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Resumo
Em pesquisa de doutorado analisamos regimes de visibilidade do órgão genital feminino
através da iconografia da vagina partilhada nas mídias digitais. Este paper discute

questões metodológicas provenientes de impasses que surgiram em incursões ao campo
no decorrer da investigação, ainda em andamento. Durante a primeira etapa do trabalho

de campo foi registrado um conjunto de sites, blogs, Tumblrs, páginas do Facebook e
Instagram que anunciam múltiplas relações com a(s) tecnologia(s), os usos atuais das
plataformas e múltiplos olhares sobre o corpo feminino, e que assim lançam luz sobre a

forma como a Internet e as tecnologias são incorporadas no cotidiano das pessoas. Tais
páginas são espaços online personalizados de acordo com as vontades/objetivos pessoais

e/ou coletivos, as quais contribuem, a nosso ver, para processos de ressignificação e de

apropriação as quais demarcam algumas consequências dos usos das tecnologias para as
políticas do corpo e do gênero, a partir de determinadas atividades online que engendram
possibilidades comunicativas híbridas. É, portanto, sobre o caráter híbrido do campo
investigativo, bem como suas particularidades (que afetam e podem ser afetadas pelos
pesquisadores), aquilo de que trata este paper.

Palavras-chave: Etnografia em campo digital; Plataformas digitais; Tecnologias de
gênero; Corpo feminino; Vagina.
Introdução

Emma P. e LÓRI, duas interlocutoras da pesquisa, convidam leitoras de seus

projetos1 a enviarem, via e-mail, depoimentos e fotografias sobre suas vaginas. Elas
mesmas compartilham suas experiências e fotografias nas páginas online das quais são

criadoras. Tomamos conhecimento de ambas através de material colhido na Internet entre
março e outubro de 2015. Foi surpreendente ver diante de nós um número significativo

de mobilizações na Internet que seguiam, a priori, o mesmo caminho, de celebração da

vulva, vagina, ou como quer que a chamem2. Não havia nos ocorrido, até então, a
importância do genital feminino como pudemos observar no campo, assim sendo,

Analisamos esses projetos como espaços de compartilhamento de experiências e de apoio a vivências
positivadoras da relação entre mulheres e suas vaginas em Silva e Paiva (2016).
2
Certamente há um uma centena de nomes possíveis para a genitália feminina.
1
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praticamente tudo naquele universo vulvófilo, de enaltecimento da vulva, era uma
novidade.

Em alguns momentos, diante da tela do computador, pesquisadores podem se

transformar em pessoas “comuns”, tão cheios de dúvidas, preocupações e pudores com o
próprio corpo, não muito diferente do que as narrativas que se descortinam no campo de
pesquisa, e também há o prazer das descobertas que o campo proporciona. Nos,

pesquisadores podemos sentir que poderíamos estar no lugar dos interlocutores e dos
demais atores da pesquisa, tirar proveito daquela rede de pessoas conectadas pela

oportunidade de compartilhar suas preocupações com o próprio corpo, por vezes
imaginar como seria se participasse da dinâmica investigada, que tipo de feedback

eventualmente receberia: um e-mail de volta agradecendo a participação, aconselhando,

reforçando o resguardo do anonimato, e se os atores que ali transitam se identificariam e
sentiriam que poderiam fazer o mesmo.

Como não há necessidade de criação de um perfil fake, posto que nossa exposição

poderia eticamente ter efeitos negativos, não seria preciso preocupação em fazermos uma
escolha racionalizada de informações sobre nós. Ali, emoções poderiam aflorar. Ao

mesmo tempo, pensamos que não precisaríamos participar daquele momento de partilha
para sentirmos que naquele espaço também falam de todas as pessoas que têm
inquietações afins. A noção de “participação”, nesse sentido, reveste-se de importância

no campo investigativo, pois sugere, ainda, as figuras dos investigadores enquanto

implicados nos mesmos meios que seus informantes (HINE, 2004, p. 20). Dessa forma,

um dos desafios da pesquisa em campo digital “repousa no fato de que nós,

pesquisadores, somos, também, nativos do ciberespaço e deste universo vivencial
produzido na interface com as tecnologias da comunicação e da informação” (MÁXIMO;
LACERDA; RIFIOTIS, 2008, p. 10).

As pessoas que dividem suas experiências, no contexto que investigamos, não se

identificam, movidas por motivações que não podem ser facilmente discriminadas. Elas
optaram por se resguardarem, possivelmente pelo tabu que circunda o assunto. O que está

ali posto é que as mulheres e suas vaginas são oprimidas e isso diz muito sobre como as
mulheres ainda são silenciadas e educadas a não conhecerem seus corpos, seja em
público ou na esfera do privado. Assim, essa mulher que fala sobre a insegurança que
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sente em vestir uma calça colada, aquela que comenta o quanto tem vergonha do

parceiro, de que este veja o quanto sua vagina é feia, poderia ser qualquer mulher que
tenha acesso às tecnologias digitais; essa pode ser uma voz que ecoa e representa muitas
que não tiveram a chance ou coragem de ali se expor. Mesmo que não tenhamos acesso

às autoras dessas vozes, temos acesso ao que elas dizem, o que aprenderam e pensam
sobre suas genitálias.

A genitália feminina tornou-se notável objeto de pesquisa científica (NUNES,

2000; ZWANG, 2000; LIVOTI, TOPP, 2006; WOLF, 2013; SCHIMITT, 2014) a partir
do século XIX, especialmente quando relacionado ao crescente interesse pela

medicalização do corpo feminino (NUNES, 2000; ROHDEN, 2002; VIEIRA, 2002;

MARTIN, 2006; CASTRO, 2011), e, ao mesmo tempo, tem sido lugar de múltiplas
experimentações e intervenções, sejam elas cirúrgicas ou não. A publicização da imagem

da genitália feminina vem alcançando um significativo grau de visibilidade ao sair do

contexto médico e pornográfico, atingindo ambiências online constituídas no sentido de
romper com ideias preconcebidas e essencialistas sobre vários assuntos relacionados a
corpo, gênero, “mulher”, feminino e vagina3.

Preciado (2014) afirma, em convergência com a análise foucaultiana sobre o

corpo e a subjetividade modernos (FOUCAULT, 1988), que a história da humanidade

deveria ser rebatizada de “história das tecnologias”, tendo em vista que o que
convencionalmente conhecemos por sexo e gênero são “dispositivos inscritos em um
sistema tecnológico complexo” (PRECIADO, 2014). Esta mesma história mostra ainda

que o que é conhecido como “natureza humana” é um efeito da relação entre humano e

animal, corpo e máquina e assim, toma o corpo como um “arquivo orgânico da
Os termos êmicos aparecerão no decorrer do texto em itálico, tal qual apareceram para nós no campo,
inclusive com abreviações, quando se trata de trechos de entrevistas com as interlocutoras. Já o termo
“vagina” aparece, aqui, enquanto genérico para designar a genitália feminina, tendo em vista que o nome
“vagina” não contempla todo o aparelho genital, referindo-se apenas ao canal que leva ao útero, excluindo,
assim, a vulva, que é composta pelos grandes e pequenos lábios, clitóris, o monte pubiano/de Vênus, as
glândulas de Skene e de Bartholin, o meato urinário e o orifício externo da vagina. O uso justifica-se pela
referência constante no material colhido em campo, embora apareçam outros termos como “vulva”,
“pepeca” e “buceta”. Schimitt (2014, p. 12-13) considera esse um obstáculo incômodo, tendo em vista que
“mesmo na literatura especializada, autores optam por se referirem à genitália feminina apenas como
“vagina”, esquecendo-se que a vagina em si engloba apenas o orifício que inicia no hímen e vai até o colo
do útero, de acordo com a literatura médica. Dessa maneira, ao se referirem à genitália feminina apenas
fazendo alusão ao canal vaginal, reproduz-se a ideia da anatomia da sexualidade feminina apenas como
receptáculo”. Ecoa aqui a persistência do modelo galênico de sexo único, segundo o qual o corpo
masculino é tomado como matriz de inteligibilidade para pensar a diferença sexual, tal como analisado por
Laqueur (2001), produzindo-se invisibilidade e desconhecimento sobre o corpo feminino.
3
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humanidade”, o qual possui órgãos sexuais que não existem em si mesmos, mas são

produtos de uma “tecnologia de produção dos corpos”. As noções que temos sobre
gênero e a nossa genitália nos são impostas desde antes de nascermos, quando ainda na
barriga de nossas mães somos identificados como homem ou mulher a partir da genitália;

no entanto, “não há nada de natural na relação vagina-mulher/pênis-homem ou no
conjunto de significados que hoje estão por trás dessas categorias sociais” (NÃO ME

KAHLO, 2016, p. 32-33). Os genitais são, assim como a sexualidade e o gênero,
construções sócio-históricas.

As mulheres, historicamente, não foram incentivadas a conhecerem e tocarem

seus corpos, nem a conhecerem sobre sexo e/ou suas sexualidades, muito menos sobre

prazer e masturbação (NUNES, 2000; LOURO, 2013; CONNELL, PEARSE, 2015;
NÃO ME KAHLO, 2016). Crescem acreditando que tudo o que tem relação com a

vagina – e a própria vagina – são coisas sujas. Os fluidos corporais são nojentos;
menstruar é ruim, seu cheiro é ruim. Na vagina não se toca, não se vê. As meninas
aprendem desde cedo que precisam sentar de pernas bem fechadas, nada pode aparecer,

suas vergonhas não podem estar à mostra4; são bombardeadas com discursos cuja
pretensão de universalidade objetiva a unificação de experiências de ser mulher
(MORAN, 2012), provenientes de determinadas “tecnologias de gênero” (LAURETIS,

1994; PRECIADO, 2014), que produzem e são produzidas a partir de histórias
excludentes e essencialistas sobre o corpo das mulheres, que fabricam formas de
opressão especificas: toda mulher deve ser mãe, dona de casa, cuidar dos filhos e do

marido, ser dócil e submissa às figuras masculinas mais próximas, seu pai, marido e
posteriormente, filho(s), portanto, seus corpos pertencem a eles.

No entanto, os discursos com os quais tivemos contato a partir da pesquisa de

campo propõem outro caminho: conheça sua vagina, se toque, se veja! Ame seu corpo e
sua vagina também! Delineia-se um conjunto de espaços digitais nos quais ganha forma a
proposta de desmistificação da vagina para suas proprietárias, mas também de
rompimento

de

tabus

e

preconceitos

socialmente

construídos.

Alguns

dos

Alguns teóricos sociais mencionam que a contemporaneidade pode ser caracterizada pela experiência de
“insegurança ontológica” sobre nossa identidade e sobre a escolha de nossos projetos autobiográficos (por
ex. Giddens, 2002). Tomamos aqui a ideia de insegurança sobre os genitais fazendo referência a essa
experiência que envolve maior ou menor grau de ansiedade na relação que mantemos com o corpo e o
sexo.
4
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autodenominados projetos afirmam celebrar a vulva, suas especificidades, tamanhos,

formas, cores e potencialidades. Por trás dos projetos, estão mulheres e/ou homens
interessadas (os) em reunir uma diversidade de produções e linguagens cujo foco é a

vagina, mas que tratam de experiências de ser mulher em uma cultura mais machista do
que filógina, ou seja, oposta ao machismo.

Na presente proposta, colocamos para discussão resultados parciais da pesquisa

de doutorado, na qual faremos uma descrição de três desses espaços e experiências

partilhadas online em torno do objeto de investigação. É possível dizer que a maioria

desses espaços se configuram como ambientes virtuais de aprendizagem, principalmente

quando se trata dos que promovem o diálogo e/ou a interatividade através do
compartilhamento de depoimentos e fotografias enviadas por leitoras-participantes. Além

disso, há várias possibilidades de participação no contexto estudado que acionam um

aprendizado em conjunto, que faz das participantes “criadoras participativas” (OKADA;
BARROS, 2010, p. 22). Hine (2004, p. 49) reitera que “los usuários de Internet, con

frecuencia, también son "productores" de contenidos, en forma de páginas web”, o que
faz dos conceitos de “produtores” e “usuários” mais do que modos rotineiros de
organização de relações sociais através da Internet.

Para além da problematização de repertórios generificados e generificadores,

outras questões fizeram-se recorrentes a partir do contato com o campo investigativo. De
acordo com Lemos (2009, p. 38), “[a] cibercultura é, por assim dizer, um ‘território
recombinante’”. Essa afirmação caracteriza o que encontramos em campo: as pessoas se

conectam, (re)produzem e se apropriam de saberes, distribuem, compartilham, fazem
circular, trocam e mesclam informações, impulsionando o fluxo de sujeitos e

informações. Neste sentido, em tecnologias digitais contemporâneas, onde há conexão e
emissão de informações, “há sempre mudança, movimento, linhas de fuga”, há também

desterritorialização e criação de novos territórios. É por isso que nos importa as
participações de autores/autoras dos projetos e leitores/leitoras anônimas.

Introduzido o desafio teórico-metodológico, serão apresentados os contextos que

possibilitaram a feitura deste paper, a heterogeneidade dos seus componentes que se

afiguram com o campo (corpo orgânico, imagem digital, narrativa, afetos, voz, silêncio,
rosto - ou ausência dele -, anonimato e a possiblidade de impermanência dos sujeitos
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nessas redes sociais) bem como os usos dos espaços e os tipos de informações que
alimentam o fluxo das redes sobre as quais nos debruçamos no decorrer da investigação.

Contextos: um relato sobre experiências de pesquisa etnográfica em campo digital.
Em junho de 2015, enquanto dávamos prosseguimento a uma das etapas da

pesquisa exploratória do campo, nos deparamos com o trabalho monográfico de Marcelle

Schimitt (2014), no qual ela realizou uma investigação sobre a noção de normalidade

referente à genitália feminina a partir de aproximações com padrões estéticos idealizados
e, concomitantemente, produzidos por cirurgias estéticas íntimas. O ponto de partida da

pesquisa foram discursos médicos e leigos sobre a genitália feminina, com a finalidade
de demonstrar o quão intimamente relacionadas estão as concepções atuais e os

pressupostos médicos dos séculos XVIII e XIX a respeito do que é considerado belo e
adequado a essa parte do corpo feminino. A autora demonstra que as concepções em
torno da genitália feminina continuam seguindo os mesmos padrões.

No segundo capitulo da monografia, Schimitt (2014) apresenta resultados de suas

pesquisas na internet sobre a temática das cirurgias íntimas, material proveniente de sites
diversos, informações, como a autora ressalva, de especialistas e leigos. O capítulo

termina com a apresentação de algumas iniciativas online que criticam os procedimentos
cirúrgicos na genitália feminina, voltados ao empoderamento5 feminino através do

autoconhecimento corporal e da exaltação das diferenças anatômicas das genitálias: as

páginas online The great wall of vagina6, Large Labia Project7, Beauty Vulva8 e Banco

“Empoderamento é um conceito que surge da práxis e adentra a teoria. É usado inicialmente por ativistas
feministas, mas só depois que passa a ser teorizado. Ora é usado por ativistas feministas, ora por
organismos internacionais que sustentam uma ideia de desenvolvimento. Em seu uso feminista diz respeito
ao “processo de conquista da autonomia, da autodeterminação”. (Sardenberg, 2006). Significa ainda
libertar as mulheres das amarras da opressão de gênero. É a assunção do controle sobre o próprio corpo e
sobre a própria vida” (PAIVA, VASCONCELOS, SILVA, 2016, p. 2).
6
Disponível em: http://www.greatwallofvagina.co.uk/.
7
Disponível em: http://largelabiaproject.org/
8
http://www.beautyvulva.com.br/
5
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Mundial da Genitália9. No projeto de seleção para o doutorado, em 2015, havia
mencionado dois dos quatro projetos que a autora menciona10.

Nosso interesse em pesquisar sobre o assunto se deu a partir de uma reportagem

publicada em 2013 na Revista Glamour11 sobre autoestima vaginal, a qual fazia a
seguinte indagação: como anda a sua? Aquela pergunta pareceu intrigante. Primeiro
porque chamava atenção para importantes questões socioculturais envolvendo o corpo

feminino e a forma como este é representado pelas mídias sociais. O mote da reportagem
era: como a ditadura da beleza havia chegado também à vagina e algumas consequências
disso. Em segundo lugar, o texto da referida revista apontava alguns nomes e endereços

eletrônicos dos autodenominados projetos que propunham tipos de militância a favor de
rupturas de determinados estereótipos de gênero centrados na figura da genitália

feminina. Movidos pela curiosidade, fizemos uma visita a cada um dos endereços

eletrônicos e foi quando o tema capturou o interesse e soubemos que deveríamos
pesquisar sobre isso no doutorado, em 2015.

A primeira etapa da pesquisa consistiu, entre março e outubro de 2015, em uma

pesquisa exploratória, no buscador Google12, com base em algumas categorias elencadas
como norteadoras para pensar o objeto. Em um primeiro momento, a pesquisa teve como

resultado um vasto material sobre cirurgias íntimas, insegurança genital e
procedimentos estéticos para reconstrução da vulva. Muitos dos resultados eram

provenientes de sites e blogs de profissionais do ramo da Medicina Estética Genital,

Cirurgia Plástica, Fisioterapia, Pompoarismo, Terapia Sexual, Ginecologia e
Obstetrícia, dentre outros tipos de sites, blogs pessoais, etc. Eram informações diversas
sobre o assunto: a crescente procura pelos procedimentos de embelezamento íntimo em
vários países, motivações da procura, os tipos de procedimentos, as consequências, os

prós e os contras, tipos de cuidados com a vagina, tipos de depilação e trabalhos de
artistas (pinturas, instalações fotográficas, intervenções urbanas com estátuas e
performances), uma diversidade de discursos, mas nenhum consenso; um dos dissensos

https://genitalia.me/.
Por que iniciamos mencionando esse fato? Primeiro porque achamos no mínimo curioso que outra
Marcelle havia dado início a uma pesquisa a que, sem termos conhecimento disso, demos continuidade.
Sentimos a necessidade de tomar seu trabalho como um ponto de partida, considerando-se que o interesse
era compreender esses projetos online que focam na diversidade estética dessa parte da intimidade
feminina.
11
http://revistaglamour.globo.com/index.html.
12
https://www.google.com.br/
9
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girava em torno, por exemplo, da prerrogativa da beleza aparecer como mais uma das
formas de disciplinamento do corpo feminino, mas também como uma forma de

empoderamento e, consequentemente, liberação das mulheres. Schimitt (2014, p. 68-69)
chama atenção ambas as iniciativas, contra ou a favor de procedimentos cirurgicos

fazem uso de repertórios bastante próximos. Nesse sentido, “a liberdade sexual e o

empoderamento feminino são constantemente reiterados em ambas as esferas. Apesar de
terem objetivos que poderiam ser entendidos como contrários”.

Registramos um conjunto de sites13, blogs14, Tumblrs15, páginas do Facebook16 e

Instagram17 que anunciavam múltiplas relações com a(s) tecnologia(s), os usos sociais
das plataformas digitais e múltiplos olhares sobre o corpo feminino, assim como
lançavam luz sobre a forma como a Internet e as tecnologias são incorporadas no
cotidiano das pessoas. A partir da aproximação com o material colhido, nos deparamos

com outros projetos cujas propostas são semelhantes aos primeiros achados, no entanto,
cada um apresenta uma particularidade, seja no uso que faz das plataformas digitais, seja

no tipo de conteúdo disponível e tipo de interação possível entre usuários da rede,
moderadores e leitores, inclusive alguns estendem seus espaços a outras plataformas,

promovendo fluxos de informações, pessoas e uma expansão de seus campos de ação.
Onde os projetos começaram? Pra onde eles migraram? Inquietamo-nos.
Tais

páginas

são

espaços

online

personalizados

de

acordo

com

as

vontades/objetivos pessoais/coletivos, as quais demarcam algumas consequências dos
usos das tecnologias para as políticas do corpo e do gênero, a partir de determinadas

atividades online que engendram possibilidades comunicativas (HINE, 2004) híbridas.
No centro de tudo isso, a genitália feminina sustenta-se como o fio condutor para pensar

Espaços na Internet que são identificados por um identificado por um nome de domínio, constituído por
uma ou mais páginas, os quais podem conter textos, gráficos e informações em multimídia.
14
Um blog configura, de acordo com Máximo (2007, p. 27), “uma sucessão de entradas datadas, chamadas
de “posts”, organizadas em ordem cronológica inversa (das mais recentes para as mais antigas) e munidas
de espaços para a inserção de comentários dos leitores”.
15
Tumblr é uma plataforma digital na qual os usuários podem publicar textos, imagens, vídeos, áudios e/ou
diálogos, links e citações. É uma rede social intermediária entre blogs “convencionais” (como o Blogger e
o Wordpress) e o formato microblogging (blogging é a prática de manter um blog) oferecido pelo Twitter.
16
É uma popular rede social digital lançada em 2004, na qual os usuários se cadastram para criarem um
perfil pessoal, onde podem adicionar outros usuários como amigos e trocar mensagens, participar de
grupos de interesse e categorizar seus amigos em listas.
17
Uma das redes sociais de compartilhamento de fotos e vídeos mais populares do mundo, onde o usuário
pode criar uma conta pessoal, postar fotos e vídeos e compartilhar com demais usuários.
13
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tanto narrativas de ruptura de padrões estéticos e tabus sobre o corpo feminino, como
para pensarmos várias outras questões subjacentes que foram surgindo.

Usos: engajamentos e estratégias de promoção de uma rede vulvófila.
Máximo (2007, 28) ressalta que o formato do blog adquire nitidez a partir da

década de 1990, quando da visibilidade e destaque do fenômeno da “expressão da
experiência pessoal e cotidiana na Internet”, tendência que ganhou popularidade a partir

dessa década, quando alguns “sites pessoais” passaram a mobilizar relatos sobre o
cotidiano das pessoas, notadamente aqueles que se remetem à “vida privada” ou
“intimidade”.

A constante presença das interações mediadas pelo computador na
vida das pessoas tornou se intensa, visto que, as mesmas se tornaram
um canal bastante utilizado na comunicação interpessoal na sociedade
contemporânea. O uso de sites de redes sociais como o Facebook
para o estabelecimento de relações interpessoais cresceu nos últimos
anos, com isso os padrões de comunicação foram gradativamente
afetados, por conseguinte o meio social também, afinal, não há como
separá-los (LOPES, 2013, p. 1).

É na esteira desse fenômeno que surgem demais plataformas que exploram essa

possibilidade de publicização da intimidade das pessoas, os quais encontram cada vez

mais adeptos, nos mais variados assuntos e estilos. Propomos pensar os espaços digitais

como cenários de sociabilidades nos quais há criação de espaços íntimos para elaboração
conjunta e afetiva de narrativas e imagens sobre a vagina, trabalho de criação que
enxergamos como uma tentativa de promover uma rede vulvófila, ou seja, que incentive

as mulheres a terem sentimentos positivos sobre suas vaginas e consequentemente, sobre
si mesmas, podendo interagir e se conectar com as histórias umas das outras.

Acreditamos que seja possível afirmar, portanto, que as referidas páginas

são/promovem atividades online que engendram “espaços sociais colaborativos” (HINE,
2004), mas não sabemos se seria possível defini-los como comunidades online, na

acepção sinalizada por Hine (2004, p. 28), enquanto agregações sociais que emergem a
partir da discussão pública contínua, durante tempo e envolvimentos suficientes, tendo
em vista o nível de participação/compromisso das pessoas envolvidas e da possível

impermanência dos sujeitos. Consideramos que essas configuram possibilidades
10

comunicativas híbridas, misturando material imagético, relatos íntimos e arte,

conectando discursos online com vivências off-line, sobre/por/para mulheres, em sua
maioria, que podem apropriar-se das tecnologias de forma significativa no cotidiano.

Prossigamos, pois. Na tentativa de dar conta do material registrado proveniente da

pesquisa exploratória, montamos em um arquivo em formato Word o que chamamos de

mapa da tese, que poderia nos oferecer um norte sobre o que já havíamos lido desse
material, sobre quais as páginas online foram pesquisadas, bem como possíveis de serem

analisadas. A última atualização do arquivo se deu em março de 2016. Neste, consta o

registro de 100 páginas online diferentes (algumas tendo sido acessadas mais de uma
vez) e 61 páginas de sites, blogs, perfis de Instagram, tumblr e/ou fanpages no Facebook

que, de alguma forma, difundem algum conteúdo sobre a genitália feminina. Desse
conjunto, selecionamos três, um brasileiro e dois norte-americanos18.

Na

sequência,

apresentamos Large Labia Project19 (LLP), The Vagina Project20 (TVP) e Amo minha
vagina21 (AMV), respectivamente.
Large Labia Project (LLP)
O LLP é uma página de Tumblr que configura um espaço de promoção da noção

de corpo-positivo, cujo propósito é mostrar que grandes lábios vaginais assimétricos são

normais e que têm sua beleza, principalmente quando têm coloração, comprimento e
textura diferentes. Emma P.22, sua autora, na descrição da pagina online menciona o

quanto é importante que este seja um espaço de suporte para aquelas pessoas que se
sentem inseguras, autoconscientes, vitimadas ou vilipendiadas sobre seus grandes
lábios.

Neste espaço, há o compartilhamento de inúmeros depoimentos de mulheres que

sofrem com diversas experiências negativas sobre suas vaginas, vida sexual e baixa

autoestima, muitos depoimentos sendo acompanhados de vulva selfies, de fotos das
vaginas das contribuintes anônimas. Pode ser identificado como uma página online com

As falas das interlocutoras bem como textos das páginas online que apresentamos aqui foram traduzidas
pelos autores deste paper.
19
http://largelabiaproject.org/
20
https://vaginaproject.org/
21
http://amominhavagina.tumblr.com/.
22
Eu e Emma trocamos e-mails em maio de 2015.
18
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componentes voyer que Spyer (2011) considera ser de “apelo exibicionista”, que tem
como objetivo atrair “pessoas em busca de uma maneira de compartilhar um segredo
aflitivo”, estimulando assim ajuda mútua entre anônimas com problemas parecidos,

compartilhando informações e conforto emocional. O espaço possibilita com que as

pessoas possam se expressar e “que a sociedade converse consigo mesma sobre seus

fantasmas...de uma maneira que não comprometa ou invada a privacidade de quem
participa”. Assim, as pessoas podem “revelar a própria intimidade sem perder a proteção

do anonimato”, pois confessar segredos anonimamente parece se revestir de propriedades

terapêuticas. É possível dizer que “pela internet, essas pessoas estão mais independentes
em relação aos profissionais da saúde” (SPYER, 2011, p. 126 - 144).

Os teóricos dos novos movimentos sociais já destacaram várias especificidades

desses movimentos em rede. Podemos, nesse sentido, entender o LLP como um desses

movimentos rizomáticos, que inauguram novos sentidos de política (por exemplo, ao
conceber novos sentidos de espaço e de conteúdo passível de reivindicação política, tais
como uma “política-vida”, uma “política do cotidiano”, uma “política do corpo”), novas

modalidades de participação (por exemplo, ao reconhecer novos modos de “pertença

comunitária”), de programa (sem dispor de uma “ideologia”, um “discurso” ou uma
“voz” oficiais, as experiências e vivências singulares podem e devem ser agregadas na
formulação coletiva desse programa) e de transformação (mediante a construção de

formas de saber compartilhadas e que permitem visualizar um campo de agência que
escapa ao dualismo submissão x subversão, tal como indicado por Mahmood (2011)).

A própria Emma P, ainda na descrição da página online, fala sobre como é a

aparência de sua vulva (e também compartilha fotos suas), afirma que ama seus lábios e

que compartilhar esse tipo de imagem de si pode ser um desafio e uma forma de
empoderamento, com a finalidade de encorajar outras pessoas a mandarem as suas – ao
que parece, tal se configura uma estratégia eficaz, pois existem dezenas de imagens de
outras vulvas ilustrando os depoimentos.

Nota-se uma preocupação em situar que a proposta é abordar a nudez genital em

contexto não-sexual, apesar de disponibilizar fotos e conter conteúdo escrito (histórias,

problemas e experiências) com temas adultos. Entendemos que esse não-sexual seja uma

alternativa que diferencie da pornografia no sentido de não ser voltada ao “consumo”,
12

apenas uma tentativa de tornar visível essa parte do corpo justamente por ser um tabu,

mas é algo que não podemos afirmar com certeza. Além disso, a criadora da página
reforça que é importante a interatividade e compartilhamento das imagens, desde que as
pessoas sejam maiores de 18 anos. É, portanto, um projeto que se propõe inclusivo e

todas as pessoas com lábios são bem-vindas, independentemente de raça, idade,
orientação sexual ou de gênero.

Emma P. fala possui, além do LLP um mini projeto no qual organiza um conjunto

de imagens de vaginas antes, durante e depois a masturbação, o qual ela chama de Vulva
Stages of Arousa (traduzindo livremente por Estágios de Excitação da Vulva). Pelo que
pudemos perceber, Emma mantém, além desses, outros projetos online. Ponderamos se
esse ativismo dela se passa apenas na Internet ou se ela já se utiliza de estratégias além da
página online, a julgar que seu material é colhido através da Internet.
The Vagina Project (TVP)
O TVP é um blog Wordpress, criado por Jessica Row23, que reúne um conjunto

artístico que têm como tema central a vagina, o ciclo menstrual e os fluidos vaginais. A
mensagem que abre página inicial do blog, diz:

O Projeto Vagina é uma galeria de obras de arte originais de todo o mundo.
Estas são vaginas, cada uma com sua própria mensagem pessoal. Muitas
vezes, suas mensagens são respostas para o que tem sido dito sobre e feito
para elas e para as mulheres que pertencem como resultado das políticas e
normas culturais de todo o mundo. Outras vezes, as suas mensagens convém
transmitir uma honestidade sobre experiências pessoais, mas não política, da
vagina. Estas obras de arte dão voz a uma parte do corpo, muitas vezes
associada à vergonha, o medo e à sujeira. Nós escolhemos, no entanto, não
caminhar de forma derrotada e com sinais de correntes arrastando atrás de
nós. Em vez disso, optamos por tomar o assunto em nossas próprias mãos.
Vagina não é um palavrão, e as nossas vaginas não se envergonharão. Elas
irão, em vez disso, ser vistas e ouvidas. Estamos participando de um
movimento importante no feminismo e na arte, um movimento que tem
trabalhado por um longo tempo para de-estigmatizar e des-politizar a vagina.

Conheci Jessica Row através do Facebook em março de 2015. Na ocasião, eu havia colocado uma
imagem de seu blog como capa da minha página pessoal no Facebook. Ela me passou seu e-mail e então,
alguns dias depois, entrei em contato. Expliquei brevemente sobre minha pesquisa de doutorado e ela
prontamente se propôs a contribuir.
23
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Este movimento não é novo (pense: Monólogos da Vagina, Judy Chicago, Riot
Grrrls24, e assim por diante), mas deve continuar.

A primeira entrevista com Jessica aconteceu em 16 de maio de 2015, na qual ela

conta sobre como surgiu a ideia de criar o blog, o porquê da escolha do tema vaginas e

como é a relação dela com os artistas com os quais ela, de certa maneira, colabora,
compartilhando suas produções.

Figura 1. Pintura assinada por Jessica Row25; Wide Open (2014), Martyn Clark & Mary F McDonough,
Glasgow, Scotland; Perfect Pussy, 2012, Digital Photograph. Artist: Anonymous. Location: San Francisco, CA.
Fonte: The Vagina Project.

Uma das motivações que Jessica enumera foi um incidente que ocorreu em 2012,

em Michigan (EUA), no qual uma republicana democrata, Lisa Brown, foi silenciada por
usar a palavra vagina durante um debate sobre aborto, palavra considerada inapropriada
para aquela ocasião, pelos demais presentes. Em matéria no Daily News26 de 15 de junho
de 2012, Brown argumenta: Se eu não posso dizer a palavra vagina, por que estamos a
legislar vaginas?. Jessica ressalta:

A guerra contra o corpo das mulheres nos EUA e ao redor do mundo está em
curso, e este foi apenas um pequeno exemplo disso. Assim, em resposta, eu
criei uma pintura de uma vagina (bem, mais precisamente, uma vulva e
vagina) gritando sobre como ela vai dizer o que ela quer. Minha vagina tinha
De acordo com Ribeiro, Costa e Santiago (2012, p. 222), Riot Grrrl é um movimento cultural juvenil que
envolve música, feminismo, arte, literatura, cinema e política, surgido nos anos 1990, criado por um grupo
de garotas cujo objetivo é contestar as relações de gênero existentes na cultura punk rock, “propiciar a
participação e apropriação do cenário por este criado, bem como a sua utilização para questionar os papéis
sociais reservados às mulheres, constituindo--se num instrumento de propagação de temas que integram a
agenda feminista”.
25
Jessica me enviou essa imagem, mas a mesma está disponível no The Vagina Project. A imagem
reproduz a necessidade de sua vagina ser ouvida, de a palavra vagina e outras referentes a ela, que possam
ser pronunciadas sem que haja um temor em torno disso. As demais também estão disponíveis no tumblr.
26
Disponível em: http://www.nydailynews.com/news/politics/michigan-state-rep-lisa-brown-silencedvagina-comments-article-1.1096480?localLinksEnabled=false. Acesso em 29 de maio de 2015. A matéria
em questão foi indicada pela própria Jessica.
24
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algo a dizer. Ele tinha uma mensagem de que não seria silenciada. (Quero
dizer, uma vulva tem lábios, uma vagina pode ser pensada como uma boca,
por que ela não teria algo a dizer depois de todos esses anos de tortura e
abuso na história humana!)

Desde então, Jessica lembra que pensou muito sobre o fato de que outras pessoas,

que podem ter vaginas reais ou imaginadas27, querem dizer algo como resposta à forma
como as pessoas com vagina e nossos corpos são tratados em todo o mundo.

Pessoas com vagina também são muitas vezes silenciadas e é importante ter
uma voz. Esta é uma maneira de dar às pessoas uma voz sobre as questões de
gênero importantes. Se não podemos sequer dizer uma palavra simples
como vagina, em seguida, até onde podemos realmente obter com os direitos
humanos relacionadas com o gênero? Não podemos silenciar as pessoas por
dizer palavras simples e precisamos ouvir das pessoas que têm pensamentos e
sentimentos sobre estas questões

Em contrapartida, Jessica pondera que TVP é mais do que uma galeria de arte

sobre vagina: as mensagens são importantes. E cada uma delas são diferentes e

significativas, e cobrem uma vasta gama de assuntos relacionados com a experiência de
ter uma vagina, mesmo que, como Jessica fala, sejam vaginas imaginadas.

Acho que este projeto é um dos muitos projetos semelhantes sobre a vagina /
vulva / lábios, etc. Eu acho que mais de nós que estão por aí vamos nos
expressar através de nossas maneiras originais, mantendo a consciência sobre
estas questões. Imagine se não existissem esses projetos? Seria ainda mais
tabu falar sobre os corpos de pessoas com vulvas. Então, eu acho que é
importante para ocupar espaço. As pessoas tentam nos manter a calma e
empurrar-nos para o lado como se não existíssemos ou tivéssemos
importância, portanto, o ato de ocupar espaço, já existente, e utilizando as
vozes é importante e mantém a consciência destas questões em aberto. Eu
acho que a verdadeira mudança acontece com a) criar consciência e b) mudar
as leis. O The Vagina Project não vai mudar as leis sobre os direitos das
pessoas com vulvas, mas vai ajudar a criar a consciência.

Na página inicial do blog, é possível ver uma lista de nomes de artistas, em ordem

alfabética; quando clicamos em um desses nomes, a página que surge na sequencia
apresenta a produção do artista escolhido. Além disso, o blog oferece á leitora/ao leitor a

possibilidade comentar. O TVP possui, além do blog, uma fanpage no Facebook que é

A expressão “vaginas reais ou imaginadas” foi dito por Jessica Row durante a entrevista.
Desconhecemos o que Jessica entende por “real” e “imaginado”, se ela se refere a mulheres biológicas e
mulheres trans, então não podemos nada afirmar. No entanto, foi uma fala que chamou atenção para além
do significado dessas duas palavras, haja vista que os genitais não definem o gênero e sexo de alguém.
27
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atualizada por Jessica, que também possui um perfil pessoal no Instagram, onde divulga
seu trabalho como artista plástica.
Amo Minha Vagina (AMV)
O AMV, assim como LLP, é também uma página de Tumblr28. LÓRI, como a

criadora da página se identifica, é um selo criado por ela que assina suas produções

artísticas. O Tumblr reúne informações, textos, imagens e poesias que vão ao encontro

da perspectiva de ressignificação e apropriação das narrativas sobre a vagina, cuja

intenção é propagar a ideia de autonomia das nossas corpas29,sexualidade, histórias e
vidas. Pela transformação do tabu em totem. Por vidas plenas, livres e libertadas. Ao
final do texto de apresentação do projeto, LÓRI identifica-se como artista independente,

Professora de Português, Contadora de Histórias, Fanzineira e Bruxa, informa que cria
e produz, desde 2011, fanzines na estética riot grrrl, além de se dedicar atualmente aos
estudos de gênero, subjetividades, poesia, memória e literaturas da oralidade.

Figura 2. Zines produzidos por LORI. Fonte: Arquivo pessoal.

Entrei em contato com LÓRI através do Facebook em outubro de 2015 através da

fanpage de seu selo, que na época da escrita deste paper estava desativado. Ela
respondeu minha mensagem e disse que poderíamos conversar a partir de seu perfil

pessoal. Combinamos de conversar em abril de 2016, uma conversa que inicialmente
seria via Skype porque ambas concordamos que ficaria menos mecânico. Então em 26 de

Descobri por intermédio de uma amiga, que indicou a página via Facebook, em 28 de maio de 2015.
Vale destacar o uso do termo “corpa”, o qual parece denotar uma apropriação possivelmente a partir dos
estudos queer e decoloniais, onde o termo encontra eco enquanto maneira de descentrar o masculino.
Agradecemos a pesquisadora, economista e ativista trans Viviane Vergueiro, quem nos esclareceu sobre o
possível uso do termo quando não conseguimos contatar a autora do texto que aqui citamos.
28
29
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abril tivemos nossa primeira conversa longa via chat do Facebook. LÓRI contoucomo
surgiu a ideia de criar o AMV:

[...] a ideia primeira era reunir apenas narrativas de mulheres sobre vaginas,
mas com o tempo desisti disso e procuro reportagens, informações e
narrativas não-padrão para postar (o q inclui ilustrações, colagens etc, não
necessariamente de autoria feminina)... no fim das contas parei de pedir fotos,
a não ser pelo textão lá no tumblr q convida a quem quiser mandar pra enviar
pra mim, daí uso as fotos q reuni naquela época, faço desenhos e colagens...o
trabalho foi se desenvolvendo nele mesmo, a cada dia q eu pesquisava achava
mais uma coisa louca pra abordar dentro do tema, como as cirurgias plásticas
vaginais, reconstrução de hímem, etc.

LÓRI também desenvolve um projeto no qual convida as mulheres a enviarem

por e-mail fotografias de suas vaginas e depoimentos sobre a relação das pessoas com

suas vaginas, sobre acontecimentos cotidianos, descoberta do clitóris/ do prazer sexual,

sobre menstruação, masturbação, relações sexuais, doenças, conexões com a natureza,
entre tantos outros, a temática é vagina, e esse material é destinado tanto à página como

para a produção de zines, divulgado sempre preservando o anonimato das participantes,
a não ser que as mesmas autorizem/queiram identificar-se. LÓRI conta como surgiu a
ideia de trabalhar a temática e alguns dos primeiros desdobramentos em decorrência
dessa atividade:

[...] eu já fazia zines qdo decidi fazer um sobre vaginas, isso veio das minhas
conversas com minhas amigas, de perceber o qto o tema era um tabu...[disse a
elas] q faria um zine sobre vaginas [e] elas me disseram que eu tava sendo
mto corajosa, esse comentário tornou-se um dos principais argumentos para q
eu levasse o projeto adiante. Daí eu botei na cabeça q precisava d fotos d
vaginas reais para ilustrar os zines, em contraponto com as imagens de
vaginas às quais temos acesso por aí... Isso pq nessas conversas com as
amigas a maioria dizia q achava sua ppk feia, esquisita, tinha vergonha... e eu
pensando... e com qual vagina elas tão comparando a delas pra falar isso? e
outra, a minha própria vagina é bonita ou feia? Haha eu tb não sabia! Bom,
daí começou a saga pelas fotos, ng queria me mandar uma foto da ppk. E eu
fui divulgando a ideia, mas nada, percebi q a vergonha era mto gde, daí criei
um e-mail e disponibilizei login e senha para as amigas entrarem no e-mail e
se enviarem as fotos, assim ng saberia de quem era cd foto. Deu certo.
Consegui umas 10 imagens e logo amigas de amigas quiseram ajudar tb. Isso
td virou uma conversa d facebook e mais tarde resolvi fazer um grupo pra
organizar a conversa. O grupo ficou imenso, saiu do meu controle, afinal, nos
reunimos ali pra falar de vaginas pq tds tinham vaginas, mas posições
políticas mto diferentes e td virou um pesadelo [porque] fui acusada de
transfóbica pq o grupo só aceitava quem tivesse vagina, por uma questão de
conforto e segurança. Foi bem tenso, começaram a denunciar estupradores,
informações tavam vazando e eu desisti do grupo pq a ideia era reunir as fotos
pras zines, mas já estávamos mto além disso. O grupo acabou há um ano
já...(Grifo nosso)
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LÓRI conta que apesar das experiências que ela considera como tendo sido

negativas quando dos primeiros desdobramentos de seu projeto no Facebook, a

experiência foi extremamente empoderadora porque ela percebeu que as mulheres
ficavam aliviadas e agradecidas por terem um lugar para trocar experiências sobre seus

corpos e foi mto enriquecedor. Ainda que a iniciativa de LÓRI esteja inserida em uma

rede de mobilizações na Internet que tratam de questionar e promover furos em padrões e
narrativas dominantes sobre o corpo feminino, que questionem como as mulheres são
representadas e tratadas numa cultura ocidental extremamente machista e que seja

justamente esse um elemento da agenda política dos movimentos feministas, ela explica
que:

[...] q eu não tinha condições nem interesse de manter um grupo feminista,
lembrei q o foco do grupo era o Amo Minha Vagina e passei a moderação pra
outras minas, só pedi q mudassem o nome do grupo, daí no fim das contas as
gurias q ficaram d moderadoras se estressaram tanto q tb desistiram e
excluíram o grupo.

A intenção da criação do espaço no Facebook seguia uma proposta inclusiva, de

maner um grupo para pessoas com vagina falarem sobre suas vaginas, tanto
biologicamente, qto socialmente, mas isso pareceu problemático quando da entrada de
um homem trans30.

[...] mas esse era outro paradoxo, homens trans tb poderiam estar no grupo pq
31
terem vagina, não por causa das mulheridades , mas como a maioria do
grupo era de mulheres os assuntos tendiam mais para o nosso mundinho e por
Jaqueline Gomes de Jesus (2012, p. 5-6) ressalta que vivemos em uma sociedade que ainda acredita e
dissemina a crença de que são os órgãos genitais que definem se alguém e homem o mulher, mesmo que
estudos acadêmicos comprovem que em outras culturas não são os genitais que definem o sexo de uma
pessoa: “O que importa, na definição do que é ser homem ou mulher, não são os cromossomos ou a
conformação genital, mas a autopercepção e a forma como a pessoa se expressa socialmente”. Nesse
sentido, homens e mulheres trans são afetados intimamente pelo olhar discriminatório da sociedade,
quando se trata do que convencionalmente designa “sexo biológico.
31
Jessica Row se considera uma feminista que apoia a interseccionalidade, “conceito cunhado e difundido
por feministas negras nos anos 1980, constitui-se em ferramenta teórico-metodológica fundamental
para ativistas e teóricas feministas comprometidas com análises que desvelem os processos de
interação entre relações de poder e categorias como classe, gênero e raça em contextos individuais,
práticas coletivas e arranjos culturais/institucionais” (RODRIGUES, 2013, p. 1). Jessica pondera que o
feminismo tem uma história mais voltada para as “necessidades das mulheres brancas, que se encaixam as
normas de gênero tradicionais”. Weeks (2013, p. 54) ressalta que “Há muitas estruturas de dominação e
subordinação no mundo da sexualidade” ressaltando que a importância desses três eixos interdependentes,
classe, raça e gênero. Assim, a interseccionalidade seria importante justamente por ressaltar as diferenças,
os diferentes contextos e sujeitos: “Algumas feministas negras preferem se identificar como ‘womanist’, e
eu apoio plenamente isso”. Possivelmente o termo utilizado por LÓRI, “mulheridades” seja nesse sentido,
mas não podemos afirmar.
30
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isso os próprios homens trans não se sentiam à vontade pra participar.(Grifo
nosso)

Ressaltamos que observar o conteúdo divulgado no site e pressupor que por se

tratar e apropriar de um discurso de desconstrução das relações de gênero e sexualidade
se trata de uma iniciativa feminista seria um equívoco, já que a própria responsável pela

página prefere o termo mulheridade à feminismo, e vale ressaltar que identificamos uma

semelhança na fala da criadora de TVP, Jessica Row, quando esta fala womanist ao invés
de feminist, em um dos e-mails que trocamos em 2015. E LÓRI justifica: politicamente

era um grupo feminista, não tinha como não ser, mas o q eu quis dizer é q não foi um
grupo criado para falar de feminismo. É importante, pois, estarmos atentos a essas
nuances que atravessam e constituem o campo e os sujeitos pesquisados.

Em seguida, mas não imediatamente, após a polêmica do grupo no Facebook,

surge a página do Tumblr no qual LÓRI passou a postar o conteúdo que postava no
grupo anterior, que havia sido criado também com objetivo de organizar o lance das
fotos pro projeto, pra ilustrar os zines e fazer lambe-lambes.

Nesse meio tempo eu fiz 4 zines para o Amo Minha Vagina, um primeiro mais
simples, com pouca informação e mais fotos, o segundo com bastante
informação (compilação da internet/livros/documentários) e imagens, o
terceiro com lendas e mitos sobre mulheres e seus ciclos e o último sobre
como fazer xixi de pé para pessoas com vagina. [..] o meu movimento foi o
contrário, no começo eu demorei para me autodeclarar feminista, aqui em
Floripa era mto mto mal visto, acredita? Isso uns 4 anos atrás. Com o tempo
vi q precisava me posicionar e mudei de atitude, mas sim, tenho visto cd dia
mais as mulheres deixando de se declarar feministas tb.

O texto de apresentação do projeto é longo, mas muito interessante, no sentido de

que instiga a pensarmos uma série de questões em torno não só da genitália feminina mas
de como as mulheres foram/são historicamente representadas no Ocidente.

[...] Ainda na escola temos acesso à imagens de vaginas doentes, deformadas
por sífilis, cancros, herpes, vaginoses, condilomas, reforçando a ideia de
corpas sujas e vergonhosas. Na adolescência algumas garotas têm acesso à
indústria pornográfica, na qual as vaginas são usualmente depiladas e
modificadas com procedimentos estéticos, bastante distantes das vaginas
reais. Nesse ínterim, onde estamos construindo nossas identidades (ao mesmo
tempo que somos construíd@s pela sociedade), nossas vaginas são
massacradas violentamente, em casa, na escola, no trabalho, na rua, seja
através de ações (agressões físicas e sexuais), palavras (piadas, abusos
psicológicos), pelo silenciamento imposto socialmente, ou pela falta de
conhecimento disseminada. Assim, internalizamos essas violências desde
pequen@s, naturalizando-as... Anulada a vagina, a mulher inteira é apagada.
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...No cotidiano somos bombardead@s pela mídia com imagens de corpas
femininas praticamente nuas, mas a vagina nunca aparece (pense no
Carnaval, nas revistas, outdoors, propagandas...). Impressiona que ainda
atualmente com a presença de revistas femininas que pregam a liberdade
sexual das mulheres com dicas para melhorar as performances sexuais, para
"apimentar" sexualmente as relações amorosas, a vagina continue sendo um
tabu...

LÓRI finaliza o texto afirmando que é em decorrência dessas reflexões que sentiu

a necessidade de criar o AMV, fomentando o projeto que extrapola a Internet através da

produção de fanzines, cartazes, lambe-lambes e participando de feiras e eventos em

Santa Catarina. A Internet parece como ferramenta de divulgação, ao passo que

possibilitou outros desdobramentos, como por exemplo, a participação do mesmo nessa
grande rede de aprendizados sobre o corpo feminino.

Pensando fluxos e ações colaborativas a partir da rede investigada
A Internet é uma plataforma de extrema importância para a disseminação de

conteúdo de tipos variados: imagens, textos, vídeos, músicas, linguagens híbridas,
produzidos para e por públicos variados.

A Web pode ser descrita como um computador coletivo onde qualquer pessoa
pode entrar e ver o conteúdo. Mas a maior parte das páginas informativas ou
corporativas representa vitrines de informação: você pode olhar mas não deve
por a mão (SPYER, 2011, p. 56).

Os ambientes colaborativos aqui descritos divergem do que Spyer (2011) chama

de vitrines de informações, no trecho acima. Ações colaborativas, como as pessoas serem
convidadas a colaborarem com o conteúdo publicado nas páginas online, mesmo que

anonimamente, configuram redes colaborativas nas quais circulam bens públicos digitais,

disponíveis pra quem quiser e puder usufruir dele, disponíveis para o consumo à qualquer

momento e em qualquer lugar, caracterizando, assim, uma “economia de doação”, onde
há oferta de ajuda e informação enquanto favores e/ou presentes, sem que envolva

necessariamente expectativas quanto à retribuição direta e/ou imediata, o que não
pressupõe que não haja desinteresse nesses tipos de doações.

A partir da definição de doação, é possível dizer que as trocas de informação e
ajuda na Internet podem ser considerados presentes... os frequentadores de
comunidades online geralmente não se conhecem e, depois que uma pessoa
ajuda a outra, é possível que nunca mais se encontrem online. Portanto, a
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reciprocidade entre dois individuos específicos é difícil ou impossível de
acontecer no ciberespaço (SPYER, p. 2011, p. 32).

Tendo em vista que no campo empírico predominam relatos íntimos, a partilha de

experiências pessoais em parte do conjunto de páginas online acaba constituindo espaços

de “apoio emocional” e “suporte subjetivo” (PRADO, 2014). Jessica Row, quando
questionada sobre a importância de projetos como o TVP reconhece que:

[...] o The Vagina Project e projetos similares têm ajudado a conectar as
pessoas... Isso ajuda a reduzir a alienação e ajuda a tornar as nossas vozes
mais fortes, o que é muito importante na criação de conscientização e também
para ajudar as mudanças nas leis.

As interações online podem ser fundamentais, assim como a manutenção de sua

privacidade/caráter de anonimato. As narrativas, nesse sentido, são de fácil acesso, mas o

mesmo não poderia ser dito das pessoas que participam do campo enquanto leitoresparticipantes, as quais mobilizam jogos de visibilidade e invisibilidade em público.

LÓRI, em entrevista, avalia que os e-mails que chegam até ela, de desconhecidas com a

finalidade de conversar e/ou desabafar sobre suas vaginas e assuntos afins é como se elas

não tivessem mais ng pra compartilhar essas informações e isso atribui às
criadoras/moderadoras dos sites um tipo de responsabilidade:

[...] especialmente por eu não ser da área da saúde. Já levei meus zines pra
uma Profa de enfermagem, especialista em sexualidades, dar uma olhada e
ver se eu não tava falando merda hehe, nessa insegurança. Daí justamente por
eu não ser da saúde procuro descrever o projeto dentro da minha área,
exploro bastante o lance da palavra, da possibilidade de nomear-se e falar de
si, e como isso faz diferença na construção da gente no mundo.

Publicizar relatos íntimos na Internet, da forma como aparecem no campo de

investigação com o qual estamos lidando, é um processo que reitera o colapso entre as
esferas do público e do privado (GIDDENS, 1993), por tratarem de assuntos da ordem da

intimidade das leitoras-participantes, e os relatos são acionados no espaço público a partir
da vergonha, pudor e afeto. Nesse sentido, Spyer (2011, p. 29) considera que surpreende

que “algum tipo de resultado positivo exista na Internet levantando-se em consideração

que as pessoas que interagem são relativamente anônimas e desconhecidas entre si” e,
ainda, que não sejam participantes regulares daquele agrupamento de relatos.
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O acesso à Internet e às tecnologias de comunicação não está distribuído

igualmente para todas e todos (HINE, 2004, p. 43). As questões aqui discutidas podem

não habitar a cabeça de muitas mulheres e nem todas têm acesso à Internet e se têm, não
necessariamente querem ou irão visitar esses espaços. Sendo assim, além da importância
de atentar para políticas do corpo e de gênero que são engendradas a partir de nosso

campo de investigação, importam as “políticas de inclusão digital” (FRAGOSO, 2004), e
chamamos atenção aqui para a importância de uma abordagem interseccional que leve

em conta gênero, classe social e raça32. A linguagem digital não chega a todos apesar do
discurso hegemônico de mundo globalizado (LIPOVETSKY, SERROY, 2015) assim

como nem o próprio discurso de feminismos são acessados e acessíveis a todas as
mulheres, considerando suas especificidades e vivências.

Bem, tendo apresentado algumas particularidades do campo e alguns dos projetos

com os quais tivemos contato, tendo exposto os objetivos de ambos acessados através

dos discursos disponíveis nas páginas online e nas falas de suas respectivas criadoras,
pudemos perceber que ambos os projetos não ocupam apenas uma plataforma, tendo uma

página na plataforma Tumblr, uma fanpage no Facebook, um blog, um perfil de
instagram, e ainda encontrando ecos nos perfis pessoais das criadoras. LÓRI comentou

que seu projeto extrapola a Internet e que antes do Tumblr havia o grupo no Facebook e

a prática de troca entre amigas do login e senha de um e-mail. É possível, pois,
considerar que há uma retroalimentação entre online e off-line.

O fluxo de conteúdo e informações dos projetos navegam entre diferentes

plataformas e públicos, carregam diferentes linguagens, mas, de certa forma,

correspondem a demandas afins. Pensamos, dentro das sociabilidades estabelecidas entre
leitores-participantes, que as pessoas que contribuem com os conteúdos disponíveis na

Bell Hooks (2015, p. 2007) critica veemente o feminismo das “fundadoras” do movimento, que, de
acordo com a autora, são sexistas, racistas e elitistas por se apropriarem de um discurso que visa unificar as
experiências de mulheres negras e brancas. Segundo Hooks, (ano, p. 207) “Em termos gerais, as feministas
privilegiadas têm sido incapazes de falar a, com e pelos diversos grupos de mulheres, porque não
compreendem plenamente a inter-relação entre opressão de sexo, raça e classe ou se recusam a levar a sério
essa inter-relação. As análises feministas sobre a sina da mulher tendem a se concentrar exclusivamente no
gênero e não proporcionam uma base sólida sobre a qual construir a teoria feminista. Elas refletem a
tendência, predominante nas mentes patriarcais ocidentais, a mistificar a realidade da mulher, insistindo em
que o gênero é o único determinante do destino da mulher. Certamente, tem sido mais fácil para as
mulheres que não vivenciam opressão de raça ou classe se concentrar exclusivamente no gênero. Embora
se concentrem em classe e gênero, as feministas socialistas tendem a negar a raça ou fazem questão de
reconhecer que a raça é importante e, em seguida, continuam apresentando uma análise em que a raça não é
considerada". Consideramos, pois, imprescindível uma analise que considere esses marcadores sociais.
32
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Internet podem ser entendidas como “produsuários” ou ainda “prossumidores”33. Cada
página oferece uma forma de colaboração e/ou acesso ao conteúdo: em um é possível

cadastrar o e-mail e então receber notificações de atualizações do mesmo, prática que

Spyer (2011, 77) pondera como sendo a forma mais eficiente de medir o
comprometimento dos participantes de uma comunidade – se é que podemos considerar

os exemplos aqui mencionados como comunidades -, outro não possui espaço para que as
pessoas comentem, etc. Pensamos que essas conjunções e disjunções, dissolvências e

reorganizações diriam respeito a uma ordem de realidade que desafia a categorização
sócio-antropológica.

Considerações finais
A Internet é um espaço diversamente ocupado, onde há profusão de vozes, ideias

e emoções, fluxos de discursos, construção de sujeitos e conexões (envolvendo corpo
orgânico, arte, narrativa, mediações técnicas, movimentos de rede, etc.) imanentes ao

espaço online. As tecnologias digitais promovem a expansão de uma cultura da
colaboração (SPYER, 2011, p. 29) e assim, impulsionam a criação e manutenção de

ambientes colaborativos (SYER, 2011, p. 27). De fato, podemos dizer que os meios “de
comunicação de massa configuram o nosso cotidiano, sendo um elemento importante de

disputa pela definição de identidades individuais e coletivas que perpassam tanto a esfera
privada como pública” (PEREIRA, 2010, p. 14); são também agentes na “produção de

gênero” e do corpo (GALINDO, SOUZA, 2012) e também potencializadoras de práticas

de empoderamento feminino e feminista. A Internet, ressalta Spyer (2011, p. 212),
“desafia cada indivíduo a assumir sua porção de responsabilidade pelo canal de
comunicação da sociedade consigo mesma”.

Percebemos que a rede que acionamos é diversificada, considerando argumentos,

tipos de plataformas utilizadas, objetivos, as problemáticas que se mostram
fundamentais, o tipo de relação com o público. De qualquer modo, configura-se a partir

Inspirados na leitura que Juliano Spyer (2011) faz das noções de colaboração e participação na Internet,
questionamos se cabe pensar o público – o que faz de um grupo de pessoas um público de algo ou alguém?
- desses projetos, tendo em vista que em determinadas situações contribuem com o material divulgado e os
consomem enquanto leitores, como produsuários, já que são usuários da rede, da Internet, e prossumidores,
enquanto produtores e consumidores. Pensando ainda nessa linha, talvez possa ser mais profícuo o termo
“participantes ativos”. Seguimos pensando.
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dessa rede um movimento filógino como ressalta Rago (2004, p.3), “isto é, contrário a

misógino -, amigo das mulheres e do feminino”, e aqui caberia dizer que a autonomia

feminina depende, além de várias outras instâncias, do aprendizado coletivo entre
mulheres sobre seus corpos, o cultivo de uma cultura vulvófila, que sirva como forma de

fortalecer a igualdade de gênero em um movimento de dentro para fora, de negociação da
intimidade.

Há muitas vantagens nesse tipo de pesquisa, levando-se em consideração o acesso

facilitado às informações, já que os “dados” estão disponíveis na Internet em forma de
texto e que a tela do computador pode se comportar como uma janela ao olhar do
pesquisador (AMARAL, NATAL e VIANA, 2008, p. 36). No entanto, os “dados”
aparecem como fragmentos sem imediata conexão, induzindo, da parte do pesquisador,

um trabalho de confecção de um mosaico de narrativas, representações, imagens,

compartilhamentos, etc., e esse trabalho demanda uma imersão naquele universo de
referencia partilhado pelos sujeitos. Amaral, Natal e Viana (2008, p. 38) atentam:

A netnografia mantém as premissas básicas da tradição etnográfica (SÁ, 2002,
p. 159) levantadas a partir dos trabalhos de Geertz (2001): manter postura
inicial de estranhamento do pesquisador em relação ao objeto; considerar a
subjetividade; considerar os dados resultantes como interpretações de segunda
e terceira mão; e finalmente considerar o relato etnográfico como sendo de
textualidades múltiplas.

As autoras lembram que é recomendável que haja uma checagem de dados com

os próprios membros do grupo estudado para que possamos ampliar nossa compreensão

etnográfica de um fenômeno para além do observado em campo, o que intentamos com

as entrevistas com as criadoras dos projetos, e comprovamos que fomos à campo com
muitas pré-noções, como por exemplo, sobre o teor dos projetos terem propósitos

eminentemente feministas. Apesar de estarmos em uma posição de observação não

participante, não deixamos de compartilhar algumas das preocupações dos sujeitos
pesquisados, como por exemplo, acreditarmos na importância de colocarmos em
discussão a desconstrução de estereótipos de gênero na sociedade em diversos “espaços
de sociabilidades virtuais” Guimarães Jr. (2000).

Os projetos atendem a demandas de mulheres de lugares diferentes do mundo,

que possivelmente nunca se encontrarão fora daquele espaço, no qual encontram
acolhimento, mesmo que momentâneo. Os textos e fotografias que ali aparecem não têm

rosto, mas tomam corpo nessa ambiência da Internet, questionando, a partir de um espaço
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técnico, a organicidade do corpo físico, que incorpora as mesmas tecnologias, seja

tomando-as como inseparáveis de seus momentos de trabalho e lazer, seja incorporando-

as por sobre a pele. Online e off-line se fundem, de maneira que se tornam
intrinsecamente dependentes.
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