. Consequentemente, o Facebook expressa, reproduz, reflete, reforça 

as relações sociais do espaço material, seus preconceitos, poderes, anseios, 

descontentamentos, padrões de gênero, desejos e outros sentidos e significados.   

Antes de prosseguir, cabe apontar que o mesmo pode ocorrer em sentido 

oposto: a migração dos modos de viver e de sentir no ciberespaço para o espaço 

concreto. Desse modo, quando as participantes interagem virtualmente, trocando 

experiências e/ou dialogando sobre as práticas feministas, é bem provável que elas 

exerçam, fora do ambiente da internet, os discursos que levam a ações feministas 

em seus cotidianos, como vimos nas falas de algumas entrevistadas. 

Com esta pesquisa pudemos observar que as plataformas utilizadas na 

atualidade para o debate feminista distinguem-se do que as ciberfeministas iniciaram 

na década de 90. O projeto de conscientização que outrora ocorria por meio de 

manifestos com hyperlinks e por trabalhos artísticos muito bem direcionados e de 

certa forma produzidos por um grupo específico, como foi o Coletivo VNS Matrix, nos 

dias atuais será promovido por inúmeras pessoas, sem uma liderança, de modo que 

ocorra a partir da auto-organização dos sujeitos envolvidos. E essa auto-

organização somente existe devido às redes sociais, que remodulam, como vimos, 

até mesmo as manifestações sociais.   

As jovens feministas inseridas no contexto do ciberespaço agem ativamente 

por meio da arte. Elas compartilham ideias em grupos do facebook, criam páginas 

para fomentar e propagar o Feminismo e utilizam hashtags para chamar a atenção 

para diversas questões. Há uma vontade de interação de fato e isso ocorre pelo 

processo de identificação e pertencimento que elas realizam na rede. Se para 

Bauman os laços sociais contemporâneos estão se ―liquidificando‖, o movimento 

http://www.dicionarioinformal.com.br/liquidificando/
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ciberfeminista atual, ao apresentar o significado da palavra sororidade, provoca as 

estruturas da realidade do nosso tempo – híbrido, efêmero, e profundamente 

transformado pelas tecnologias.  

Desta forma, é de extrema importância ressaltar que o movimento feminista 

não é somente um ―movimento identitário‖. Pode ocorrer essa confusão por 

considerarmos as premissas pós-modernistas, como vimos no decorrer deste 

trabalho. Em outras palavras, é importante perceber o movimento feminista como 

movimento social, um dos mais expressivos, inclusive, da segunda metade do 

século passado, cujas variações e distinções dependeram das condições históricas 

de cada país, tendo dois modelos marcantes até os dias atuais: o feminismo liberal e 

o feminismo socialista. Por outro lado, esta pesquisa consegue mostrar que a ação 

coletiva fundamentada em uma identidade social comum é possível. O que prova a 

―militância virtual‖ por meio da arte é uma ação coletiva que engendra ―novos‖ 

movimentos sociais feministas. 

Assim, conforme esses apontamentos, entendemos que para discutir a ideia 

de sujeito que transita no ciberespaço seria impossível não valorizar certas 

categorias como identidade, subjetividade, linguagem/língua/discurso e cultura, as 

quais perpassam e sustentam a abordagem pós-moderna.  

Outro aspecto fundamental é a linguagem fragmentada que diz respeito ao 

nosso tempo: a imagem efêmera. Na medida em que as fotografias de si nas redes 

sociais digitais conservam a cultura da autoexposição, é relevante destacar, já que 

nesse estudo temos também uma preocupação com essa questão que é extensível 

à arte, o caráter ficcional das expressões ciberfeministas contemporâneas, uma vez 

que estamos falando de corpos femininos expostos em nome de uma estética 

engajada em que vida e arte se aproximam. É como se o autorretrato fotográfico 

transformado em desenho pelo o olhar da outra fosse apenas uma personagem, 

cujo eu é transformado em outro eu devido à transposição do objeto real 

(autorretrato fotográfico) para o representado (desenho feito por outra a partir da 

fotografia). 

É por isso que a nosso ver a arte ativista na contemporaneidade se define por 

meio de imagens que buscam a mudança social, e independe da sua forma de 

mediação. Seja no espaço físico ou virtual, toda intervenção apresentará efeitos 

políticos, pois acreditamos também que o pessoal é político. Não é à toa que o 
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movimento ciberfeminista contemporâneo anuncia a construção de uma prática 

artística em que os relatos pessoais serão expressos para atingir os mecanismos de 

controle da sociedade atual. E são em grupos como esses, nos quais investigamos 

que se concentram as micropolíticas de resistência, que provocam a reflexão.  

Levando em conta as pontuações supracitadas, esta dissertação – obra 

reflexiva das manifestações do momento presente - também é um discurso, o qual 

pode atravessar outros desdobramentos e percepções decorrentes do processo 

cultural que o tempo ocasiona, ou seja, poderão ser tomados outros olhares sobre o 

movimento ciberfeminista e sua relação com a arte. No entanto, fica evidente neste 

trabalho que o movimento feminista no ciberespaço tem a ver com vivências e 

diálogos. Podemos, portanto, falar que no território virtual essas jovens mulheres se 

encontram, compartilham e trocam experiências. Descobrem, através da 

sensibilidade poética da arte, um veículo ideológico para superar a tradição cultural 

patriarcalista que insiste dominar o corpo feminino, objetificando e/ou silenciando-no.  
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