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Resumo 

As experiências afetivas e sexuais têm ganhando novos contornos devido à tecnologia 

digital. Inteligência artificial, algoritmos e integração entre ambientes e dispositivos 

digitais têm permitido, entre outras manifestações sociais, o flerte, namoro, voyeurismo e 

“sexo virtual” entre pessoas de distintas identidades, lugares, culturas e realidades. Uma 

das práticas que permeia tais experiências é a produção e compartilhamento de imagens, 

especialmente selfies e nudes. Neste artigo, propomos uma análise sucinta sobre a 

imperatividade das imagens digitais e algumas de suas implicações nas experiências 

afetivo-sexuais na contemporaneidade. 

Palavras-chave: Cibercultura; Tecnologia Digital; Relacionamento Virtual; Selfie; Nudes. 

 

Introdução 

A gente começou a conversar e aí fatalmente vieram os pedidos de fotos né. O 

popular manda nudes. E aí fiquei meio assim, será? E pensei toda aquela coisa 

de segurança digital. E obviamente de expor o meu corpo. (..) E aí, ele mandou 

uma foto sexy, sem ser vulgar. (..) Aí fui lá risquei uma de lingerie tal e aí veio 

o primeiro grande break through da coisa né. Primeiro a decisão de dizer assim 

“porra velho, tá no inferno é pra abraçar o capeta”. Eu tô aqui procurando 

alguém pra transar, é parte da negociação então tipo, vamo lá, é nisso que eu 

quero me meter. (...) E se eu quero experimentar isso, então eu tenho que ir. 

(Ava, 33 anos, branca, heterossexual, jornalista) 

 

A motivação deste artigo surgiu no decorrer de nossa pesquisa Sentires sexuais 

em ambiências digitais3 cujo objetivo central é investigar a interveniência da tecnologia 

digital na conformação das experiências afetivo-sexuais na contemporaneidade. Desde o 

advento das redes digitais na década de 1990 e dos smartphones nos anos 2000, o 

incremento na conexão e comunicação interpessoal vem alterando substancialmente 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GP Ciberculturas, XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo. E-mail: rackmelo@gmail.com 
3 Pesquisa de Mestrado desenvolvida no Programa de Pós-graduação da ECA/USP sob orientação do Prof. Dr. Massimo 

Di Felice. 

mailto:rackmelo@gmail.com


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

2 
 

distintas esferas da vida humana, inclusive nos campos da afetividade e da sexualidade. 

De posse de dispositivos eletrônicos conectados à internet, qualquer pessoa pode, ao 

alcance das telas touch, encontrar parceiros amorosos e sexuais em inúmeros ambientes 

digitais, em sua maioria, gratuitos4. A experiência do flerte, namoro, casamento ou sexo, 

antes encerrada aos rituais sociais em espaços físicos públicos ou privados, agora também 

se dá nos e a partir dos ambientes digitais, desenvolvidos para tais fins ou não. A fim de 

compreender as implicações da tríade sexualidade-sexo-tecnologia, realizamos 

entrevistas presenciais5 e uma etnografia imersiva6 que, entre outras questões, 

evidenciaram a imagem digital como um dos elementos norteadores da experiência 

estudada, com destaque para as selfies e os nudes. Neste artigo, propomos expor 

brevemente alguns apontamentos empíricos e reflexões teóricas acerca destes elementos 

e suas implicações nas experiências afetivo-sexuais na contemporaneidade digital. 

 

Trilhas imagéticas das experiências afetivo-sexuais 

Quem “navega” pelo “cardápio de gente” nos ambientes digitais em busca de 

flerte, namoro ou sexo afirma que as imagens são determinantes para suas ações. Em um 

primeiro momento, as selfies e, com o desenrolar das interações, os nudes7. Nos ambientes 

digitais8 nos deparamos com uma infinidade de imagens, sejam as de suas arquiteturas e 

design ou aquelas publicadas pelas pessoas. Gente que deseja ver e ser vista, e que não 

                                                           
4 Nos referimos a sites, chats, aplicativos (apps) etc. que, apesar de se apresentarem como gratuitos, monitoram e 

exploram comercialmente os dados sobre a vida pregressa dos usuários, seus comportamentos, interesses e conexões. 

A prática, condenada por especialistas em segurança e privacidade digital, é amplamente autorizada pelas pessoas, visto 

que explícita no termo de uso que, em geral, deve ser aceito para que se acesse o ambiente. 
5 Para compreender como têm se apropriado dos ambientes digitais para expressar sua sexualidade e estabelecer 

relacionamentos afetivo-sexuais, entrevistamos dez pessoas residentes na cidade de São Paulo, com idades entre 23 e 

34 anos, e de diferentes identidades sexuais e de gênero: três mulheres heterossexuais, dois homens gays, uma mulher 

bissexual, um homem bissexual, um homem heterossexual, uma mulher transexual bissexual e uma lésbica que afirmou 

não saber como definir seu gênero. Neste artigo, os identificaremos com pseudônimos. 
6 Realizamos uma etnografia imersiva nos ambientes “frequentados” pelos entrevistados para elaborar sua tipologia, 

visto que suas arquiteturas, modos de operação e possibilidades de interação evidenciam-se como marcadores 

determinantes para as experiências vividas pelos usuários. Ambientes citados pelos entrevistados em ordem alfabética: 

Adote um cara, Ashley Madison, Badoo, Bate-papo UOL, Cam4, Chatroulette, Facebook, Fetlife, GayTube, Google 

Talk, Grindr, Happn, Hornet, ICQ, Instagram, LiveMhoca, ManHunt, Messenger, Mundo Mais, OK Cupid, Par 

Perfeito, PornTube, Snapchat, Skype, Scruff, Tinder, Tumblr, Twitter, Viva Street, WhatsApp e XVídeo. 
7 Apesar da aparente obviedade, consideramos pertinente explicar as distinções entres os termos. Ambos designam a 

autoimagem digital criadas pelos dispositivos, sendo selfie a imagem da pessoa vestida em posições e situações sociais 

ordinárias, e nudes a imagem de partes ou de todo seu corpo, parcial ou totalmente nu, em posições tidas como erótico-

pornográficas, fetiches etc. 
8 Há ambientes específicos para uma infinidade de públicos que, em linhas gerais, são categorizados e classificam seus 

conteúdos por identidades de sexo e gênero (heterossexuais, LGBTs), cor/etnia (negros, latinos, asiáticos etc.), status 

de relacionamento (solteiros, casados), práticas sexuais (adeptos de sex toys, BDSM, orgias etc.), idades (adolescentes, 

adultos, idosos) até preferência religiosa entre outros segmentos. 
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economiza estratégias para tanto, postando fotos e vídeos sobre tudo que faz, gosta e 

sente, além das imagens de seus corpos, por vezes, total ou parcialmente nus. Para 

participar deste “jogo” – termo amplamente usado pelos praticantes do “sexo virtual”9 –, 

todos recorrem às imagens. Ainda que muitos revelem receio da exposição, perda da 

privacidade ou insegurança na rede10, as pessoas produzem e compartilham imagens 

daquilo que entendem ser o “melhor de si”, na esperança de atrair alguém para uma 

“transa” virtual ou desenvolver um “approach” para um encontro presencial. 

Me envolvi com esse cara de tal forma que era foto, era áudio, era vídeo, era tudo 

que você pode imaginar. Coisas que eu naturalmente não faria. (...) Troquei 

mensagem, fotografia de coisa que até Deus duvida. Minhas fotos, dele, foto 

assim íntima mesmo. Até troquei de celular, peguei um celular melhor com flash, 

coisa louca sabe? (Anita, 34 anos, negra, heterossexual, assistente administrativa) 

Ao serem correspondidos após o primeiro contato em sites, chats ou apps as 

pessoas migram para os de troca de mensagem instantânea como WhatsApp, Skype ou 

Messenger. É nestes ambientes que, de forma imediata ou mais demorada, estimulam-se 

sexualmente por meio do sexting, trocando textos, fotos e vídeos mais explícitos, 

mantendo a relação exclusivamente no ambiente ou partindo para o encontro presencial. 

A dimensão erótico-pornográfica11 não se restringe aos nudes, visto que a maioria do 

público consume tais produções em ambientes específicos, com predileção para vídeos 

amadores que apresentam imagens de sexo entre “pessoas comuns”. 

Acho bacana porque tem muitos vídeos amadores, tem uma gente que se encontra 

a partir deste site [Disponível.com] e sobe vídeos. São vídeos “caseirões”, então 

acho uma coisa interessante, tem pessoa se masturbando, transando, chupando, 

sendo chupada, tudo isso. A maior parte destes sites acaba funcionando muito 

mais como um canal de fetiche, um espaço para explorar minha sexualidade, não 

necessariamente encontrando alguém, porque eu percebo que muitas vezes o que 

mais é intrigante, o que mais me atrai nestes sites é (...) não propriamente achar 

uma pessoa, é essa caça. (Cooper, 28 anos, branco, gay, advogado) 

Alguns demonstram incômodo com a profusão de imagens e denunciam o que 

chamam de hedonismo exacerbado, outros, no entanto, afirmam que a lógica dos 

ambientes digitais para fins sexuais estaria muito próxima daquilo que vivemos 

                                                           
9 Entender “sexo virtual” não como oposição ao “real”, mas sim como uma expressão que designa uma experiência 

iniciada e vivida nos e por meio dos ambientes digitais. 
10 Cientes da impossibilidade de controle sobre as imagens postadas nas redes, as pessoas receiam o vazamento de suas 

fotos, especialmente nudes, assim como a exposição a crimes como chantagens ou revenge porn. 
11 Optamos por esta expressão a fim de atender as nuances interpretativas sobre os termos, visto que, a literatura aponta 

distinções entre “erotismo” e “pornografia”, sendo o primeiro de cunho geralmente romantizado e o segundo explícito 

quanto às práticas sexuais. Ver Abreu (2012).  
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ordinariamente nos espaços públicos e privados. Em linhas gerais, não entendem o 

“virtual” como oposição ou simulação do “real”, mas sim como um “espaço” de extensão, 

reprodução ou exposição das distintas realidades e verdades sobre os modos de vida12. 

Zapear o Tinder, por exemplo, seria como lançar um olhar panorâmico no bar em que 

acabamos de adentrar para “sentir” o ambiente, ver quem nos atrai e elaborar estratégias 

de aproximação. Se rejeitamos alguém, no Tinder clicamos no ‘xis’, no bar nos sentamos 

distantes e o ignoramos, mesmo que sejamos abordados. Se sentimos atração por alguém, 

no bar nos sentamos próximos e flertamos, no Tinder clicamos no coração para, quem 

sabe, termos um match. A compreensão sobre a não oposição entre o “virtual” e o “real” 

aparece ainda em relatos sobre as sensações corporais ocorridas na experiência.  

As sensações são semelhantes a que se tem em outra situação física. Excitação. 

É distinto, mas conversando com a pessoa, tá legal a conversa, vamos dizer assim 

o frio na barriga às vezes é como se ela estivesse aqui. (...) Pode não ter a pessoa, 

mas tem seu cérebro funcionando e pensando “nossa que legal que ela disse”. (...) 

Não pra dá reduzir toda sedução, excitação, a uma coisa meramente física. A 

gente se interessa pelo que as pessoas dizem. Eu acho careta falar que é plástico. 

(...) Porra! As pessoas se comunicavam por carta antigamente. Meus pais 

moravam em cidades diferentes e se comunicavam por carta. Vai dizer que eles 

não tinham excitação ao ler a carta? Não tinham arrepio? Não pensavam? A 

respiração? É que agora é muito mais rápido, pápápá. (...) Não tem o toque, não 

tem o cheiro, mas você tá vendo a foto, o tato pode não ser o do outro, mas é o 

seu autotato. É o seu corpo sentindo coisas. E é gostoso arrepiar, sentir frio na 

barriga, descarga de adrenalina. Quando você vê um filme, você não tem essa 

descarga de adrenalina? (Roy, 33 anos, branco, heterossexual, advogado). 

Na dinâmica do sexting e tudo mais, se às vezes eu encontro caras que a gente 

tem uma frequência, rola uma excitação louca. (...) Quando eu me dei conta eu 

tava excitadíssima conversando com ele, não só de receber as fotos dele, mas até 

no processo de fazer fotos pra ele, eu me sentia excitada de tá no espelho, né. (...) 

É muito louco isso porque aí tem esse processo do seu fazer e tal, (...) rola uma 

excitação genuína e vai às vias de fato mesmo, é muito doido porque eu fico 

assim, velho, eu posso dizer é claro que não foi presencialmente, mas a gente 

transou agora sabe? (Ava, 33 anos, branca, heterossexual, jornalista) 

Tomando como procedentes tais reflexões, as ideias de “descartabilidade”, 

“simulação” ou “artificialidade” atribuídas a este tipo de experiência seriam 

questionáveis, visto que se tratariam de vivências tidas como reais e que a objetividade 

de nossas ações na “caça” por parceiros amorosos e sexuais sempre teria sido uma 

                                                           
12 Importante ressaltar que discordamos da percepção dos interlocutores sobre o virtual como “extensão” ou 

“reprodução” de realidades ou materialidades, pois, como bem aponta Lévy (2011), o “virtual” não se oporia ao “real”, 

visto que seria uma outra forma de realidade desmaterializada, desterritorializada. Ou ainda, na visão de Di Felice 

(2009), o virtual revelaria a condição informativa da matéria na medida em que permitiria rearranjos nas interações 

entre ambiente, tecnologia e sujeitos, e o acesso a mundos passíveis de serem explorados para além do tangível e dos 

limites do território e da materialidade. 
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realidade, independentemente do digital, ainda que ideais românticos e moralistas 

insistam pregar o contrário.  

Nem tudo se resume ao sexo em si, visto que questões subjetivas orbitam tais 

experiências. As pessoas afirmam que a internet teria sido sua principal fonte de consulta 

sobre informações e dúvidas acerca de sua sexualidade, desejos, práticas e posições 

sexuais, inclusive por meio dos vídeos erótico-pornográficos. Deste modo, confeririam à 

internet e à tecnologia digital um importante papel sobre a conformação de seu 

autoconhecimento psíquico e corporal, além das construções identitárias de gênero e 

sexo. Fato evidentemente mais significativo para o público LGBT que, marcado pela 

coerção de sua sexualidade, preconceito e violência, enfrentaria mais dificuldades para 

expressar e viver seu sexo publicamente. As pessoas bissexuais e trans, por exemplo, 

afirmaram que somente com o acesso à internet, descobriram que eram “normais” e que 

existia algo além da heterossexualidade e homossexualidade. 

Há ainda fatores como a superação da timidez que, para alguns, seria “paralisante” 

e os impediria de se aproximar das pessoas nos espaços físicos, mesmo naqueles propícios 

para tanto como festas, por exemplo. O acesso a distintos conteúdos por meio dos 

ambientes digitais também implicaria, na percepção da maioria, a aceitação do próprio 

corpo, provocando uma espécie de libertação emocional das amarradas impostas pelos 

padrões estéticos arquitetados historicamente pelos meios de comunicação, medicina 

estética e pela moda. Afirmam ainda que, com o digital, passaram a refletir sobre suas 

constituições identitárias, se dispondo a assumir identidades distintas daquelas que vivem 

cotidianamente, por vezes “brincando” de ser outra pessoa, de ter outras preferências, 

inclusive sexuais, como se testassem as ordens sociossexuais vigentes. 

Tem a Maria13 que tem fotos absurdas. (...) Que são pra mim muito interessantes 

porque são fotos do meu corpo em nuances femininas, desse feminino 

convencional, do desejo do homem convencional, então é uma bunda com uma 

calcinha, com uma [risos] silhueta. (...) E isso pra mim é bacana porque é o meu 

corpo. É o meu corpo. (Joe, 34 anos, pardo, gay, ator) 

 

                                                           
13 O entrevistado habitualmente forja sua identidade nas experiências, tanto que prefere ambientes como a sala de bate-

papo UOL que, diferentemente da maioria dos aplicativos de encontro, não exige do usuário a revelação de sua 

identidade, dados e preferências. Maria é uma de suas personagens. 
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Selfies e nudes: autoimagens repaginadas 

Os termos selfies e nudes fatalmente rementem ao digital, no entanto, é preciso ter 

em mente que tais práticas e suas concepções resultam de processos socioculturais 

históricos sobre os quais trataremos brevemente neste item. Ao buscarmos pelo termo 

selfie no Google encontramos inúmeras referências, entre artigos e análises de diferentes 

áreas do conhecimento, atribuindo ao ato de fotografar a si mesmo a expressão de um 

comportamento narcísico e performático14. Há ainda notícias bizarras como, por exemplo, 

o aumento no número de mortes de pessoas fazendo selfies em circunstâncias perigosas15. 

Desde que descobrimos nosso reflexo e o das coisas na superfície da água, 

passando pelos primeiros espelhos em bronze, cobre e prata na civilização antiga, 

voltamo-nos para a imagem de si, nos reconhecendo e diferenciando. Nossa autoimagem, 

segundo Fausing (2015), nos permitiria o encontro com nossa “consciência interior”, 

circunstância em que desnudamos aquilo que tentamos “mascarar”, processamos nossa 

autoaceitação, testamos nossa diferenciação em relação ao outro. Seria por meio desta 

projeção que reconheceríamos a nós mesmos e aos outros dos quais, aliás, esperamos 

reconhecimento. O digital ampliaria e “virtualizaria” – nos sentidos de Lévy (2011) e Di 

Felice (2009) – a antiga prática de se autorretratar. 

Nossos rostos seriam o primeiro estágio desta diferenciação dada sua frontalidade 

perante o mundo. Uma expressão contemporânea deste processo seria a tecnologia de 

reconhecimento facial. Sob a justificativa da manutenção da segurança pública e privada, 

governos e empresas têm utilizado tal tecnologia nos grandes centros urbanos, gerando 

críticas de especialistas preocupados com o controle e a invasão de privacidade dos 

cidadãos16. Tal tecnologia de diferenciação também tem sido utilizada pelos ambientes 

digitais sob o pretexto de incrementar a comunicação interpessoal. No [Face]book, ao 

publicarmos nossas fotos, imediatamente somos convidados a “marcar” os amigos nelas 

contidos, cujos rostos são identificados pelos algoritmos. Notemos que, nestes exemplos, 

não há somente humanos em ação, mas imagens digitais, códigos, bancos de dados e 

                                                           
14 Aqui, “performance” não estaria relacionada à dimensão artística, mas sim à lógica capitalista que nos infligiria 

permanentemente à competitividade em busca do melhor desempenho, sugerindo inclusive certa falsidade. 
15 Matéria publicada pela BBC, em outubro de 2015, sobre situações perigosas e fatais às quais as pessoas têm se 

submetido para fazer uma selfie: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/10/151006_mortes_selfies_rm 

(Acesso em: 17 de jun. 2016) 
16 Outras tecnologias vão ao encontro do processo de identificação das pessoas como, por exemplo, o teste de DNA e 

a biometria com aferição da íris, retina, digitais dos dedos etc. 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/10/151006_mortes_selfies_rm
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inteligência artificial “conversando” entre si. Outra manifestação deste processo seriam 

os recursos que registram a localidade e a temporalidade das imagens, gerenciadas pelos 

apps editores de fotos que, integrados aos smartphones, funcionam como um “diário de 

bordo” de nossa vida digital (SILVA, 2014). 

Por serem historicamente aceitas na sociedade, nossas autoimagens 

desempenhariam papel sentimental crucial neste processo de diferenciação. Não à toa 

temos tanto apreço pelos registros audiovisuais de nossas famílias. Silva (2014) sugere 

que as imagens digitais circulantes nas redes carregariam consigo esta “vocação afetiva” 

típica da prática fotográfica doméstica, tornando-se expressões de nossas subjetividades. 

Assim, o universo digital, apesar dos devices altamente individualizados, propiciaria a 

construção coletiva de “narrativas cada vez mais íntimas”. 

Se por um lado as selfies encontram espaço livre para circulação nas redes dada a 

naturalização de sua “vocação afetiva”, o mesmo não ocorre com os nudes. Os 

mecanismos de controle digital pelo reconhecimento facial, sejam eles feitos por 

algoritmos ou por pessoas, não permitem17. Em seus termos de uso, Facebook18 e 

Instagram19 proíbem a publicação de “conteúdos pornográficos”, que “contenham nudez” 

ou “sexo”, numa clara adequação a regras sociais moralizantes. Importante notar que tais 

alertas compõem os mesmos itens em que essas empresas anunciam a proibição da 

publicação de “discurso de ódio”, de “discriminação”, “ameaçadores”, que “incitem 

violência”, “contenham violência” ou “atos ilegais”, fazendo uma correlação direta entre 

a nudez e crimes inaceitáveis socialmente20. Cientes das restrições nas redes, os adeptos 

da experiência afetivo-sexual digital trocam seus nudes em ambientes de mensagem 

instantânea como WhatsApp, Skype, Messenger ou Snapchat21. Por que a imagem de um 

                                                           
17 Há diversos casos, em âmbito internacional, de pessoas cujos perfis são bloqueados ou extintos após terem postado 

fotos com nudez parcial ou total. Tais imagens são identificadas pelos algoritmos das redes ou ainda denunciadas por 

usuários que se sentiram ofendidos. Mesmo imagens nada relacionadas com sexo ou pornografia como as de mães 

amamentando, por exemplo, têm ocasionado este tipo de situação. Ver Sibilia (2015c). 
18 Termo de uso do Facebook: https://pt-br.facebook.com/legal/terms (Acesso em: 11 de jul. 2016) 
19 Termo de uso do Instagram: https://pt-br.facebook.com/help/instagram/478745558852511/ (Acesso em: 11 de jul. 

2016) 
20 Apesar das censuras, as pessoas permanentemente burlam as regras das redes sociais quando o assunto é sexo. Jovens 

têm utilizado o recurso live do Facebook para transmitir cenas de sexo ao vivo a exemplo dos ambientes erótico-

pornográfico com streaming. Ver notícia publicada no CanalTech em: 

http://canaltech.com.br/noticia/facebook/adolescentes-estao-usando-o-facebook-live-para-transmitir-cenas-de-sexo-

ao-vivo-71047/ (Acesso em: 27 de jun. 2016) 
21 Para os usuários, a sensação de segurança nestes ambientes é maior talvez pelo fato do WhatsApp permitir a troca de 

conteúdo criptografado ou ainda pelo Snapchat apagar o conteúdo segundos após sua publicação. Tais recursos são 

indisponíveis no Skype. 

https://pt-br.facebook.com/legal/terms
https://pt-br.facebook.com/help/instagram/478745558852511/
http://canaltech.com.br/noticia/facebook/adolescentes-estao-usando-o-facebook-live-para-transmitir-cenas-de-sexo-ao-vivo-71047/
http://canaltech.com.br/noticia/facebook/adolescentes-estao-usando-o-facebook-live-para-transmitir-cenas-de-sexo-ao-vivo-71047/
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corpo nu, esteja ela relacionada ou não à prática sexual, incomoda tanto ao mesmo tempo 

em que é o conteúdo mais buscado e consumido na internet22? 

Historicamente, as artes plásticas, literárias, fotográficas e cinematográficas 

fariam um contraponto à severidade do pudor frente à nudez, sendo licenciadas para este 

tipo de exposição, apesar dos insistentes mecanismos de censura (SIBILIA, 2015a, 2015c; 

ABREU, 2012). Sibilia (2015c), ao tratar especificamente da imagem do seio feminino, 

traça uma genealogia ocidental lembrando-nos das variações de seus sentidos ao longo 

da história, destacando que a nudez teria sido amplamente representada inclusive nas artes 

cristãs até o início da modernidade, quando a Igreja Católica se tornaria mais 

conservadora em decorrência da disputa de poder durante a Reforma Protestante. A partir 

da Inquisição, parte importante das obras de arte que continham corpos desnudos, de 

cunho religioso ou não, foram queimadas e proibidas sob o pretexto de serem ofensivas 

e indecentes. Outras teriam sido alteradas e seus autores obrigados a cobrir os corpos nus 

em suas telas. Fato que ultrapassou as fronteiras europeias acometendo ainda a produção 

artística em territórios colonizados (SIBILIA, 2015c). Podemos afirmar, portanto, que as 

raízes deste constrangimento frente à nudez foram, em grande parte, plantadas pela 

cultura ocidental cristã que, até os dias atuais, insiste na mensagem de purificação e 

unificação de nossos corpos em Cristo, com particular controle sobre o corpo feminino 

que deve ser maternal e casto à exemplo da virgem e assexuada Maria. Assim, o corpo 

nu seria condenado a uma condição desonrosa, imputando-nos rejeição e uma sensação 

moral-religiosa de que ali, no lugar daquele nu, deveria haver outra coisa como a veste23. 

Mas o tabu sobre a nudez vem sofrendo fissuras desde o início do século XX com 

a circulação das imagens erótico-pornográficas na fotografia, cinema e outras artes 

audiovisuais (ABREU, 2012), com a exploração imagética do sistema corpo-sexo pelas 

indústrias midiática, da moda, de sex toys e da medicina estética (PRECIADO, 2014). 

                                                           
22 Tanto a produção erótico-pornográfica para a internet quanto sua busca são significativas. A cada segundo mais de 

28 mil pessoas acessam sites pornográficos, 35% do download da internet é de material pornô e 25% das buscas são 

referentes ao tema. Ver Internet Pornography Statistics em: http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-

pornography-statistics.html (Acesso em: 10 jul. 2016) 
23 Importante lembrar ainda que a noção ocidental da nudez não seria uma verdade última. Perniola (2000) nos lembra 

que a noção grega, ainda que mítica, carregaria consigo um significado estético relacionado ao desempenho físico e 

intelectual dos corpos; a nudez, portanto, não representaria nem provocaria vergonha, mas orgulho de um corpo 

desenvolvido. A metáfora platônica da “verdade nua”, em que o saber implicaria desvelamento, esclarecimento, 

concederia ao termo “nu” um status proeminente, desejado e ideal. Há também outras acepções culturais como as 

indígenas, por exemplo, que, ainda que tenham regras para a exposição do corpo, estabeleceriam uma relação não-

erotizada com a nudez. 

http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics.html
http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics.html
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Após a revolução sexual no final do século XX24, o olhar “deserotizado” sobre a nudez 

vem ganhando força também nas práticas de nudismo e naturismo em praias, áreas de 

lazer e praças públicas em grandes centros urbanos25 e, na última década, com a 

popularização dos ambientes digitais, ocorreria uma espécie de “politização” da nudez 

encabeçada por ativistas que têm registrado e compartilhado as imagens de seus próprios 

corpos nus como forma de protesto contra opressões de distintas motivações26. 

 

Imagens digitais: concretudes abstratas da vida real 

A criação das imagens de si e das coisas do mundo nos acompanha desde a pré-

história. Inegavelmente, os grupos sociais são norteados por regimes de “socialização da 

estética”, implicados, alternada ou concomitantemente, por suas linguagens, míticas, 

religiões, políticas, economias, ideologias e tecnologias peculiares (PERNIOLA, 1993). 

Reveladoras dos distintos modos de vida, as imagens que criamos milenarmente 

ganharam novos sentidos a partir do advento da câmera fotográfica no século XIX. 

Benjamin (2014) afirmara que o dispositivo nos permitiria captar, por diferentes 

perspectivas, aspectos do ambiente imperceptíveis ao olho humano e que a profusão das 

imagens, possível pela “reprodutibilidade técnica”, contribuiria para a assunção de novas 

visões de mundo, experiências sensoriais e deslocamentos espaço-temporais. O 

desenvolvimento econômico e tecnológico subsequente deste período ratifica a visão 

benjaminiana. As imagens não revelariam somente nosso pretérito em comunidades 

isoladas pelos limites territoriais, mas nos exporiam novas culturas e formas de vida até 

então pouco conhecidas. 

Para Perniola (1993), a “socialização da estética” denotaria ainda nosso ímpeto 

pelo externo, expresso na exaltação dos objetos, hábitos de consumo ou ainda no culto ao 

                                                           
24 A chamada revolução sexual implicou mudanças na ordem sociossexual, em especial no Ocidente. A sexualidade se 

libertaria, ainda que parcialmente, de regras religiosas e sociais, assumindo práticas antes condenáveis como o sexo 

antes ou fora do casamento. A idade para a iniciação sexual teria diminuído, e para o casamento aumentado. Inovações 

tecnológicas como a pílula anticoncepcional e dispositivos contraceptivos intrauterinos teriam contribuído com o 

rompimento da lógica sexo-procriação, o aumento no número de parceiros sexuais, a queda nas taxas de natalidade, a 

diminuição dos casamentos formais e o aumento da coabitação de casais. Outro dado seria o reconhecimento da 

homossexualidade como forma legítima de sexualidade com sua exclusão da lista de desordens mentais da Associação 

Psiquiátrica Americana em 1973. Ver Therborn (2006). 
25 Os adeptos de ambas as práticas defendem a fruição do ambiente sem roupa para se intensificar o contato direto com 

elementos da natureza. No Brasil, existe até uma rede social exclusiva para os praticantes do naturismo. Ver 

http://facenu.com/ (Acesso em: 27 de jun. 2016) 
26 Como, por exemplo, Marcha das Vadias, Free the Nipple, Baring Witness, Pedalada Pelada etc. Ver Sibilia (2015a). 

http://facenu.com/
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corpo. As imagens funcionariam como projeções narcísicas, refletoras não de nossa 

própria imagem, mas do mundo externo que desejamos. Desta forma, nenhuma imagem 

teria dono, representação ou significado estanques, visto que permanentemente forjada, 

repetida e alterada pela “comparticipação de emoções e de sensações” e pela tecnologia.  

O digital teria potencializado este processo de “socialização da estética” graças ao 

que Flusser (2008) chamou de “superficialidade” compreendida não como ausência de 

profundidade, mas como fragmentação de coisas distribuídas nos gadgets dada a natureza 

do digital. Neste contexto, as “tecnoimagens” funcionariam como projetores de sentido e 

conectores de pessoas e coisas que, coletiva e ubiquamente, estariam construindo formas 

criativas de habitar o mundo. O autor defende que a “tecnoimagem” seria um novo 

patamar da linguagem – antes predominantemente verbal e escrita –, uma espécie de 

estágio evolutivo capaz de universalizar a comunicação. Ideia muito próxima daquela que 

Mcluhan (2007) atribuiu à eletricidade que, para ele, teria constituído a “aldeia global” e 

que, com o desenvolvimento da informática, permitiria, num futuro próximo, a unificação 

das línguas, códigos e suas compreensões, incrementando a comunicação humana. 

Quase dois séculos depois da primeira fotografia, a materialidade imagética alçou 

o status digital intangível. Imagens antes confinadas aos tecidos, papéis, negativos, telas 

de TV, salas de cinemas, museus etc. – superfícies e espaços que nos impunham o papel 

de espectadores – agora transmutam-se em pixels e bits. A partir do início do século XXI, 

a popularização das câmeras fotográficas digitais, compatíveis com computadores já 

parcialmente massificados nos grandes centros urbanos, e o surgimento dos 

[smart]phones fizeram dos leigos em fotografia e vídeo potenciais fotógrafos e 

videomakers, cujas criações imagéticas povoam as redes sociais, provocando interações 

sem precedentes. Tal virada tecnológica acentuou a imperatividade das imagens em nosso 

cotidiano. Fotografamos, filmamos e consumimos imagens de absolutamente tudo: 

passeio, viagem, comida, trabalho, protestos, aniversários, animais de estimação, plantas, 

amigos, família etc. Em 2015, aproximadamente 300 bilhões de fotos foram 

compartilhadas no Snapchat27, 255 bilhões no WhatsApp28, 128 bilhões foram postadas 

                                                           
27 Ver matéria da AdWeek em: http://www.adweek.com/socialtimes/how-are-people-really-using-snapchat-

infographic/633305 (Acesso em: 15 de jun. 2016). 
28 Ver referências no DMR: http://expandedramblings.com/index.php/whatsapp-statistics/2/ (Acesso em: 15 de jun. 

2016). 

http://www.adweek.com/socialtimes/how-are-people-really-using-snapchat-infographic/633305
http://www.adweek.com/socialtimes/how-are-people-really-using-snapchat-infographic/633305
http://expandedramblings.com/index.php/whatsapp-statistics/2/
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no Facebook29, 31 bilhões no Instagram30, 24 bilhões de selfies foram registradas no 

aplicativo de foto do Google31. Parte importante destas imagens são de selfies e nudes. 

Portanto, entendemos que a contemporaneidade digital tem nas imagens um de 

seus principais marcadores. As bilhões de imagens digitais que percorrem as redes 

telemáticas e dispositivos, atraindo olhares e estimulando ímpetos, além de representarem 

o mundo que desejamos (PERNIOLA, 1993) e de incrementarem a comunicação 

interpessoal (FLUSSER, 2008), como visto na experiência estudada, revelariam ainda as 

abstrações de nossa subjetividade, uma “subjetividade que somente existe se estiver sob 

observação” (SIBILIA, 2015b, p.359). As selfies e os nudes seriam performances desta 

subjetividade, não se tratando, portanto, de encenações ficcionais, “falsidade”, mas sim 

concretudes de uma vida real em permanente criação individual e coletiva.  

Inegavelmente, portanto, alcançamos um nível de comunicação interpessoal 

extraordinário a partir do advento digital, orientados especialmente pelas imagens, mas o 

que podemos esperar do futuro? Em 2015, Google, Samsung e Sony patentearam 

wearable gadgets ajustáveis aos olhos humanos, integrados a outros dispositivos 

eletrônicos e com capacidade de fotografar, filmar e compartilhar tudo o que a pessoa vê. 

Enquanto tais projetos não saem dos laboratórios, outros focados na produção e fruição 

social das imagens digitais ganham vida. Holografia, realidade virtual e realidade 

aumentada já têm sido utilizadas no jornalismo, medicina, educação, eventos, e, 

principalmente, pela indústria dos games. Os mercados sexual e pornográfico não ficam 

de fora. O VirtualRealPorn32 oferece pornografia produzida em 180º e 360º para ser 

visualizada pelo Oculus Rift. Quem quiser incrementar a experiência sensorial pode 

comprar brinquedos sexuais conectados. A VirtualRealPorn tem parceria com a empresa 

Kiiroo33 que produz masturbadores de silicone maleável que reproduzem os movimentos 

das atrizes pornô. Quem não tem interesse por pornografia e só quer sexo à distância pode 

usufruir dos sex toys que também podem ser manipulados pelo smartphone. 

                                                           
29 Ver blog de tecnologia Social Pilot: https://socialpilot.co/blog/125-amazing-social-media-statistics-know-2016/ 

(Acesso em: 15 de jun. 2016). 
30 Referência na página oficial da empresa: https://www.instagram.com/press/ (Acesso em: 12 jun. 2016) 
31 Referência no blog da empresa: https://googleblog.blogspot.com.br/2016/05/google-photos-one-year-200-

million.html (Acesso em: 14 de jun. 2016). 
32 Site da empresa: https://virtualrealporn.com/ (Acesso em: 11 de jul. 2016) 
33 Referência: https://www.kiiroo.com/product/onyx-pearl-couple/ (Acesso em: 11 de jul. 2016) 

https://socialpilot.co/blog/125-amazing-social-media-statistics-know-2016/
https://www.instagram.com/press/
https://googleblog.blogspot.com.br/2016/05/google-photos-one-year-200-million.html
https://googleblog.blogspot.com.br/2016/05/google-photos-one-year-200-million.html
https://virtualrealporn.com/
https://www.kiiroo.com/product/onyx-pearl-couple/
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Tais experiências afetivo-sexuais são bastante distintas das praticadas até o 

surgimento dos ambientes e imagens digitais. Senão, vejamos. As ações e imaginário 

social da esfera sexual – identidades, sexualidades, desejo, prazer, práticas etc. – antes 

circunscritos à vida privada, agora têm suas intimidades expostas em ambientes digitais, 

disponíveis concomitantemente para milhares de pessoas. O flerte, namoro e sexo burlam 

os ritos de aproximação social e romantismo, abrindo espaço para o imediatismo e 

objetividade. As pessoas querem um sexo “aqui-agora” com uma ou várias pessoas ao 

mesmo tempo, sejam elas conhecidas ou não, estando cada uma delas em lugares e tempos 

distintos, denunciando um deslocamento espaço-temporal inédito na conformação da 

prática sexual que hoje prescinde, ao menos em parte, da presença física do outro. 

Em meio a tais manifestações sociais – parte tangível da experiência sexual digital 

– há outra dimensão que merece atenção. Elementos não-humanos participam delas. O 

simples ato de fazer e compartilhar uma selfie ou nudes ilustra bem nossa afirmação. Ao 

fotografarmos pelo smartphone, imediatamente, as impressões luminosas que compõem 

a imagem bidimensional de nosso corpo, capturada pela câmera, são traduzidas em 

códigos binários, tornando tal imagem passível de armazenamento, impressão, 

reprodução e transferência para outros dispositivos eletrônicos. Ao ser compartilhada 

pelos aplicativos editores de foto, integrados ao smartphone conectado à internet, ela viaja 

pelas redes telemáticas, sendo codificada pelos softwares dos ambientes digitais, voltando 

ao seu estado visível, palatável à comunicação humana. Este processo, apesar de ainda 

necessitar de nosso input, seria em parte independente dele, visto que operado em seu 

percurso pela inteligência artificial34. Portanto, ao tratarmos das imagens digitais, não 

basta refletirmos sobre seus conceitos e sentidos que, geralmente, voltam-se para sua 

tangibilidade e lógica social. Aventamos que a perspectiva pós-humana (DI FELICE, 

2009; HARAWAY, 2009; SANTAELLA, 2003, 2008; SIBILIA, 2002) nos possa ser útil 

na medida em que compreende a tecnologia não como elemento apartado e estranho ao 

humano, mas constituinte dele e capaz de agir autonomamente, ainda que com certas 

limitações. Esta virada epistemológica pode ser interessante para estudarmos os 

fenômenos decorrentes do advento digital, alcançando assim o invisível, as formas de 

                                                           
34 Atualmente, a maioria das informações circulantes nas redes é produzida e operada por dispositivos digitais dotados 

de inteligência artificial que, segundo os cientistas, até a metade deste século, superará as capacidades da inteligência 

humana. Ver artigo de Hans Moravec na Scientific American: http://www.scientificamerican.com/article/rise-of-the-

robots/ (Acesso em: 15 de jun. 2016). 

http://www.scientificamerican.com/article/rise-of-the-robots/
http://www.scientificamerican.com/article/rise-of-the-robots/
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existência das imagens e outros elementos para além daquilo que se vê. A julgar pela 

notável velocidade do desenvolvimento tecnológico, pela inevitável incorporação da 

tecnologia aos rituais sociais (HUGON, 2011) e pela hibridação humano-tecnologia, 

podemos afirmar que os fenômenos observados – no campo sexual e em todas dimensões 

da vida humana – serão ainda mais surpreendentes no futuro. 

 

Considerações finais 

A tecnologia digital, irrefutavelmente, tem implicado alterações substanciais nas 

formas de ser, interagir e habitar o mundo. Algumas experiências decorrentes do advento 

digital são materiais e palpáveis, outras, no entanto, intangíveis desafiando ainda mais o 

estudo, compreensão e produção científica sobre os fenômenos em curso. Especialmente 

a partir do primeiro decênio deste século, fomos arrebatados pela imaterialidade digital, 

presente no conteúdo espraiado pelas redes telemáticas e dispositivos, no Big Data, nas 

integrações entre objetos interconectados, na curadoria algorítmica etc. Nos deparamos 

com uma realidade em que expressões, ações, informações e conhecimento são 

produzidos não só pelo humano e suas linguagens específicas, mas também por outros 

elementos orgânicos, inorgânicos e códigos binários. 

A assunção da tecnologia e imagem digital nos rituais sociais (HUGON, 2011), 

inclusive aqueles concernentes à esfera afetivo-sexual, revelaria uma disposição para a 

subversão de ordens sociossexuais estabelecidas historicamente como, por exemplo, a 

imperatividade da presença física do outro para a consumação do prazer sexual, a 

hegemonia da heteronormatividade, a genitalização do prazer sexual em detrimento de 

todo o corpo, a obrigação do amor romântico e das preliminares cerimoniais para o ato 

sexual (PRECIADO, 2014). Denotaria ainda processos de reconfiguração das 

identidades, preconceitos, sentimentos como timidez e medo da rejeição. Se as imagens 

expõem significações e símbolos reveladores dos modos de vida operados em um 

determinado tempo histórico (SILVA, 2013), poderíamos interpretar as selfies e nudes 

como reveladoras de uma projeção individual e coletiva de um mundo que se quer liberto, 

ainda que parcialmente, de aspectos morais e físicos para a constituição de corpos, 

relacionamentos e práticas amorosas e sexuais. Se por um lado, as imagens digitais se 

configurariam como elementos que incrementam a comunicação humana, ampliando seu 
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conhecimento, visões e fruições de si e do mundo, por outro provoca incômodos, visto 

que revelam o irrevogável fim da privacidade, a permanente exaltação de si, além de dar 

vazão a comportamentos reprováveis como o revenge porn, por exemplo. 

No entanto, tal perspectiva permaneceria demasiadamente antropocêntrica, 

política e instrumental na medida em que apostaria no controle e deliberação humana para 

o “uso” dos aparatos e produtos digitais para um determinado fim, no caso o sexual. Como 

vimos, não se trata disso exclusivamente. A digitalização de tudo revela um porvir cujas 

manifestações ultrapassam tais abordagens e suas tradicionais dicotomias, visto que, o 

digital, gostemos ou não, tem operado com certa autonomia, equalizando seres, imagens, 

ambientes e coisas que, ao se transmutarem em bits, dialogam entre si tornando-se 

independentes das lógicas socioculturais humanas. Afinal, um nude, quando viaja na rede 

depois de nosso start, não está nada preocupado com nossas intenções e “usos”, seus 

sentidos ou com as morais e bons costumes. 

Independentemente das apropriações sociais da tecnologia tidas como negativas e 

da estranheza diante das experiências sexuais nas ambiências digitais, o avanço 

tecnológico, a produção, compartilhamento e consumo irrefreáveis de nossas imagens 

digitais denotam que não abriremos mão dela, pelo contrário, caminharemos 

permanentemente em sua direção. Como será nosso mundo quando nossos corpos 

híbridos com olhos-câmeras inteligentes poderão gravar tudo que vemos e fazemos em 

primeiro plano, inclusive nosso sexo? Pedimos aos entrevistados que palpitassem sobre 

este futuro. Ninguém se arriscou muito nas previsões, no entanto, uma respondeu 

convictamente: 

Eu acho que o que aparecer de novo da coisa da tecnológica, a primeira coisa que 

vai chegar lá é o sexo. A gente desenvolveu o Snapchat pra você compartilhar 

momentos que você está vivendo, você compartilha sexo. Você tem o Instagram 

e aí você vai tirar foto de você de lingerie. Você tem o Facebook, você vai usar 

para adicionar pessoas que você quer transar. Tudo que a gente fizer de novo acho 

que a primeira coisa que vai aparecer lá é a sexualidade humana. (Samantha, 23 

anos, branca, bissexual, publicitária) 
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