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RESUMO 

 

Este trabalho é resultado de trabalho de campo realizado entre personagens 

ficcionais falantes de português e membros de um grupo engajado na interpretação de 

cunho erótico na rede social Vk (vk.com) entre os anos de 2018 e 2020. Seu objetivo 

é traçar através da trajetória etnográfica reflexões a respeito da retórica de gênero que 

tem como característica a delimitação de um comportamento “masculinizado” e o 

notável posicionamento de alguns em envolverem-se de qualquer forma com 

personagens masculinos. Relacionando as questões de gênero com as interações entre 

os personagens que seguem uma lógica própria de jogos de RPG, pondo em 

perspectiva o papel do personagem e a busca pela satisfação da fantasia erótica no 

ciberespaço. 

 

Palavras-chave: redes sociais; identidade; gênero; hedonismo moderno.  

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

This work is the result of fieldwork with portuguese-speaking fictional characters and 

members of a group engaged in erotic interpretations on the social network Vk (vk.com) 

between the years of 2018 and 2020. Its objective is to trace through the ethnographic trajectory 

reflections on the rhetoric of gender that is characterized by the delimitation of a “masculine” 

behavior and the considerable stand of some in refusing to get involved in any way with male 

characters. Corresponding gender issues with the interactions between characters that follow a 

logic of roleplaying games, putting in perspective the role of these character and the search for 

the satisfaction of erotic fantasy in cyberspace. 

 

Keywords: social networks; identity; gender; modern hedonism. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em meados de 2018, início de meu quarto semestre da graduação que se encerra com a 

presente monografia, no então curso obrigatório de Métodos em Antropologia (atual 

Antropologia IV) me foi dada a opção juntamente com meus colegas de optar entre uma 

avaliação mais ortodoxa, prova, e outra mais “antropológica”, realizar um trabalho de campo e 

dele tirar reflexões baseadas na bibliografia do curso.  Desse trabalho, o resultado não foi 

apenas a aprovação no curso como também em um artigo apresentado na XII Jornada do 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFF1 e o primeiro capítulo desta monografia. 

De outros trabalhos de mesmo molde surgiram os primeiros esboços dos demais capítulos aqui 

reunidos. Contudo, a princípio, ainda insipiente e perdido no fazer antropológico, optar pelo 

trabalho me proporcionou o impulso e a obrigação de aprender na prática. Essa obrigação 

implicava, portanto, na escolha de um campo. 

Durante a adolescência tive a oportunidade de jogadores de RPG no Orkut onde 

interpretávamos nas comunidades combates entre personagens de, e baseados em “Os 

Cavaleiros do Zodíaco”2. Baseado em um anime onde jovens guerreiros com armaduras 

inspiradas em criaturas mitológicas defendem Deuses Gregos, enquanto "nativo" sempre tomei 

o ambiente do jogo como marcado pela soberba. Os personagens associavam-se em santuários, 

famílias e clãs cujos nomes eram sinônimo de dignidade e eram constituintes de sua identidade. 

Até mesmo enquanto escrevo este trabalho, sobrevivendo ao fim do Orkut no ano de 2014 e 

das próprias organizações que batizaram, os mesmos nomes ainda são orgulhosamente 

ostentados em outras redes sociais. 

Desse êxodo de “nativos” do Orkut3 para outras redes sociais que despretensiosamente 

tomei ciência do Vk4. Uma amiga de grande estima comentou ter feito um perfil nessa rede 

social e, ao mesmo tempo que animada com a qualidade com que a plataforma hospedava as 

imagens, confessou ter receio com a comunidade de personagens de anime, particularmente 

voltada ao hentai5. Apesar da prática não ser estranha à comunidade a qual fazia parte, a 

 
1 DOMINGUES, R. “‘Você turna?’: Pensamentos sobre um campo interpretativo no ciberespaço” In: 

Reflexões Antropológicas: Contribuições e Desafios na Construção de Saberes. XII Jornada do Programa de Pós-

Graduação em Antropologia UFF, Niterói, UFF, 2019. 
2 Saint Seiya no título original, obra ficcional de autoria de Massami Kurumada publicado pela primeira 

vez como mangá no Japão em 1986 tornando-se animação posteriormente no mesmo ano, animação essa veiculada 

no Brasil pela extinta rede Manchete entre 1994 e 1997. 
3 Primeira rede social de grande relevância no Brasil, descontinuada no ano de 2014. 
4 Vk.com  
5 Termo japonês utilizado para referir-se a “perversões sexuais” que por extensão aplicou-se à obras de 
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interpretação erótica nela sempre teve contornos pejorativos. Era tida como vergonhosa e 

qualitativamente inferior, sendo o termo hentai sempre utilizado em tom jocoso e ofensivo. 

O assunto não me passou despercebido e, tendo em vista a repercussão que a relevância do 

trabalho acadêmico causada pela publicação de “Vamos fazer uma sacanagem gostosa?” de 

Victor Hugo Barreto (2017) tomou, este possível campo me despertou o interesse. Primeiro 

pelo questionamento do conservadorismo que nega a relevância do conhecimento de 

determinados grupos da sociedade. Não foram poucos os ataques às ciências sociais feitos 

durante a administração federal de Jair Messias Bolsonaro, ressaltando a declaração do ex-

ministro da Educação Abraham Weintraub que afirmou “querer mais médicos, enfermeiros e 

engenheiros” e não querer “mais sociólogos, antropólogos e filósofos com o seu dinheiro”, com 

o dinheiro arrecadado por nossos impostos6. Símbolo do obscurantismo do Governo presente, 

vale a pena ressaltar o negacionismo atribuído ao governo federal que, apesar de privilegiar as 

ciências sociais em seus ataques demonstra desrespeito por todas as áreas de saber, postura 

notavelmente percebida em sua postura diante da epidemia de COVID-197. 

Dado o contexto, dessa primeira visão do campo, e partindo de um ponto de vista crítico ao 

senso comum que entrelaça sexo e corpo de modo que que o sexo virtual aparece como uma 

simulação da “coisa de verdade” e culminando no despertar da curiosidade antropológica, logo 

me propus a refletir sobre quais práticas uniam aquele grupo nesse exercício do erótico no 

ciberespaço e o que a caracterizava suas particularidades que os faziam buscar o virtual em 

detrimento do real. Apesar destas serem as questões que me levaram ao campo e serem alvo de 

minhas pretensões futuras, o presente trabalho está intrinsecamente relacionado ao caminho 

percorrido no campo. Estando a etnografia indissociável do empirismo e da forma com que as 

questões são apresentadas e formuladas através do deslocamento do pesquisador quando em 

contato com o pesquisado, este projeto ganhou ares de uma narrativa do meu posicionamento 

em campo. Sobretudo com a primeira questão a mim apresentada, fundamental a priori pois 

influenciou desde o inicio minha entrada em campo e modificou os rumos deste projeto. Tendo 

me deparado com recorrentes avisos em diversos perfis que anunciavam a postura adotada em 

“não adicionar homens”, consideráveis questionamentos a respeito do gênero foram levantados 

 
anime e mangá de temática sexual. 

6 REZENDE, C. Weintraub: 'Não quero sociólogo, antropólogo e filósofo com meu dinheiro'. Uol, São 

Paulo, jun. 2020. Disponível em: < https://noticias.uol.com.br/colunas/constanca-rezende/> Acessado em: 03 de 

set. 2021 
7 NEGACIONISMO e omissão do governo tornaram covid-19 mais letal no Brasil, aponta painel da OMS. 

Rede Brasil Atual, São Paulo, 2021.  Disponível em: <https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-

ciencia/2021/05/negacionismo-omissao-covid-19-leta-brasil-oms/> Acessado em 07 de jun. de 2021 
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a partir deste ponto de partida. 

Além de apresentar o campo com um primeiro relato a respeito do grupo, da plataforma e 

da atividade nela praticada, o capítulo I traz problematizações a respeito do fazer etnográfico, 

de decisões tomadas pré e pós o início da pesquisa e como elas impactaram o campo. Sendo 

homem e me deparando com um perfil que, por razões até então desconhecidas, se recusava 

aceitar perfis masculinos, pude através de Berreman (1990) desenvolver reflexões a respeito do 

controle de impressões e da construção histórica de pesquisador e pesquisados em sua interação. 

Uma vez que a pesquisa se dá com personagens, e estes personagens não há nada na conduta 

do grupo que aponte para um alinhamento entre as identidades on-line e off-line, optei pela 

criação de uma personagem feminina para conduzir a pesquisa. Sendo essa uma decisão pré-

pesquisa que visava impactar em campo de uma determinada forma, utilizando Weber (2009) 

o capítulo pretende contrapor expectativa e resultado dentro da subjetividade surgida desse 

contato. 

No capítulo II a contextualização do campo sob aspectos da Teoria Ator-Rede de Latour 

(2012), elencando os principais atores não humanos envolvidos nas interpretações eróticas 

estudadas. Escolhidos por sua participação dentro do faz-fazer (LATOUR, 2015), os aparelhos 

de acesso, o Vk enquanto plataforma, o RPG e o erotismo de inspiração no conceito japonês de 

hentai8 observados enquanto objetos e conceitos que moldam nossos campos de ação, 

permitindo formas de comunicação e ação cujo fluxo pode ser observado através de uma rede 

sociotécnica.  

Retomando a problematização da experiência etnográfica iniciada no capítulo I, 

pretendo abordar a questão do gênero no capítulo III. A começar da minha perspectiva e das 

consequências das minhas escolhas teóricas para realizar a pesquisa. Optando por adotar uma 

persona feminina em um ambiente onde havia uma retórica de gênero pré-existente, minha 

inserção neste contexto e a forma com que me posicionei e fui posicionado pelo campo 

influenciam o estranhamento da convivência durante a pesquisa. Observando a performance de 

gênero masculina em campo (BUTLER, 2003) por uma perspectiva diferente de meu habitual, 

a lógica de gênero êmica é exposta a partir de minha observação em campo e das considerações 

femininas e masculinas das mesmas. 

Por fim, no capítulo IV pretendo fazer um apanhado a respeito do desejo, da 

interpretação e do “vácuo” enquanto categoria nativa e sintoma da indisposição ao 

 
8 Palavra utilizada para se referir a mangás (obras gráficas) e animes (obras animadas) de desenhos 

japoneses de natureza pornográfica. 



 

14 

 

relacionamento. Estando a prática interpretativa associada sempre a um “outro”, a rejeição é 

algo de grande relevância nas relações interpessoais, sendo a ausência de comunicação 

temporária ou duradoura do vácuo tópico delicado e relevante para a questão do ponto de vista 

do hedonismo moderno como proposto por Campbell (2001) e da capacidade humana de 

projetar um prazer futuro. Este capítulo encerra o trabalho com uma reflexão a respeito da 

relação entre a possibilidade de experiência permitida pelos personagens interpretativos. 

Através da performance de gênero masculina discutida no capítulo anterior (BUTLER, 2003) e 

na idealização da realização do prazer (CAMPBELL, 2001), estes elementos são reunidos em 

uma gramática de gênero observável na categoria nativa do “vácuo”, que trás consigo o desejo 

da realização das fantasias imaginadas com a rejeição, o que acentua a questão de gênero como 

observada.  
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CAPITULO I - O BÁSICO E O INÍCIO 

 

Onde, como e com quem: Conhecendo o “mundinho” 

 

O que estariam fazendo usuários brasileiros em uma rede social russa? Interpretam 

cenas eróticas e sexuais através de perfis que - ao invés de carregarem seus dados individuais - 

exibem uma identidade fictícia, assumida e interpretada em um jogo de “faz de conta”. Em um 

mundo particular criado e existente apenas na conversa desses dois ou mais desses perfis, para 

além do sexo virtual desenvolvem-se inúmeros fatores relevantes para o presente trabalho. 

Primeiramente, por que uma rede social russa? Como reflexo dos sistemas de poder que 

estruturam os tempos globalizados que vivemos, em 2019 todas as 10 redes sociais mais 

utilizadas pelos brasileiros eram estadunidenses9. Mesmo com a ascensão recente do chinês 

Tiktok10 “ameaçando” a hegemônica lista de plataformas norte-americanas, o Vk ainda pode 

ser considerado como uma rede social de pouca relevância no Brasil, contando com pouco mais 

de 1 milhão de usuários cadastrados11. Um número gigantesco, porém, modesto quando 

comparado ao número mensal de usuários das grandes redes sociais como o Facebook12, 

plataforma com a qual o Vk é constantemente comparado. É nessa rede social russa onde as 

pessoas que me auxiliaram na construção das reflexões aqui contidas “vivem e convivem”. 

Existem. 

Apesar de ter convivido com eles durante dois anos, sinto-me estranho em não poder 

iniciar esta apresentação com uma detalhada descrição de uma primeira impressão, ou das mais 

icônicas situações. Pragmática e de certa forma impessoal, a história da minha relação com o 

campo que originou esta pesquisa é de um envolvimento crescente que acabou por deslocar 

minha perspectiva e primeiros intentos até resultar no presente trabalho. Entretanto, para situar 

o leitor, é necessário primeiro algumas explicações. Todas as pessoas a serem citadas aqui são 

personagens. Embora suas existências não se deem pelos moldes que o senso comum 

convenciona por “real”, algo que no decorrer deste trabalho pretendo demonstrar ser uma 

concepção rasa para se dizer o mínimo. Ao conviver horas praticamente diárias pelo período de 

 
9 https://rockcontent.com/br/blog/redes-sociais-mais-usadas-no-brasil/  
10 https://tecnoblog.net/337651/o-que-e-tiktok/  
11 https://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/99687-vk-orkut-russia-chega-1-milhao-usuarios-

brasil.htm  
12 OLIVEIRA, Felipe. Facebook chega a 127 milhões de usuários mensais no Brasil. Folha de São Paulo, 

SãoPaulo, 18 de jun. de 2018. Tecnologia. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/07/facebook-

chega-a-127-milhoes-de-usuarios-mensais-no-brasil.shtml> Acessado em: 08/06/2019. 
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dois anos e testemunhando os fluxos de idas e vindas do grupo em questão, tendo acesso a anos 

de sua história através de seus relatos, acredito ser impossível a este ponto utilizar o termo fake 

devido a sua carga mesmo que o mesmo seja usado em campo como sinônimo para os perfis 

dos personagens. Personagens estes que, por escolha particular minha são baseados em 

personagens de mangá ou anime, respectivamente gênero artístico gráfico e animado japonês. 

Há também no Vk grupos de perfis Real Life, aqueles que utilizam fotos de pessoas reais, 

geralmente modelos como seu shape, sendo este o termo utilizado para definir a aparência do 

personagem. A foto de perfil utilizada para a personalização do perfil é geralmente tomada 

como o shape do personagem, porém, o mesmo pode ser variável, mudando de acordo com a 

situação e com os turnos, geralmente envolvendo o envio de uma imagem com o “novo shape” 

para melhor ilustrar a persona interpretada. 

Enquanto plataforma o Vk é “lugar” e ferramenta, utilizado para jogos interpretativos 

eróticos. Justamente por ser um jogo de RPG13 e pelo campo se referir às pessoas por detrás 

dos personagens apenas por off que adotei o termo “jogadores” para me referir à essa existência 

que constitui o personagem ainda que dele seja dissociado. No mais, tento manter todos os 

termos êmicos, sobretudo aqueles referentes às interpretações, comumente chamadas por 

“ações” ou “turnos”, transformando este último em verbo, chamando as interpretações 

frequentemente de “turnar”. 

Por sua vez, nestes turnos, os jogadores vivem através de personagens situações que são 

interpretadas através da construção textual e imagética de uma história encenada. Separando no 

texto o que seria encenado e o que seria dito os personagens engajam em ações que tem como 

o intuito principal o sexo virtual. Para construir este ato sexual através de palavras e imagens, 

material de sexo explicito, palavras de baixo calão e palavrões se unem a formas de descrição 

que variam do simples ao complexo, indo das mais básicas descrições do ato sexual à uma 

intrincada narrativa de atitudes e sensações, às quais farei citações sempre que julgar necessário. 

Os turnos interpretativos são fator essencial para a identificação do grupo pesquisado. Ao 

contrário de muitos trabalhos que utilizo como referência que se baseiam no Second Life 

(LEITÃO e GOMES, 2011; 2018; GOMES, 2015) que tem como característica principal seu 

ambiente virtual onde avatares interagem, o Vk por ser uma rede social não oferece aos seus 

usuários um ambiente preestabelecido, sendo o espaço onde essas interações acontecem 

imaterial (ainda que não desprovido de materialidade), ganhando contornos delineáveis apenas 

 
13 Role Playing Game ou “Jogo de Interpretação de Papéis”. 



 

17 

 

quando os jogadores assim o fazem, guiando seus personagens pelo ambiente criado a cada 

nova ação. 

Sobre a base tríplice da plataforma, da atividade e das pessoas envolvidas, creio termos 

elencados alguns dos elementos fundamentais para a compreensão das reflexões que se seguem. 

Um conhecimento a ser aprofundado de acordo com que tais elementos passam a ser delineados 

e integrados em suas correlações e papéis. 

 

Uma introdução à etnografia. 

 

Tornada paradigmática desde os relatos do desembarque de Bronislaw Malinowski em 

longínquas praias tropicais do pacífico sul, a observação participante se tornou a provável 

primeira ferramenta no arsenal etnográfico de um antropólogo (MALINOWSKI, 1978). 

Contudo, devido à natureza erótica das práticas a que me propus pesquisar, soube desde o 

princípio que não tomaria parte nas interpretações que caracterizavam a temática da pesquisa.  

Apesar de tentar não escapar as problemáticas apresentadas pelo campo - cerne da 

pesquisa antropológica - a temática, ainda mais para um iniciante, me pareceu como um terreno 

bastante irregular e particularmente desconfortável. Sempre me considerei alguém acanhado e 

de temperamento reservado. Iniciar pesquisa em ambiente onde o erótico e o sexual eram cerne 

de toda a ação prometia ser principal fonte de estranhamento durante minha estadia em campo. 

Tendo uma perspectiva de campo e algum - ainda que limitado - conhecimento teórico, a 

pesquisa podia ser iniciada, contudo, antes de apresentar-me aqueles com quem pretendia 

construir essa pesquisa, uma questão fundamental se apresentou: para pesquisar personagens, 

far-se-ia necessário ser um personagem?  Sendo seguro afirmar a etnografia como método 

antropológico por excelência, e sendo ela resultado conjunto da experiência empírica do 

pesquisador tão junto de seus pesquisados que causa estranheza atualmente descrever essa 

relação de forma polarizada (quem exerce a pesquisa e quem é pesquisado), logo cheguei à 

conclusão de que fazer-me personagem seria fundamental para a pesquisa a um ponto que me 

faltaram razões - por menores que fossem - para defender o contrário. Contudo, fazer-se 

personagem trazia consigo uma série de outras considerações que postergaram minha entrada 

em campo até que as mesmas fossem minimamente ponderadas. Enquanto porção metodológica 

dessa empreitada este capítulo visa tratar além das estratégias abordadas em campo a porção 

empírica da minha vivencia em campo e de como as relações nele construídas fundamentaram 

as reflexões que estão por vir. 
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“O que você faz aqui?”: O ciberespaço enquanto locus. 

 

Partindo já das interações em campo não faltaram elementos que corroborassem com a 

noção de que o Vk era tratado por seus “nativos” (não por serem “naturais”, mas por dele tendo 

se apropriado) de que a plataforma era tratada por espaço. Sendo por definição uma rede social 

e não um “ambiente” como são os jogos virtuais, o Vk não oferece uma estrutura com a qual se 

possa interagir. Seu layout em tons de azul em pouco ou nada sugere um ambiente em stricto 

sensu mas todo o linguajar êmico se volta a trata-lo por lugar, algo que se reflete no uso 

recorrente do termo “aqui”. “O que faz aqui?”, “sai daqui” ou “me deixou aqui sozinho” são 

formas comuns de se referir ao espaço que, embora não físico serve de locus para diversas 

existências e experiências. 

De forma similar, porém mais indireta, o uso de expressões como “me faz companhia”, 

“veio me ver” fazem surgir um lugar que serve de ponto de encontro que parece surgir durante 

as conversas. Um ponto indeterminado no espaço e no tempo onde os personagens podem 

usufruir da companhia uns dos outros. Uma frase de Cath, cujo shape retrata uma jovem de pele 

bronzeada e cabelos curtos ruivos a respeito desse tipo de conversa corrobora com esse 

pensamento, pois “nós estamos nos vendo então é claro que estamos em algum lgar (sic). 

Agente (sic) só decide que lugar é quando vai turnar”. Assim, as interações acontecem. Da 

forma com que as interações se dão, é como se o Vk servisse como ponto de partida, um ponto 

de encontro capaz de tornar-se múltiplos senários, contribuindo na construção de significado 

de forma que pretendo abordar no capítulo seguinte. Tomar parte nas atividades e na “vida” 

cotidiana daqueles com quem se pretende aprender e aprender na prática é parte do que atribuiu 

à observação participante sua importância metodológica. Ausentar-se de práticas fundamentais 

para o grupo implica não somente na perda daquele conhecimento específico como também na 

perda de parâmetros de referência para dimensionar outros aspectos relevantes. Nesse sentido, 

tomo emprestada a categoria de Leitão e Gomes (2018) de perambulações para embasar minha 

prática etnográfica com base em minha trajetória errante pelo campo. 

Há muito para se acompanhar no Vk. Tal como acontece em outras redes sociais, a 

plataforma possui um feed de notícias onde seus algoritmos exibem as atividades recentes de 

seus amigos e de páginas curtidas. Fotos, textos, vídeos, músicas que um contato compartilhou, 

ou até mesmo reagiu (a plataforma usa tanto o termo “reagir” quanto “curtir”) são exibidas em 

um uma única linha do tempo por onde alguém poderia se perder. Acompanhando a 
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movimentação de conteúdos “transitórios, fugidios e efêmeros” cujo acompanhamento através 

de uma “sensibilidade etnográfica transeunte” (LEITÃO e GOMES, 2018, p. 46) pode permitir 

que muito seja encontrado, apenas seguindo as manifestações e ligações observáveis em meio 

a ao mesmo tempo específica apesar de aparentemente caótica torrente de informação. 

Ao ter acesso a esse tipo de informação pude ver as interações para além dos relatos 

direcionados a mim em isolados chats privados. Pude observar gostos e relações seguindo 

curtidas e comentários em termos da plataforma. Com as interpretações sempre acontecendo 

no privado, portanto longe de meus olhos, observar os fluxos públicos em contraposição aos 

relatos particulares se mostrou de grande importância na construção de dados apesar de ser 

necessário realizar observações éticas. No Vk, recusar um convite de amizade não é o suficiente 

para impedir que um usuário tenha acesso ao conteúdo compartilhado pelo outro. A partir do 

momento do envio do convite de amizade um usuário se torna seguidor do outro, e assim 

permanece mesmo que a solicitação sendo recusada. Assim, em uma pesquisa, por diversas 

vezes tive acesso à conteúdo compartilhado por pessoas que não aceitaram tomar parte nessa 

pesquisa. Nesse sentido, o perambular teve de ser acompanhado por um comportamento 

metódico de expandir a pesquisa de acordo com o que os caminhos escolhidos definiam, 

abrindo novas trilhas ou fechando portas de acordo com o desenrolar de cada situação.  

 

Reflexões pré-campo. 

 

Foi buscando conhecer um pouco melhor do campo que criei uma conta desprovida de 

vida e personalidade no Vk. Não lhe dei outro nome que não meu próprio, e não lhe dei outras 

informações relevantes que não fossem necessárias para que o perfil fosse criado. Reconheço 

hoje que deveria ter me atentado mais a esse momento. O primeiro contato e a descoberta da 

plataforma. Permitir-me perder-se nela até me encontrar. Seria preferível ao primeiro contato 

pragmático que culminou em algo próximo a uma missão de reconhecimento. Ver um pouco 

sem ser visto para confirmar se os questionamentos pré-campo seriam de fato validos. 

Utilizando a barra de busca da rede social para buscar palavras chave como “add 

personagens de anime” e “add hentai” e apesar da aparente inatividade de tais grupos, com 

postagens espaçadas por dias de diferença e com interação não muito superior a um par de 

reações - equivalentes às curtidas do Facebook porém com corações no lugar de “joinhas” - 

tive acesso aos primeiros personagens eróticos, tomando ciência de muitas informações 

valiosas. Ao contrário de minha experiência com outras redes sociais, o Vk parecia ter pouca 
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restrição ao uso de material erótico e pornográfico. Imagens (desenhos em estilo japonês ou 

modelagens em 3d), fotos de modelos e atores pornô, GIF’s animados e vídeos de sexo explicito 

podiam ser compartilhados como qualquer outro conteúdo, a única restrição parecendo ser as 

fotos de perfil, a foto que concentrava a identidade do personagem, aparecendo sempre sobre 

seu nome. Estas fotos (fossem de desenhos ou de pessoas de carne e osso) recebiam “censura”. 

Tarjas pretas onde lia-se “censurado” escrito em português ou inglês e que quase sempre 

ocultavam pênis rijos, com pouco esforço para se esconder mamilos, sendo a nudez da genitália 

feminin algo notavelmente raro. 

Não foram poucos os pontos dignos de atenção elegidos durante essa sondagem. O mais 

relevante foi a prática comum o suficiente para ser digna de nota - ainda que longe de ser 

hegemônica - de elaborar e publicar um fixo. Enquanto rede social o Vk permite que o usuário 

crie e compartilhe textos em seu perfil que, caso seja de seu desejo, podem ser “fixados no 

topo”, local privilegiado e que aumenta a chance de a postagem ser visualizada por quem 

visualizar o perfil. Esses textos podem ser extensos ou curtos e revelam diferentes níveis de 

engajamento (Leitão e Gomes 2015), podendo expor um resumo ou passagem da história do 

personagem ou expor “regras de convivência” para esclarecer intensões e gostos. 

Os fixos, muito variados diziam respeito a inúmeros fatores. Podiam servir de carta de 

apresentação onde dados como idade, aparência e gostos eram publicados em primeira pessoa 

(pela voz da personagem) ou podiam ser textos simples a respeito dos objetivos e gostos do 

usuário (que se deixa transparecer) na rede social. Algo como a apresentação de Gnar, pequeno 

personagem furry14 baseado em Legends of Runeterra15. 

 

 🅨🅞🅡🅓🅛🅔°.❖.°🅕🅤🅡🅨 

 

ᴀɴᴛᴇs ᴅᴏ ɢᴇʟᴏ ᴅᴀʀ ɴᴏᴍᴇ ᴀᴏ ғʀᴇʟᴊᴏʀᴅ, ʜᴀᴠɪᴀ ᴜᴍᴀ ᴛᴇʀʀᴀ ʀᴇᴘʟᴇᴛᴀ ᴅᴇ 

ᴍᴀʀᴀᴠɪʟʜᴀs - ɪsᴛᴏ ᴇ, sᴇ ᴀʟɢᴜᴇᴍ ᴠɪssᴇ ᴏ ᴍᴜɴᴅᴏ ᴘᴇʟᴏs ᴏʟʜᴏs ᴅᴏ ɢɴᴀʀ.ᴜᴍ ᴊᴏᴠᴇᴍ ʏᴏʀᴅʟᴇ 

ᴄʜᴇɪᴏ ᴅᴇ ᴇɴᴇʀɢɪᴀ, ɢɴᴀʀ ᴇ sᴇᴜs ᴘᴀʀᴇs ᴠɪᴠɪᴀᴍ ʟɪᴠʀᴇᴍᴇɴᴛᴇ ᴇɴᴛʀᴇ ᴀs ʀᴇsɪsᴛᴇɴᴛᴇs ᴛʀɪʙᴏs 

ᴅᴀs ᴛᴇʀʀᴀs ᴅᴏ ɴᴏʀᴛᴇ. ᴀᴘᴇsᴀʀ ᴅᴇ ᴍᴀʟ ᴛᴇʀ ᴛᴀᴍᴀɴʜᴏ sᴜғɪᴄɪᴇɴᴛᴇ ᴘᴀʀᴀ ᴅᴇɪxᴀʀ ᴘᴇɢᴀᴅᴀs 

ɴᴀ ɴᴇᴠᴇ, sᴇᴜ ᴛᴇᴍᴘᴇʀᴀᴍᴇɴᴛᴏ ᴇʀᴀ ᴄᴏᴍᴘᴀʀᴀᴠᴇʟ ᴀᴏ ᴅᴇ ғᴇʀᴀs ᴅᴇᴢ ᴠᴇᴢᴇs ᴍᴀɪᴏʀᴇs ǫᴜᴇ ᴇʟᴇ, 

ᴇ sᴇ ǫᴜᴀʟǫᴜᴇʀ ᴄᴏɪsɪɴʜᴀ ᴅᴇssᴇ ᴇʀʀᴀᴅᴏ, ᴇʟᴇ ᴘᴇʀᴅɪᴀ ᴏ ᴄᴏɴᴛʀᴏʟᴇ ᴇ ᴇxᴘʟᴏᴅɪᴀ ᴇᴍ ᴜᴍᴀ 

ᴇɴxᴜʀʀᴀᴅᴀ ᴅᴇ xɪɴɢᴀᴍᴇɴᴛᴏs. sᴇɴᴅᴏ ᴀssɪᴍ, ᴇʟᴇ sᴇ ɪᴅᴇɴᴛɪғɪᴄᴀᴠᴀ ᴍᴀɪs ᴄᴏᴍ ᴄʀɪᴀᴛᴜʀᴀs 

ᴍᴀɪᴏʀᴇs ᴇ ᴍᴀɪs sᴀʙɪᴀs, ǫᴜᴇ sᴇ ᴍᴀɴᴛɪɴʜᴀᴍ ᴅɪsᴛᴀɴᴛᴇs ᴅᴏs ᴍᴏʀᴛᴀɪs. ɢɴᴀʀ ᴀᴄʜᴀᴠᴀ ǫᴜᴇ 

ᴇssᴀs ᴄʀɪᴀᴛᴜʀᴀs ᴘᴀʀᴇᴄɪᴀᴍ ʏᴏʀᴅʟᴇs ɢʀᴀɴᴅᴏᴇs ᴇ ᴅᴇ ᴘᴇʟᴏs ʙʀᴀɴᴄᴏs... ᴇ ᴘᴀʀᴀ ᴇʟᴇ, ɪssᴏ ᴊᴀ 

ʙᴀsᴛᴀᴠᴀ.ᴇɴǫᴜᴀɴᴛᴏ ᴀs ᴛʀɪʙᴏs ᴘᴇʀᴄᴏʀʀɪᴀᴍ ᴀ ᴛᴜɴᴅʀᴀ ᴇᴍ ʙᴜsᴄᴀ ᴅᴇ ᴄᴏᴍɪᴅᴀ, ʀᴇᴄᴏʟʜᴇɴᴅᴏ 

ғʀᴜᴛɪɴʜᴀs sᴇʟᴠᴀɢᴇɴs ᴇ ᴍᴜsɢᴏs sᴀʙᴏʀᴏsᴏs, ɢɴᴀʀ ᴄᴏʟᴇᴛᴀᴠᴀ ɪᴛᴇɴs ᴍᴀɪs ᴜᴛᴇɪs, ᴄᴏᴍᴏ 

ʀᴏᴄʜᴀs, ᴘᴇᴅʀɪɴʜᴀs ᴇ ʀᴇsᴛᴏs ʟᴀᴍᴀᴄᴇɴᴛᴏs ᴅᴇ ᴘᴀssᴀʀᴏs ᴍᴏʀᴛᴏs. sᴇᴜ ᴍᴀɪᴏʀ ᴛᴇsᴏᴜʀᴏ ᴇʀᴀ 

ᴀ ᴍᴀɴᴅɪʙᴜʟᴀ ᴅᴇ ᴜᴍ ᴅʀᴜᴠᴀsᴋ. ǫᴜᴀɴᴅᴏ ᴀ ᴀʀʀᴀɴᴄᴏᴜ ᴅᴀ ᴛᴇʀʀᴀ ɢᴇʟᴀᴅᴀ, ɢɴᴀʀ ɢʀɪᴛᴏᴜ ᴅᴇ 

 
14 Ser antropozoomórfico, reunindo, portanto, características tanto de um ser humano quanto de um 

animal. Há distinções entre animais com pelos furries (peludos) e com escama, por exemplo scalies (escamados). 
15 Jogo de cartas desenvolvido pela Riot Games baseado em sua franquia League of Legends. 
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ᴀʟᴇɢʀɪᴀ ᴇ ᴀ ᴊᴏɢᴏᴜ ᴏ ᴍᴀɪs ʟᴏɴɢᴇ ǫᴜᴇ ᴘᴏᴅᴇ.ᴏ ᴏssᴏ ᴄᴀɪᴜ ᴀ ᴅᴏɪs ᴘᴜʟᴏs ᴅᴇ 

ᴅɪsᴛᴀɴᴄɪᴀ.ᴇᴍᴘᴏʟɢᴀᴅᴏ ᴄᴏᴍ ᴛᴀᴍᴀɴʜᴏ ᴇxɪᴛᴏ, ɢɴᴀʀ ᴘᴀssᴏᴜ ᴀ ᴄᴀʀʀᴇɢᴀʀ sᴇᴜ 

“ʙᴜᴍᴇʀᴀɴɢᴜᴇ” ᴘᴀʀᴀ ᴛᴏᴅᴏ ʟᴀᴅᴏ. ᴏ ᴍᴜɴᴅᴏ ғᴀᴢɪᴀ ᴅᴇ ᴛᴜᴅᴏ ᴘᴀʀᴀ ᴏғᴇʀᴇᴄᴇʀ ɴᴏᴠᴏs 

ᴇɴᴄᴀɴᴛᴏs (ғɪᴀᴘᴏs ʙʀɪʟʜᴀɴᴛᴇs, ɴᴇᴄᴛᴀʀ ᴅᴏᴄᴇ, ᴄᴏɪsɪɴʜᴀs ʀᴇᴅᴏɴᴅᴀs), ᴍᴀs ɴᴇɴʜᴜᴍ 

ᴄʜᴇɢᴀᴠᴀ ᴀᴏs ᴘᴇs ᴅᴀ ᴀʟᴇɢʀɪᴀ ǫᴜᴇ ᴇʟᴇ sᴇɴᴛɪᴀ ᴀᴏ ᴊᴏɢᴀʀ ᴇ ᴘᴇɢᴀʀ sᴜᴀ ᴛᴀᴏ ǫᴜᴇʀɪᴅᴀ ᴀʀᴍᴀ. 

ᴀɢᴏʀᴀ ᴇʟᴇ sᴇ ᴄᴏɴsɪᴅᴇʀᴀᴠᴀ ᴜᴍ ᴄᴀᴄᴀᴅᴏʀ, ᴇ sᴇɢᴜɪᴀ ʙᴀɴᴅᴏs ᴅᴇ ᴀɴɪᴍᴀɪs sᴇʟᴠᴀɢᴇɴs ǫᴜᴇ ᴏ 

ɪɢɴᴏʀᴀᴠᴀᴍ ᴛᴏᴛᴀʟᴍᴇɴᴛᴇ.ᴍᴀs ᴀᴛᴇ ᴇʟᴇ ᴇʀᴀ ᴄᴀᴘᴀᴢ ᴅᴇ sᴇɴᴛɪʀ ᴀs ᴍᴜᴅᴀɴᴄᴀs ǫᴜᴇ sᴇ 

ᴀᴘʀᴏxɪᴍᴀᴠᴀᴍ. ᴏ ᴄᴇᴜ ᴘᴀʀᴇᴄɪᴀ ᴍᴀɪs sᴏᴍʙʀɪᴏ. ᴏ ᴠᴇɴᴛᴏ ᴘᴀʀᴇᴄɪᴀ ᴍᴀɪs ғʀɪᴏ. ᴀs ᴛʀɪʙᴏs 

ᴍᴏʀᴛᴀɪs ǫᴜᴇ ᴏᴜᴛʀᴏʀᴀ ʙᴜsᴄᴀᴠᴀᴍ ᴄᴏᴍɪᴅᴀ ᴊᴜɴᴛᴀs ᴀɢᴏʀᴀ ᴘᴀʀᴇᴄɪᴀᴍ ᴄᴀᴄᴀʀ ᴜᴍᴀs ᴀs 

ᴏᴜᴛʀᴀs...ᴏs ʏᴏʀᴅʟᴇs ɢʀᴀɴᴅᴏᴇs ᴇ ʙʀᴀɴᴄᴏs sᴀʙᴇʀɪᴀᴍ ᴏ ǫᴜᴇ ғᴀᴢᴇʀ. ɢɴᴀʀ ʀᴇsᴏʟᴠᴇᴜ 

ᴘʀᴏᴄᴜʀᴀ-ʟᴏs.ᴜsᴀɴᴅᴏ ᴛᴏᴅᴀs ᴀs sᴜᴀs ʜᴀʙɪʟɪᴅᴀᴅᴇs ᴅᴇ ᴄᴀᴄᴀᴅᴏʀ, ᴇʟᴇ ᴏs ᴇɴᴄᴏɴᴛʀᴏᴜ ɴᴏs 

ᴘɪᴄᴏs ɴᴇᴠᴀᴅᴏs ᴅᴇ ᴜᴍᴀ ɢʀᴀɴᴅᴇ ᴄᴏʀᴅɪʟʜᴇɪʀᴀ, ᴍᴜɪᴛᴏ ᴍᴀɪs ʟᴏɴɢᴇ ᴅᴏ ǫᴜᴇ ǫᴜᴀʟǫᴜᴇʀ ʟᴜɢᴀʀ 

ᴏɴᴅᴇ ᴊᴀ ᴛɪᴠᴇssᴇ ᴠɪsɪᴛᴀᴅᴏ. ᴀᴘʀᴏxɪᴍᴀɴᴅᴏ-sᴇ sᴇᴍ sᴇʀ ɴᴏᴛᴀᴅᴏ, ᴇʟᴇ ᴠɪᴜ ᴜᴍ ɢʀᴀɴᴅᴇ ɴᴜᴍᴇʀᴏ 

ᴅᴇ ᴍᴏʀᴛᴀɪs. ᴇʀᴀ ᴀɴɪᴍᴀᴅᴏʀ, ᴍᴀs ɴɪɴɢᴜᴇᴍ ᴍᴀɪs ᴘᴀʀᴇᴄɪᴀ ғᴇʟɪᴢ ᴄᴏᴍ ɪssᴏ.ғᴏɪ ǫᴜᴀɴᴅᴏ ᴏ 

sᴏʟᴏ ᴛʀᴇᴍᴇᴜ ᴇ ʀᴀᴄʜᴏᴜ ɴᴏ ᴍᴇɪᴏ. ᴘᴇʟᴀ ᴘʀɪᴍᴇɪʀᴀ ᴠᴇᴢ ɴᴀ ᴠɪᴅᴀ ᴅᴇ ɢɴᴀʀ, ᴇʀᴀ ᴄᴏᴍᴏ sᴇ ᴛᴏᴅᴏs 

ᴇsᴛɪᴠᴇssᴇᴍ ғᴀᴢᴇɴᴅᴏ ʙɪʀʀᴀ ᴀᴏ ᴍᴇsᴍᴏ ᴛᴇᴍᴘᴏ. ᴏs ᴍᴏʀᴛᴀɪs ᴘᴜsᴇʀᴀᴍ-sᴇ ᴀ ɢʀɪᴛᴀʀ. ᴏs 

ʏᴏʀᴅʟᴇs ᴍᴀɪᴏʀᴇs ʀᴜɢɪᴀᴍ.ᴍᴀs ᴀ ᴄʜᴇɢᴀᴅᴀ ᴅᴏ ᴍᴏɴsᴛʀᴏ ᴄᴀʟᴏᴜ ᴀ ᴛᴏᴅᴏs.ᴇʟᴇ sᴀɪᴜ ᴅᴏ 

ɢɪɢᴀɴᴛᴇsᴄᴏ ᴇ ʀᴇᴄᴇᴍ-ᴄʀɪᴀᴅᴏ ᴀʙɪsᴍᴏ, ᴄᴏᴍ ᴄʜɪғʀᴇs ᴇɴᴏʀᴍᴇs, ᴛᴇɴᴛᴀᴄᴜʟᴏs ᴇᴍ ғᴏʀᴍᴀ ᴅᴇ 

ᴄʜɪᴄᴏᴛᴇs ᴇ ᴜᴍ ᴜɴɪᴄᴏ ᴏʟʜᴏ, ǫᴜᴇ ɪʀʀᴀᴅɪᴀᴠᴀ ᴜᴍᴀ ʟᴜᴢ ᴇsᴛʀᴀɴʜᴀ ᴇ ǫᴜᴇ ᴅᴇᴜ ᴜᴍ ғʀɪᴏ ɴᴀ 

ᴇsᴘɪɴʜᴀ ᴅᴇ ɢɴᴀʀ. ᴀʟɢᴜɴs ᴍᴏʀᴛᴀɪs ғᴜɢɪʀᴀᴍ ᴀᴏ ᴠᴇʀ ᴀ ᴄʀɪᴀᴛᴜʀᴀ, ᴍᴀs ᴇʟᴇ ᴄᴏᴍᴇᴄᴏᴜ ᴀ 

sᴇɴᴛɪʀ ᴜᴍᴀ ᴇsᴛʀᴀɴʜᴀ ᴅᴏʀ ɴᴏ ᴘᴇɪᴛᴏ; ᴀ ᴍᴇsᴍᴀ ᴀ sᴇɴsᴀᴄᴀᴏ ǫᴜᴇ ᴛɪɴʜᴀ ᴀᴏ ᴀᴄʜᴀʀ ǫᴜᴇ 

ᴛɪɴʜᴀ ᴘᴇʀᴅɪᴅᴏ sᴇᴜ ʙᴜᴍᴇʀᴀɴɢᴜᴇ ᴏᴜ ᴀᴏ ᴘᴇɴsᴀʀ ǫᴜᴇ ɴᴜɴᴄᴀ sᴇʀɪᴀ ᴀʙʀᴀᴄᴀᴅᴏ ɴᴏᴠᴀᴍᴇɴᴛᴇ. 

ᴇssᴀ ᴄᴏɪsᴀ ʜᴏʀʀɪᴠᴇʟ ǫᴜᴇʀɪᴀ ᴍᴀᴄʜᴜᴄᴀʀ sᴇᴜs ɴᴏᴠᴏs ᴀᴍɪɢᴏs.ᴇ ɪssᴏ ᴏ ᴅᴇɪxᴏᴜ ɪʀʀɪᴛᴀᴅᴏ. 

ɴᴀǫᴜᴇʟᴇ ᴍᴏᴍᴇɴᴛᴏ, ɢɴᴀʀ ғɪᴄᴏᴜ ʀᴇᴀʟᴍᴇɴᴛᴇ ᴇɴғᴜʀᴇᴄɪᴅᴏ.ᴛᴜᴅᴏ ᴏ ǫᴜᴇ ᴠɪᴀ ᴇᴍ sᴜᴀ ғʀᴇɴᴛᴇ 

ᴇʀᴀ ᴏ ᴍᴏɴsᴛʀᴏ. ɴᴜɴ ᴘɪsᴄᴀʀ ᴅᴇ ᴏʟʜᴏs, ᴇʟᴇ ᴅɪsᴘᴀʀᴏᴜ ᴇᴍ ᴅɪʀᴇᴄᴀᴏ ᴀ ᴄʀɪᴀᴛᴜʀᴀ. ᴄᴏᴍ ᴜᴍᴀ 

ᴘᴀᴛᴀ, ᴇʟᴇ ᴘᴇɢᴏᴜ ᴜᴍᴀ ʙᴏʟᴀ ᴅᴇ ɴᴇᴠᴇ... ᴏᴜ ᴘᴇʟᴏ ᴍᴇɴᴏs ᴀᴄʜᴏᴜ ǫᴜᴇ ᴛɪɴʜᴀ ᴘᴇɢᴏ. ɴᴀ 

ᴠᴇʀᴅᴀᴅᴇ, ᴇʀᴀ ᴜᴍᴀ ᴘᴇᴅʀᴀ ᴀʀʀᴀɴᴄᴀᴅᴀ ᴅᴀ ᴘʀᴏᴘʀɪᴀ ᴍᴏɴᴛᴀɴʜᴀ, ᴘᴏɪs ɢɴᴀʀ ᴄʀᴇsᴄᴇʀᴀ ᴇ 

ғɪᴄᴀʀᴀ ᴛᴀᴏ ɢʀᴀɴᴅᴇ ǫᴜᴀɴᴛᴏ ᴜᴍ ᴅᴏs ʏᴏʀᴅʟᴇs ɢʀᴀɴᴅᴏᴇs ᴇ ʙʀᴀɴᴄᴏs. ᴇʟᴇ ᴍᴀɴᴅᴀʀɪᴀ ᴇssᴇ 

ᴍᴏɴsᴛʀᴏ ᴅᴇ ᴠᴏʟᴛᴀ ᴘᴀʀᴀ ᴏɴᴅᴇ ᴇʟᴇ ᴠᴇɪᴏ ᴄᴏᴍ ᴜᴍ sᴀғᴀɴᴀᴏ ɴᴀ ᴄᴀʀᴀ!ᴍᴀs ᴏ ɢᴏʟᴘᴇ ɴᴀᴏ 

ᴄʜᴇɢᴏᴜ ᴀ ᴀᴛɪɴɢɪʀ sᴇᴜ ᴀʟᴠᴏ. ɢɴᴀʀ sᴇɴᴛɪᴜ ᴜᴍ ғʀɪᴏ ᴍᴀɪs ɢᴇʟᴀᴅᴏ ǫᴜᴇ ᴛᴏᴅᴏs ᴏs ɪɴᴠᴇʀɴᴏs 

ᴊᴜɴᴛᴏs, ᴜᴍ ǫᴜᴇ ᴘᴀʀᴇᴄɪᴀ ᴛʀᴀɴsғᴏʀᴍᴀʀ ᴏ ᴘʀᴏᴘʀɪᴏ ᴀʀ ᴇᴍ ɢᴇʟᴏ. ᴅᴇ ғᴀᴛᴏ, ᴇssᴀ ᴍᴀɢɪᴀ 

ᴇʟᴇᴍᴇɴᴛᴀʟ ᴏ ᴘᴇᴛʀɪғɪᴄᴏᴜ, ᴘᴇɴᴇᴛʀᴀɴᴅᴏ sᴇᴜ ᴘᴇʟᴏ ᴅᴇsɢʀᴇɴʜᴀᴅᴏ. ᴛᴜᴅᴏ, ɪɴᴄʟᴜsɪᴠᴇ ᴏ 

ᴍᴏɴsᴛʀᴏ, ғɪᴄᴏᴜ ɪᴍᴏᴠᴇʟ. ᴀ ғᴏʀᴄᴀ ᴇ ᴀ ғᴜʀɪᴀ ᴅᴏ ʏᴏʀᴅʟᴇ sᴇ ᴅᴇʀʀᴇᴛᴇʀᴀᴍ. ᴇʟᴇ ғᴏɪ ᴛᴏᴍᴀᴅᴏ 

ᴘᴏʀ ᴜᴍ ᴄᴀɴsᴀᴄᴏ ᴘʀᴏғᴜɴᴅᴏ ᴇ ᴀᴅᴏʀᴍᴇᴄᴇᴜ sᴜᴀᴠᴇᴍᴇɴᴛᴇ.ɢɴᴀʀ ᴛɪʀᴏᴜ ᴜᴍᴀ sᴏɴᴇᴄᴀ ᴍᴜɪᴛᴏ 

ʟᴏɴɢᴀ. ǫᴜᴀɴᴅᴏ ғɪɴᴀʟᴍᴇɴᴛᴇ ᴀᴄᴏʀᴅᴏᴜ, ᴇʟᴇ sᴀᴄᴜᴅɪᴜ ᴀ ɴᴇᴠᴇ ᴅᴏs ᴏᴍʙʀᴏs, ʀᴇsᴘɪʀᴀɴᴅᴏ 

ᴘʀᴏғᴜɴᴅᴀᴍᴇɴᴛᴇ. ᴛᴏᴅᴏs ᴛɪɴʜᴀᴍ sᴜᴍɪᴅᴏ. sᴇᴍ ᴍᴏɴsᴛʀᴏs ᴄᴏɴᴛʀᴀ ǫᴜᴇᴍ ʟᴜᴛᴀʀ, ɴᴇᴍ 

ᴀᴍɪɢᴏs ᴘᴀʀᴀ ᴘʀᴏᴛᴇɢᴇʀ, ᴇʟᴇ sᴇ sᴇɴᴛɪᴜ ᴘᴇǫᴜᴇɴᴏ ᴇ sᴏᴢɪɴʜᴏ ᴅᴇ ɴᴏᴠᴏ.ᴀ ᴘᴀɪsᴀɢᴇᴍ ᴛᴀᴍʙᴇᴍ 

ᴇsᴛᴀᴠᴀ ᴍᴜɪᴛᴏ ᴅɪғᴇʀᴇɴᴛᴇ. ʜᴀᴠɪᴀ ɴᴇᴠᴇ ᴘᴏʀ ᴛᴏᴅᴀ ᴘᴀʀᴛᴇ, ᴄᴏʙʀɪɴᴅᴏ ᴛᴜᴅᴏ ᴏ ǫᴜᴇ sᴇᴜs ᴏʟʜᴏs 

ᴄᴏɴsᴇɢᴜɪᴀᴍ ᴠᴇʀ. ᴍᴇsᴍᴏ ᴀssɪᴍ, ᴇʟᴇ ɢʀɪᴛᴏᴜ ᴅᴇ ғᴇʟɪᴄɪᴅᴀᴅᴇ ᴀᴏ ᴠᴇʀ sᴇᴜ ᴀᴍᴀᴅᴏ 

ʙᴜᴍᴇʀᴀɴɢᴜᴇ ᴀᴏ sᴇᴜ ʟᴀᴅᴏ ᴇ ᴄᴏʀʀᴇᴜ ᴘᴀʀᴀ ᴇɴᴄᴏɴᴛʀᴀʀ ᴀʟɢᴏ ᴘᴀʀᴀ ᴄᴀᴄᴀʀ.ᴀᴛᴇ ʜᴏᴊᴇ, ɢɴᴀʀ 

ɴᴀᴏ ᴛᴇᴍ ɴᴏᴄᴀᴏ ᴅᴏ ǫᴜᴇ ᴏᴄᴏʀʀᴇᴜ ɴᴀǫᴜᴇʟᴇ ᴅɪᴀ ᴇ ɴᴇᴍ ᴅᴇ ᴄᴏᴍᴏ ᴇʟᴇ ᴇsᴄᴀᴘᴏᴜ. ᴇʟᴇ 

sɪᴍᴘʟᴇsᴍᴇɴᴛᴇ ᴀᴅᴍɪʀᴀ ᴏ ᴍᴜɴᴅᴏ ᴀ sᴜᴀ ᴠᴏʟᴛᴀ, ᴄᴏᴍ ᴛᴀɴᴛᴀs ᴄᴏɪsᴀs ᴇsᴛʀᴀɴʜᴀs ᴘᴀʀᴀ 

ᴄᴏʟᴇᴛᴀʀ ᴇ ʟᴜɢᴀʀᴇs ᴘᴀʀᴀ ᴇxᴘʟᴏʀᴀʀ. 

 

🅖🅝🅐🅡 🅕🅘🅒🅗🅐 🅑🅐🅢🅔.      

 

✓.Nome=> Gnar ou poderia chama apenas Nar 

✓.Idade=> Como viveu na idade das pedras mesmo tem mais de 1200. 

✓.Espécie=> Yordle. 

✓.Poderes ou dotes=> Furia. 

✓.Jóias que possuir ou armas=> Armas feita de ossos e pedras. 

 

ㅤㅤㅤㅤㅤ🅡🅔🅖🅡🅐🅢. 

 

➣ Sim sou interpretativo mesmo quanto conversativo pois também gosto de 

conhece bem a pessoa desde de que a pessoa acabe mostrando interesse também. 
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➣ Uso apenas yordle sim apenas como personagem único e fixo mas posso 

varia idade do mesmo entre outros personagens yordles. 

 

➣Meus turnos são voltado desde da época mitológica quanto as mais atuais 

levando em consideração a idade milêna ou intermundos para que seja mais fácil. 

 

➣Agora em relação a temas não tenho nada fixo costumo deixa isso na hora 

de ir levando, o que acabara tornando mais emocionante o turno. 

 

Ou então as regras de Akame, cujo shape, termo nativo para referir-se à aparência 

assumida pela personagem é ostenta cabelos curtos e loiros com um corpo bronzeado e de seios 

grandes, retirada de um anime shonen16: 

 

Bem, vamos lá, eu nunca fiz um fixo,então eu farei agora: 

 

Shimada, eu tenho 27 anos, vou ser tarada com você se estivermos 

conversando, e vou sempre por esse caminho, tento ser gentil, mas não curto levar 

desaforo pra casa, eu me inspiro bem na minha shape. 

 

Eu sou shemale, isso não é negociável. 

 

Mas gosto de criar enredos, embora os meus sejam bem fantasias nerds tipo 

cosplay, fantasias ou mesmo aquelas coisas de hentai tipo estar sob efeito de 

afrodisíaco e essas coisas. 

 

Bem......meu relacionamento acabou, não houve briga e foi por motivos off, 

eu estou lidando com isso como posso. Mas o fato é que estou solteira e isso parece 

ser importante para algumas pessoas então to (sic) avisando. 

 

No mais, eu não quero treta, sou uma pessoa adulta e nunca fiquei de mimimi 

com ninguém e não quero tretinha (sic) pro meu lado, agora eu to (sic) MUITO feliz 

e quero continuar assim, no mais... 

 

Vamos nos divertir*-* 

 

Longos e indicativos de um considerável cuidado com a construção do perfil ou curtos 

e pragmáticos os fixos se tornaram fonte rica de reflexões e um dos principais fatores a chamar 

minha atenção nesse início “não oficial”, sobretudo por uma constante que se tornou 

particularmente inquietante. Flanando pela novidade dos diferentes perfis, me deixando guiar 

pela curiosidade a cada espontâneo ponto de interesse, repetidos anúncios de “não adiciono 

homens” majoritariamente em perfis femininos - personagens mulheres cis ou trans (shemale 

pois o campo não se utiliza das categorias cis e trans) - e eventualmente em masculinos 

tornaram-se frequentes o suficiente para que o édito se convertesse em preocupação. 

“Ser homem” sempre foi algo naturalizado a meu respeito. Como elemento constituinte 

 
16 Estilo de animes e mangás voltados para o público masculino jovem. 
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da minha identidade, logo o tópico cresceu e meu pensamento, se transformando em longa 

reflexão a respeito desse potencial resistência em campo. Pela forma com que nossa sociedade 

se estrutura atribuindo um grande poder simbólico ao masculino, pelo menos em minha 

experiência particular, poucas foram as experiências que me colocaram em um lugar de 

problematizar essa condição. Ainda mais em uma situação que imediatamente se destaca por 

contrariar os privilégios estruturais do gênero masculino dentro da sociedade ocidental 

moderna. Contudo, enquanto parte constituinte da bibliografia do curso de Métodos em 

Antropologia a discussão a respeito de Berreman (1990) e o conflito de interesses acontecido 

do contato entre pesquisadores e pesquisados em seus intentos particulares acabou por permear 

essa reflexão, surgindo como fundamento para a problemática do pesquisador no exercício de 

seu ofício.  

 

Teoria e prática: Repensando reflexões pré-campo. 

 

Por um lado, enquanto homem, eu ansiava por entrar em um campo que em minhas 

sondagens iniciais parecia me repelir a cada fixo onde lia-se “homens me desculpem mais aqui 

não bjs” ou “não tenho interesse NENHUM em homens héteros. Amizade e respeito apenas”. 

Apesar do primeiro aviso consolidar a recusa enquanto o segundo apenas estabelecia o 

distanciamento, era nítido ao ver os contatos de ambas personagens que contatos masculinos 

não eram benvindos. 

Ora, como dito anteriormente, a experiência empírica é intrínseca ao fazer etnográfico 

de tal modo que, não é raro nos depararmos com antropólogos que, quando deparados com 

impossibilidades em campo tiraram da adversidade reflexões de inestimável importância ao 

debate.  No arcabouço teórico-antropológico, análises de casos como a feita por Clifford (1998) 

sobre a experiência de Maurice Leenhardt na Nova Caledônia são importantes testemunhos 

sobre como as políticas internas de um grupo são determinantes a respeito dos dados 

construídos em campo. Enquanto francês e missionário, Leenhardt se deparou com os conceitos 

prévios de seu informante, que tinha para si que os brancos eram “burros demais” para entender 

as relações de sangue. Para ele os missionários estavam preocupados demais com as almas para 

entender as “obscuras relações de sangue” que envolviam a questão do parentesco. Em 

contrapartida a agenda do antropólogo também aparece enquanto um fator relevante para a 

etnografia que vem a ser produzida. Leenhardt também tinha seus objetivos, fins acadêmicos e 

missionários e ambos os lados se encontravam em polos opostos do colonialismo e de suas 
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implicações políticas sobre o campo. Questões de raça, gênero, classe e toda a construção 

histórica que constrói pesquisadores e pesquisados são tópicos recorrentemente debatidos a 

nível metodológico etnográfico e comumente o antropólogo encontra-se em posição delicada a 

esse respeito. Contudo, neste caso específico, ao constatar (sem compreender) as dinâmicas de 

gênero estabelecida entre personagens interpretativos habitantes do ciberespaço e desejando 

estuda-los, logo percebi que eu possuía em mãos uma rara oportunidade em mãos. Estando 

decidido a estudar personagens enquanto personagem, as particularidades do ciberespaço e das 

possibilidades da pesquisa que eu iniciava me levaram a tomar a situação como a provável única 

vez em que eu poderia flexionar a relação pesquisador-pesquisado de forma tão plástica.    

Entre os interesses de um pesquisador ávido por descobrir o máximo possível para sua 

pesquisa e os sujeitos participantes dessa pesquisa que se dedicam à pesquisa sem abrir mão do 

zelo de seus saberes Berreman (1990) estabelece que a interação entre ambos se desenvolve 

através da sinceridade. O pesquisador demonstrando “tato” e não se intrometendo 

desnecessariamente constrói uma relação de confiança a fim de conhecer a “região interior” da 

representação de seus sujeitos, sem traí-los.  Um complexo jogo de interesses que se desenrola 

através de vetos e permissões que moldam e constroem uma pesquisa. 

Em campo um antropólogo constantemente reflete a respeito do campo através de si 

mesmo, posicionando-se de acordo com o momento. Seja reforçando sua posição de 

pesquisador ou se deslocando dela para assumir um papel dentro do grupo em questão as 

relações preestabelecidas são elementos de constante atenção. Tendo de entrar em campo de 

forma habitual, o antropólogo traz consigo sua cor de pele, classe social e gênero como fatores 

preestabelecidos a serem assumidos e subjetivados pelo campo de acordo com seus preceitos. 

Contudo, enquanto personagem no ciberespaço, eu não estaria adentrado o campo apenas como 

“eu”.  Eu o faria como personagem, sendo necessário idealiza-lo e moldá-lo, o que neste caso 

me permitiu optar por evitar a “recusa do masculino” ao adotar uma persona feminina.  Após 

uma primeira vista uma limitação “inexorável” se flexibiliza pelas propriedades do ciberespaço 

e as dinâmicas cuja problematização metodologicamente somos “obrigados” a fazer ganham 

uma nova perspectiva.  

Mesmo quando levamos em conta a plasticidade do corpo humano e as múltiplas formas 

com que podemos construí-lo, há pouco controle que possamos exercer sobre nossa cor de pele, 

gênero ou classe social em uma pesquisa antropológica analógica sem dedicar oneroso esforço. 

Contudo, ao se construir um personagem a maleabilidade do corpo enquanto símbolo pode ser 
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mais facilmente alcançada, estando a alguns cliques ou tags17 de distância. Entendendo o corpo 

enquanto um emblema, uma estrutura simbólica cuja ação transcende o indivíduo e atua no 

mundo ao seu redor sua construção está intimamente ligada ao meio em que se situam (LE 

BRETON, 2013).  

Apesar das diferenças a serem consideradas entre o campo aqui tratado e o campo sobre 

o qual se dedicam Leitão e Gomes (2011) ao tratarem do “rompimento com a presença humana” 

no ambiente virtual imersivo do Second Life  ̧creio que o processo de personalização de seus 

avatares - “avatarização” - como estratégia de impactar o campo vem a ser providencial para a 

questão do “controle das impressões” em um campo virtual. 

Ao lançar-se em uma pesquisa no ciberespaço, em contrapartida ao nosso corpo 

biológico ao qual fomos habituados a ter como limite e elo de “nós” com o mundo que nos 

rodeia, nosso “primeiro e mais natural instrumento” como nos diz Mauss (2003), nós nos 

deparamos com um “corpo virtual” provido de seus próprios significados. Tomando emprestada 

a fala de Le Breton (2013), “o sujeito decide a orientação de sua existência” e a transportando 

para o campo virtual, creio que essa agência se torna mais evidente quando no ciberespaço, 

onde as escolhas a respeito da aparência do pesquisador em campo “são deliberadas e 

abrangem um leque muito mais vasto de opções” (LEITÃO e GOMES, 2011, p. 31). 

Extrapolando a concepção de Le Breton (2013) do corpo como mutável e portador de 

uma identidade que proclama a si mesmo de múltiplas formas, a dissociação do aparato 

biológico implicada no intermédio técnico próprio do ciberespaço permite novas formas de se 

“ser” através do corpo. Pela imensa maleabilidade do corpo enquanto símbolo no ambiente 

virtual e pelas características políticas do campo, optei por criar uma personagem feminina com 

intuito de me posicionar da forma mais proveitosa possível dentro da micropolítica do campo, 

aproveitando essa oportunidade que me pareceu única de impactar o campo de forma um pouco 

menos ortodoxa e fazer dos pensamentos consequentes dessa escolha parte considerável dos 

resultados dessa pesquisa.  

 

A cientista: Felícia, o primeiro perfil. 

 

Se eu fosse descrever Felícia Rossi em uma única palavra, infelizmente escolheria 

 
17 Do inglês “marcação”, utilizado no contexto de redes sociais juntamente com o símbolo “#” que, através 

da funcionalidade das plataformas transformam uma palavra em um “link” capaz de relacionar citações marcadas 

através da mesma palavra. 
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“genérica”, e seu nome é seu maior lembrete a esse respeito, porém, este foi apenas o último 

elemento de sua concepção. Estando os personagens divididos entre aqueles com shape de 

anime e aqueles com shape RL (“pessoas reais”) uma opção deveria ser feita: Problematizar as 

artes eróticas criadas para outros fins e incorporadas à prática interpretativa ou a relação dos 

jogadores com seus shapes, uma terceira pessoa provavelmente alheia ao uso de sua imagem 

para tal fim. Apesar de cogitar que em uma pesquisa entre personagens de shape RL poderia 

ser feita com minha aparência “real”, optei por não o fazer por motivos particulares. Parte do 

meu interesse por esse mundo de erotismo parte do meu próprio desconforto com a temática e 

parte pelo meu desconforto com minha própria imagem, questão que eu estava pouco disposto 

a abordar nesta primeira empreitada. 

Definida uma categoria, restava definir sua aparência, que confesso ter sido escolhida 

através dos algoritmos de busca do Google. Uma não muito criteriosa pesquisa pelas palavras-

chave “anime girl book” me levara até a personagem Sagisawa Fumika da série de jogos, anime 

e manga The idolmaster: Cinderella Girls18. A aparência que a personagem teria era um tópico 

importante uma vez que esse parecia ser uma questão fundamental para a compreensão do 

campo repleto de estímulos visuais. Para esse fim, essa personagem prometia ser de grande 

utilidade pois o material gráfico disponível a retratava em diferentes corpos e roupas, sendo 

múltipla mesmo que sua “aparência-base” se mantivesse sempre a mesma e ela estivesse sempre 

retratada junto a livros, uma tentativa mínima de tentar associá-la de alguma forma com algo a 

respeito da vida acadêmica. Por fim, chegamos à questão de seu nome. Em campo, os nomes 

dos personagens tendem a girar em nomes em japonês ou em inglês, sendo poucos aqueles que 

podemos encontrar em português. Não havendo um feminino para meu nome, acabei por batizá-

la em referência direta à vocalista da banda The Guild, Felícia Day, intérprete da música Do 

you wanna date my avatar cuja letra gira em torno do relacionamento de “avatares” em um 

MMORPG19. Já seu sobrenome foi apenas o primeiro que eu encontrei após a “política de 

nomes reais” então vigente na plataforma rejeitar minha tentativa de nomear o perfil “Felícia 

Night”. “Rossi” foi um substituto encontrado às pressas felizmente aceito pela pla 

 
18 Jogo de simulação de relacionamentos desenvolvido pela Cygames e Bandai Namco Studios para o 

mercado japonês, com grande adesão da comunidade de artistas que criam fanarts baseadas na personagem. 
19 “Massively Multiplayer Online Role-Playing Game” Jogos de RPG eletrônico jogado massivamente 

por múltiplos jogadores simultâneos. 
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Figura 1 - Perfil de Felícia (visto através de navegador web). 

 

Normatizando meu perfil de acordo com os aparentes costumes, também criei um post 

fixo para comunicar tanto a história de minha personagem tanto quanto expor “minhas regras”, 

oportunidade que julguei ser a primeira forma de anunciar meu interesse acadêmico através da 

seguinte publicação: 

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

~ Sou estudante de Antropologia, atualmente estou no 4º período e estou aqui 

para pesquisar o que anda rolando pelo Vk (sim, isso é a mais pura verdade). ~ 

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

Não tenho muitas regras, mas aqui vão alguns avisos: 

 

— A princípio, aceito qualquer um que quiser me adicionar, e com certeza 

vou adicionar muita gente. 

 

— O objetivo deste perfil é, de fato, realizar uma pesquisa. 

 

— Não tenho interesse em falar de off, mas posso falar se você quiser. 

 

— O off é homem. 

 

— O meu foco principal é nos perfis interpretativos. 

 

Eventualmente, vou mexendo aqui de acordo com a necessidade… 

 

Qualquer pessoa que quiser falar comigo, é só chamar! 
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Por mais que a pesquisa houvesse começado com as ponderações que culminaram na 

construção do perfil, agora ela deixava de ser um exercício reflexivo. Agora eu não mais apenas 

via como também era visto, algo fundamental para a construção dos dados de uma pesquisa 

etnográfica. 

 

O aristocrata: Dom-Indigo, o segundo perfil.  

 

 De certa forma, Dom-Indigo surge como um contraposto à Felícia. Enquanto a 

criação da primeira personagem foi feita às pressas, a criação do segundo foi mais ponderada. 

Ele surge da necessidade de obter uma nova perspectiva do campo e ampliar as informações 

coletadas por Felícias e pela experiência vivenciada através dela.  “Julienne Mizacque”, uma 

amiga que se utilizava desse anagrama de seu nome civil para ter maior privacidade no 

Facebook iniciou uma conversa a respeito de anagramas na qual descobri “Dom-Indigo 

Sorguer” como anagrama para “Rodrigo Domingues”. Segundo ela, “Dom Indigo é o tipo de 

nome que espero numa boate BDSM” e esse episódio somado às demandas que vivia em campo 

deram origem ao segundo perfil dessa pesquisa. 

 

 

Figura 2 - Perfil de Dom-Indigo (visto através do app para Android, visto pela conta de Felícia). 
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Devido ao contexto de sua concepção, um pouco mais pessoal e menos pragmática, 

Dom-Indigo recebeu de mim maior atenção em sua confecção. Tendo sido a amiga que o 

batizou a pessoa quem me sugeriu a leitura de “As ligações perigosas” de Choderlos de Laclos, 

resolvi dar a ele uma personalidade (algo que não cogitei para Felícia) mais aristocrática, 

inspirada no Viscond Valmont. Um tom lúdico que inspirou a expressar uma curiosidade 

diferente no recado fixado em seu perfil. 

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

    Por gentileza, leia até o final. 

 

Entendo caso não queira me receber, mas adoraria poder trocar uma ou duas 

palavras com você. 

Perdão pela minha indelicadeza. Antes de mais nada, eu deveria me apresentar. 

Sou Indigo e de Sorguer. Na realidade, Dom Indigo VIIº Visconde de Sorguer. Para 

encurtar, pode me chamar apenas de Dom Indigo. Sendo apresentações 

indispensáveis, tenho que fazer algo que detesto e falar um pouco de mim. Acho que 

posso me definir como um apreciador das coisas boas da vida. Estou nesse mundo 

para tentar conhecer tudo o que há nele para ser conhecido. 

Tendo dito isso, peço perdão por qualquer inconveniente. Quando encontro 

pessoas interessantes tenho que conhece-las! Essa é quase uma compulsão minha, e 

por isso, tenho o costume de fazer muitas perguntas. Lamento se por ventura isso vier 

a te importunar. Comprometo-me a conter meu ímpeto caso seja chamado a fazê-lo. 

Para que nenhum detalhe de minhas andanças seja perdido, costumo tomar 

notas de meus pensamentos em um diário, meu pequeno tesouro pessoal. Então, peço 

que me perdoem caso eu faça anotações no decorrer do dia. Este é apenas o método 

que tenho para garantir que nada seja perdido. Confiar apenas lembrança é algo 

perigoso e não quero me esquecer de nada dito por vocês. 

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

Agora um breve papo em Off. Sou aluno de Antropologia e estou aqui 

pesquisando alguns perfis interpretativos brasileiros do Vk. Principalmente os 

personagens interpretativos. Este é meu segundo perfil, e se quiserem, posso passar o 

outro sem problemas. Também tenho perfis no Yoble, caso queiram me adicionar lá. 

Qualquer dúvida eu estou à disposição para responder. 

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

Apesar de seu shape ter sido escolhido através de uma pesquisa das palavras-chave 

“anime male character” no Pinterest que não tiveram maior empenho meu que as que levaram 

à escolha da aparência de Felícia, Dom-Indigo acabou por ser diferenciado para mim. Dentre 

os resultados da pesquisa, julguei que um homem formalmente vestido, com luvas e espada me 

pareceram condizentes a um “Dom”. O fato do shape ter a pele negra também influenciou na 

sua escolha, uma vez que através de Felícia já tido um vislumbre de como questões de raça 
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poderiam perpassar a subjetividade criada ao redor dos personagens. Para dar um toque de 

personalização, mudei digitalmente a cor dos olhos do personagem (que era lilás) para um azul 

que combinasse com a cor azul-índigo.  

Contando com apenas 29 contatos que cresceram através de convites recebidos e aceitos 

de forma esparsa e irregular, Dom-Indigo na metade do tempo de existência de Felícia não 

conseguiu coletar 1/5 de seus contatos. No entanto, cumpriu bem com sua função deslocando 

meu ponto de vista dentro do campo de forma a me dar uma nova forma de ver e ser visto pelo 

campo, impedindo que esta pesquisa se baseasse em relatos demasiadamente limitados, sem um 

aporte que sustentasse as proposições a serem debatidas. 

Mesmo com a escolha pouco ousada de assumir personas heterossexuais e cis, não 

embarcando na miríade de possibilidades aproveitadas pelos “nativos”, ter experienciado o 

campo por polos diferentes no referente ao gênero. Em passagens a serem aprofundadas 

posteriormente, relato a forma com que Felícia constantemente tinha de lidar com assédio. 

Enquanto personagens orbitavam Felícia de forma constante, de modo que a mesma sempre 

tinha sujeitos ávidos para ajudá-la em sua pesquisa, poucos foram aqueles que assim se 

comprometeram com a curiosidade de Dom-Indigo. De forma menos impetuosa, houveram 

convites à interpretação também à Dom-Indigo, sobretudo de personagens do gênero feminino. 

De forma muito menos intensa, o foco nos turnos manteve-se na experiência de Dom-Indigo, 

contudo, de forma muito mais amena.  

Enquanto Felícia não podia tomar parte em turnos “cotidianos” sem que seu parceiro de 

ação iniciasse guinadas suaves ou bruscas rumo ao erótico, o mesmo parecia não acontecer com 

Dom-Indigo. Sendo os perfis eróticos masculinos que demonstram interesse em outros homens 

- sobretudo os de aparência masculina - as interações de Dom-Indigo giraram exclusivamente 

em torno de perfis femininos. Isso torna a importância deste perfil como parâmetro analítico 

ainda mais relevante, pois, de volta ao meu lado “habitual”, como homem dentro de uma 

dinâmica de gênero, pude perceber que, com exceção de “dicas” sutis que compunham o todo 

relativo às ações cotidianas e à elogios mais francos à aparência do personagem, pude constatar 

com Dom-Indigo - e confirmar posteriormente em conversas - que a forma com que 

personagens de diferente gênero demonstravam interesse em seus parceiros se diferenciava de 

forma relevante. Muito mais subterfugiosas, não vivenciei com este perfil nenhuma situação 

incômoda, e para minha felicidade, neste perfil pude interagir de forma interpretativa com os 

personagens, aumentando a imersão e o envolvimento entre os indivíduos. Isso o permitiu flanar 

pelo campo por caminhos menos “perigosos” e (ainda que positivamente) mais incertos, de 
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forma que, por mais que levando em conta a importância qualitativa dos dados antropológicos 

nascidos do trabalho de campo, a sua experiência surge como um afastamento metodológico do 

campo ainda que dentro do campo. Tratando esse trabalho de diferentes experienciais obtidas 

através de novas personas, acredito que Dom-Indigo tenha me mostrado a pluralidade de 

possibilidades sempre disponíveis no universo interpretativo do Vk. 
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CAPÍTULO II - A REDE SOCIOTÉCNICA 

 

Se nos mantivéssemos presos a um conceito de corpo limitado ao biológico, teríamos 

pouquíssimas possibilidades de trabalhar a corporalidade entre os personagens sobre os quais 

este trabalho se dedica. A nível conceitual o corpo ancora nossa existência e a forma com que 

vemos e agimos no mundo (MAUSS, 2003). O significado de palavras como “incorporar” ou 

“corpóreo” exemplificam a íntima relação entre a ideia de corpo e a materialidade e a noção de 

realidade. Se para estarmos no ciberespaço nós passamos pela “destituição de nosso aparelho 

biológico” (LEITÃO e GOMES, 2011), o que nos apartaria de tão primordial ferramenta, 

precisamos antes de falar sobre interações, relações, sexo e vivência sob uma perspectiva que 

vá de encontro ao senso comum para consolidar bases que nos permitiram explorar a dicotomia 

construída entre “real e virtual” tendo a centralidade do personagem nas interações observadas 

in locus. Erigida principal ponto de apoio estruturado através da pesquisa etnográfica, a 

identidade on-line centrada nos personagens seria o cerne dessa vivência on-line e fundamental 

para compreensão das práticas interpretativas sob uma perspectiva êmica. 

Por isso, não seria o caso de o tratarmos de uma corporalidade “sem corpo”, mas sim 

expandir a concepção ordinária do termo que para a antropologia há muito não se limita ao 

aparato biológico. Nesse sentido, pretendo realizar uma breve discussão a respeito da 

construção do corpo no ciberespaço. Seguindo os elementos sociotécnicos conforme eles se 

mostram, podemos compreender sob quais aspectos os personagens surgem como elementos de 

experimentação de si de forma similar ao exposto por Leitão e Gomes (2018). 

 

Considerações Teóricas 

 

Conforme assunto iniciado capítulo anterior, as conversas sempre se dão em algum 

lugar. Enquanto rede social, o Vk é desprovido de um ambiente imersivo, ambientes onde o 

usuário possa interagir e habitar como acontece em MMORPGs e no Second Life. Em relação 

similar à oposição entre corpo e biológico, se tentarmos caracterizar o ciberespaço como um 

espaço físico, dificilmente conseguiríamos. Embora não exista enquanto “matéria”, possui 

materialidade enquanto locus de práticas, palco de interações que perpassam elementos 

inerentes à sua existência. Este espaço é construído pela intrincada relação de seres humanos 

com aparelhos smartphone, computadores, notebooks, sinais de wi-fi e provedores de internet 

e redes móveis de 3g/4g. O site vk.com em suas características próprias, sua programação e seu 
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layout e conceitos como “rede social” quando ligados a noção de “RPG” e “sexo virtual” 

engendram o espaço onde tento me aprofundar. 

Bruno Latour (2012) ao constituir uma introdução à Teoria Ator-Rede (ANT) nos fala 

a respeito das ligações e transformações que os atores causam e passam ao se interligarem em 

uma rede que devemos seguir para entender as relações que vêm a construir o vínculo social 

que compõe o fenômeno sobre o qual nos debruçamos. Uma vez que o ciberespaço é acessado 

através de conexões e aparelhos eletrônicos, a conjunção de objetos, conceitos e indivíduos 

permite um “faz-fazer” (LATOUR, 2015) que enviesa a experiência on-line do off, da pessoa 

em seu corpo e identidade “reais” para o on, onde seus corpos e identidades são construídas não 

só para como também e pelo ambiente interpretativo erótico. 

Através da conjunção de atores humanos e não humanos que as redes sociotécnicas nos 

permitem visualizar pelas ações desempenhadas por actantes interligados como práticas são 

moldadas e transformadas. Leitão e Gomes em suas pesquisas no Second Life afirmam que “o 

ambiente surge como espaço possível para testar desejos e práticas, exercitando prazeres 

imaginativos relacionados à sexualidade” (LEITÃO e GOMES, 2018, p.178). Considerando 

as diferenças dos ambientes e ressaltando a proximidade das práticas, creio que o mapear da 

estrutura interpretativa e os papeis desempenhados pelos atores sejam fundamentais para 

delimitar similaridades e particularidades do grupo interpretativo. 

 

O “técnico” do sociotécnico. 

 

Enquanto um espaço que não existe em um lugar, mas sim em condições, o ciberespaço 

depende de uma grande quantidade de elementos para ser construído e então acessado. O 

primeiro desses elementos acredito que seja a internet. Enquanto atividade que reúne um 

número variável de usuários cuja disposição geográfica pode se espalhar ao redor do globo, a 

conexão em tempo real é fator preponderante da comunicação. Apesar da infinitude do 

potencial humano, creio ser difícil imaginar a prática interpretativa como aqui retratada sem as 

facilidades de uma conexão à internet. 

Claro que cartas, escritas à mão, datilografadas ou impressas poderiam ser trocadas entre 

indivíduos com mesma finalidade. Cada pedaço de papel carregando em si ações e sensações 

narradas a serem despertadas e reagidas em um processo de trocas similar, porém, muito mais 

moroso e oneroso. No caráter instantâneo da troca de mensagens, o desejo encontra resposta, 

sendo alimentado e saciado de forma que, quando um turno erótico é interrompido, há uma 
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cisão entre os jogadores que aceitam continuar a ação e aqueles que preferem recomeça-la. Até 

mesmo a demora na resposta pode causar atrito entre os usuários, de modo que, aqueles que 

preferem retomar a ação o fazem para “não ter que começar do zero” muito mais do que por 

“conseguir entrar no clima de novo”. 

Em outro aspecto onde a conexão com a internet se mostra indissociável do modo pelo 

qual as ações se dão diz respeito aos modos de uso. Através de conexões 3G/4G os usuários 

tem acesso à rede social através do aplicativo da plataforma, algo faz emergir duas modalidades 

de uso distintos da plataforma. 

 

 

Figura 3 - Lista de contatos On-line. Perfil de Felícia. 
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Ao acessar a sessão do site destinada aos amigos, a própria plataforma diferencia 

contatos on-line dos off-line, indicando os usuários on-line através de pequenos ícones verdes 

no canto inferior direito de suas fotos. Uma bola verde para aqueles que acessam o site através 

de um computador (seja notebook ou desktop) e um pequeno smartphone para indicar os que o 

acessam através do aplicativo (app) de um tablet ou smartphone.  

Com essas duas modalidades, logo percebi o pouco sentido que fazia tentar traçar 

planilhas com os horários de casa usuário, bem como Mei, mulher sem shape fixo me fez 

perceber ao confessar que acabava “deixando conectado o dia todo pelo cel”, me revelando 

poucos instantes depois que estava on-line do trabalho. Quando perguntei se “estava dando para 

conversar” ela respondeu apenas que “Não estou dando no momento. Mas consigo conversar 

sim”. 

Mesmo deixando claro em seu perfil que era um “PERFIL INTERPRETATIVO SEM 

PERSONAGEM FIXA, VOLTADA AO HENTAI. SÓ INTERPRETO COM HISTÓRIA.” Mei não 

deixava de habitar o Vk enquanto cumpria com seus afazeres off-line, o que mudava eram suas 

atividades. Apesar da predileção pela interpretação, enquanto on-line do trabalho tinha de ser 

apenas conversativa. Seguindo com seu exemplo, apesar de on-line “o dia todo”, a interpretação 

acontecia apenas em seu “tempo livre […] um pouco agora a noite e fins de semana. Que 

normalmente uso junto com outros hobbies, então (sic) nao da (sic) pra fazer muito”. Essa 

conversa foi o chamariz para a questão dos diferentes “meios” através dos quais podemos 

acessar o espaço do Vk. 

Objetivamente ambos os dispositivos (computador e smartphone) apresentam as 

mesmas funcionalidades adaptadas em diferentes aparelhos, porém isso é o suficiente para que 

os usuários as utilizem diferentes fins, agregando significados diferentes para cada um. O 

celular permite que, independente do local geográfico e da situação que o usuário se encontre 

off-line, ele pode estar no Vk se assim o desejar. Mesmo com as imagens explicitas encontradas 

sem muita dificuldade, basta tomar cuidado com superfícies reflexivas ou transparentes e não 

deixar que alguém espie o aparelho sobre sues ombros para garantir privacidade o suficiente 

para o usuário se transportar para o on-line. Essa facilidade em se estar on através de 

dispositivos móveis é contrastada com a estaticidade do uso através de computadores, mesmo 

notebooks que, apesar de exigirem um uso mais limitado e estático sempre figuram entre os 

aparelhos utilizados para acessar o Vk. 

Isso se dá em razão pela forma com que as duas formas de acesso foram apropriadas 



 

36 

 

pelos usuários. Enquanto os dispositivos móveis permitem ao usuário “estar lá” nas mais 

adversas situações, nem sempre ele o faz de maneira satisfatória. A prática interpretativa 

demanda escrita, concentração e emerge o personagem nas ações. Os toques, sentimentos e 

sensações narradas demandam comprometimento que, a pequena tela e teclado touch dos 

dispositivos móveis acabam por limitar. Assim sendo, o computador surge como meio para uma 

maior imersão, o que se traduz nos turnos. “Eu fico pior nos turnos. a simplicidade no celular 

é foda” disse Kenka para Felícia, um jovem e de pele negra cuja aparência debochada parecia 

traduzir bem sua personalidade. Segundo Mike também confessou à Felícia, “os turnos são um 

pouco menores no celular”, e em conversas menos enviesadas ao tema, é comum que usuários 

se desculpem por erros cometidos no celular. “Maldito corretor” ou “não sou muito bom em 

manipular o celular” indicam que os aparelhos no sentido da escrita são tidos como limitantes. 

Ao contrário da liberdade que oferecem, aparelhos smartphone parecem ser tomados como 

desconfortáveis para a escrita, sendo mais suscetível a erros que o site além de estarem sujeitos 

a variações nos sinais wi-fi e 3G/4G e ao eventual esgotamento de sua bateria. 

Em contrapartida, os computadores são tomados como mais práticos e confortáveis. 

Apesar dos turnos acontecerem tanto pelo computador quanto pelo celular, uma analogia 

recorrente em campo parece ser que, “o celular é bom pra uma rapidinha” enquanto o 

computador “te deixa mais a vontade”. Isso se reflete no tamanho e complexidade dos turnos e 

na quantidade de movimentos feitos a cada ação. 

Devido a metodologia não participante adotada durante a pesquisa, não obtive acesso 

“de primeira mão” aos turnos eróticos, porém, no decorrer das conversas e do convívio 

prolongado tive acesso ao conteúdo privado dos turnos, compartilhados quase sempre sem 

muita hesitação. Através desses contatos obtive os exemplos através dos quais pretendo expor 

- ainda que brevemente - as diferenças que caracterizam uma ação feita pelo celular e outra pelo 

computador. 

 

Personagem 1:  

*Sentindo você quicar bem gostoso então parava seus movimentos, olhando em seus 

olhos.* 

 

Que tal sentar com esse cuzinho (sic) meu amor? 

 

Personagem 2:  

*Com a respiração ofegante e o coração acelerado, sorria te olhando fixamente nos 

olhos, murmurando bem baixinho enquanto eu erguia o quadril até o seu pau (sic) 

deslizar pra fora da minha bocetinha (sic) dolorida* 

 

Você vai rasgar o meu cuzinho (sic).... >\\\\< 
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Ao passo que o exemplo de turnos feitos quando ambos usuários acessam a plataforma 

através do computador, que seria: 

 

Personagem 2: Ahnnnnn!!!        

 

* Gemendo e suspirando de ouro prazer abraçava o seu rosto e acariciava seus cabelos 

enquanto sua rola continuava pulsando dentro da minha bocetinha (sic) apertada e 

lambuzada com o meu melzinho e com a sua porra (sic) quente, amando os chupões 

na minha pele sensível até vc (sic) afastar o rosto e me olhar  fixamente, me deixando 

toda vermelha de vergonha e tesão, fazendo uma careta manhosa pelo seu sorriso 

malicioso antes das estocadas que me faziam gemer bem baixinho, revirando os olhos 

e me arrepiando inteira, sorrindo boba de puro prazer até você deixar seu pau (sic) 

realizar pra fora da minha bocetinha (sic) quente e apertadinha, me segurando pela 

cintura enquanto eu continuava encostada na parede, sorrindo enquanto te olhava toda 

boba. *  

 

Meu Deus como eu amo dar pra você!        

 

* Falava rindo e mordiscando meu lábio inferior enquanto você me virava até eu ficar 

de costas pra você, apoiando as mãos na parede e arqueando bem as costas arrebitava 

minha bunda (sic) na sua direção, rebolando provocantemente pra você.*  

 

Hmmm e nem eu estou totalmente cheia!                   

 

Personagem 3: E eu amo te foder (sic)!      Não vai ter descanso até estar 

completamente lotada, sem ter espaço para uma única gota!           

 

* Dizia com o tom de voz completamente maldoso e malicioso de sempre, abrindo 

um largo sorriso em ver a morena arrebitar a bunda (sic) antes de retribuir o rebolar 

provocante com tapas bem estalados, não resistindo em ser um tanto maldosa com os 

tapas para deixar a pele macia ainda mais avermelhada e aquecida. Mas logo levava a 

mão destra até a cintura dela, encaixando a cabeçorra da pica (sic) na entrada do 

cuzinho (sic) onde pressionava e esfregava de maneira provocante até finalmente 

jogar o quadril de maneira bruta e até mesmo violenta, aproveitando todo o melzinho 

e a própria porra que cobriam a rola para enterrar de uma só vez, fazendo a virilha 

bater estalado no rabo empinado e as bolas baterem com vontade contra a bocetinha 

(sic) molhada e esporrada (sic).* 

 

Apesar da limitação da comparação e das variações existentes em cada estilo de narração 

de cada jogador, tomo este exemplo como válido pois foi ofertado durante uma conversa a esse 

respeito para ilustrar um ponto. Portanto, o intuito destes exemplos é salientar a existência de 

uma diferenciação interna do grupo entre os dispositivos que se traduz em diferentes 

comportamentos. Não há consenso a respeito do tamanho dos turnos. Há aqueles que declaram 

“não gostar de bíblias”, se mostrando aversos à textos muito longos e há aqueles que cheguem 

a anunciar em seus fixos que costumam fazer turnos de aproximadamente “8 linhas”, sendo a 

quantidade de linhas um distintivo de sua elaboração e, sendo tratados por alguns como um 
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sinal de “interpretar bem”, dando às ações suas devidas dimensões e escapando dos clichês de 

uma interpretação sem emoção onde apenas as ações são narradas, simples “*metendo*”, 

“*beijando*” ou “*fodendo vc*”, que não provocariam a imersão da ação no parceiro. 

Nesse contexto, a visível diferença nos turnos evidencia as diferentes relações 

estabelecidas entre jogadores, seus shapes quando perpassados por diferentes objetos 

integrados à mesma prática. Enquanto pelo celular o turno é centrado em elementos chaves da 

ação, práticas que caracterizam o ato sexual, pelo computador uma miríade de detalhes é 

adicionada à equação. Surgem descrições a respeito de ações, reações, pensamentos e intenções 

e até mesmo o linguajar parece se transformar, englobando desde o chulo à termos menos usuais 

como “destra” como sinônimo de “direita”.  

Outro fator determinante para compreender a distinção êmica dos diferentes dispositivos 

é a questão do compartilhamento de imagens. A ferramenta de troca de mensagens do Vk 

possibilita a troca de imagens e vídeos que são exibidos entre os textos enviados pelos usuários, 

permitindo não apenas a descrição das ações como também sua ilustração. Enquanto que no 

celular seria “mais facil (sic) de alguém ver alguma coisa” uma vez que ele permite acesso de 

qualquer ponto e que a troca de textos não despertaria tanta atenção quanto a troca de imagens 

eróticas ou sexualmente explicitas, o computador - a depender da disposição do aparelho na 

residência do usuário - seria mais propício à troca de materiais visuais apreciados por muitos 

dos jogadores. 

 

Vk: a plataforma. 

 

Quando indagada a respeito do “o que as pessoas faziam no Vk” Pink, uma jovem de 

short jeans e top com um longo rabo de cavalo (ao menos assim a conheci com seu shape de 

anime) e enquanto minha primeira interlocutora me respondeu que “o VK serve pra um monte 

de gente que não consegue interagir com gente de verdade compartilhar seus fetiches sexuais 

estranhos com outras pessoas estranhas, numa rede social russa estranha”. Essa frase que 

marcou meu primeiro dia, momento e contato em campo se mostrou providencial em inúmeras 

situações. 

Antes de pensar quem seriam essas pessoas, porque não conseguiriam interagir com 

gente de verdade - o que seria “gente de verdade”? - e quais seriam esses fetiches sexuais 

estranhas, creio ser necessário iniciar pela rede social russa estranha. 

Como dito anteriormente, o Vk é uma rede social russa. No Brasil, seu nome acaba 
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circulando apenas esporadicamente na mídia nacional, sendo o jogo do suicídio conhecido 

como “Baleia Azul” o momento em que a rede social teve maior destaque nos últimos anos20 e 

que ajuda a compor um imaginário transgressor da plataforma. Mesmo em seu começo, o Vk 

era “louco, de um jeito russo”21. Mesmo em seu começo, “tudo era acessível gratuitamente e 

com um recurso: música, filmes, pornografia”. 

Contando significativamente para a diferenciação do Vk, não há nenhuma regra dentro 

dos termos de uso que restrinja a circulação de material pornográfico (com exceção de 

pornografia infantil, item 6.3.4.c.), o que não acontece no Facebook que possui uma conduta 

restritiva a respeito da publicação e compartilhamento de material pornográfico. 

Eclipsado por outras redes sociais ocidentais, não é incomum encontrar matérias que se 

refiram a essa rede social pouco popular entre os brasileiros22 como uma espécie de “Orkut 

russo”, ou “Facebook russo”, usando redes sociais mais populares do passado e presente. Essa 

forma com que a mesma é referenciada pela mídia convencional ajuda a dar alguma pista do 

que esperar ao se “entrar” no Vk. Sua funcionalidade acaba sendo familiar ao usuário habituado 

a redes sociais. 

A diagramação da plataforma e sua identidade visual em tons de azul e branco se 

assemelham em muito ao Facebook. A forma com que o usuário utiliza uma foto de perfil e 

essa foto é utilizada ao lado de seu nome a cada mensagem ou comentário, localizada no lado 

esquerdo do perfil tal como acontecia no Orkut e no princípio do Facebook. O estabelecimento 

de uma área específica para fotos organizadas em álbuns e como o conteúdo compartilhado por 

usuários e páginas criam um feed navegável e constantemente atualizado. Para quem veio de 

outras redes sociais - o que acontece com todos a quem pude perguntar - o Vk não apresenta 

mistérios, “é fácil” e “não é nada demais aprender”. 

 
20 MATSUURA, Sérgio. Brasileiros entram em rede social russa para participar do Jogo da 'Baleia Azul'. 

O Globo, 19 de abr. de 2017, Rio de Janeiro. Sociedade. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/sociedade/brasileiros-entram-em-rede-social-russa-para-participar-do-jogo-da-baleia-

azul-21228157>. Acesso em: 30 de mar. 2021 
21 YEGOROV, Oleg. “VKontakte is 10 years old: What’s the secret of the ‘Russian Facebook’?”. Russia 

Beyond. 21 de outubro de 2016. Disponível em: 

<https://www.rbth.com/politics_and_society/2016/10/21/vkontakte-is-10-years-old-whats-the-secret-of-the-

russian-facebook_640871>. Acesso em: 24 de out. de 2018. 
22 O Vk atingiu a marca de 1 milhão de usuários brasileiros no ano de 2019. Um número bastante limitado 

quando comparado aos 127 milhões de usuários brasileiros mensais do Facebook.  

1 MILHÃO de usuários brasileiros chegam a acessar o vk (“Orkut Russo”), São Paulo, 2019. 

<https://tndbrasil.com.br/1-milhao-de-usuarios-brasileiros-chegam-a-acessar-o-vk-orkut-russo/>. Acessado em: 

08/06/2019. 

OLIVEIRA, Felipe.“Facebook chega a 127 milhões de usuários mensais no Brasil”. Folha de São Paulo, 

São Paulo, 2018. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/07/facebook-chega-a-127-milhoes-de-

usuarios-mensais-no-brasil.shtml> Acessado em: 08/06/2019. 
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Contudo, quando comparado ao Facebook, existem diferenças fundamentais entre as 

duas plataformas. Enquanto a plataforma americana não tem serviço de mensagens integrado 

desde 201423 o site russo possibilita troca de mensagens em tempo real dentro de sua própria 

estrutura. Em um único ambiente o usuário pode visualizar um perfil e iniciar um bate-papo 

com mensagens instantâneas capaz de compartilhar imagens, vídeos e músicas com poucos 

movimentos. Esse fator é importante pois é através da aba Messenger do site (vk.com/im) que 

os turnos eróticos acontecem. Elementos textuais e gráficos são usados para descrever e ilustrar 

cada ação dos personagens compondo, mensagem a mensagem, a interação entre as partes 

envolvidas, um mundo habitado apenas por aqueles personagens e povoado por suas fantasias 

postas em prática. 

Justamente por ser pouco conhecido, o Vk oferece para seus usuários uma certa dose de 

privacidade a qual seria um primeiro fator de atenção a seu respeito. Pelo maior distanciamento 

entre as vidas on e off, o Vk enquanto plataforma representaria maior proteção em prol de uma 

“liberdade para expor alguns lados” que o usuário não gostaria que pessoas de seu convívio 

off-line tomassem conhecimento. Essa liberdade frequentemente mencionada pelos meus 

contatos é determinante na relação sociotécnica que se estabelece entre usuário e plataforma. 

Nesses termos, o Vk reúne para o grupo interpretativo erótico elementos de extrema 

relevância. A familiaridade no uso, bastante intuitivo para alguém habituado ao Orkut e / ou 

Facebook, somados com a segurança de se estar em uma rede social pouco conhecida em seu 

país de origem e que permite o compartilhamento de material erótico e pornográfico sem 

restrições rígidas são elos de grande relevância na cadeia sociotécnica que configura a estrutura 

de ação interpretativa erótica em questão. 

 

O RPG  

 

Em um livro “comum” o leitor se torna testemunha de um mundo desconhecido através 

da leitura de cada palavra, conhecendo pessoas, lugares e situações aos quais gradualmente se 

habitua conforme é conduzido pelo autor através do desenvolvimento da trama. Contudo, o 

 
23CONSTINE, Josh.“Facebook Is Forcing All Users To Download Messenger By Ripping Chat Out Of 

Its Main Apps”. TechCrunch, 2014. Disponível em: <https://techcrunch.com/2014/04/09/facebook-messenger-or-

the-

highway/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnLw&guce_referrer_sig=AQ

AAABdlZmB6vDfFQoP2US3ni6C7kidOYarQH8ZPJGKbjnAPutDFVHsLgEe8lTXh2ZFqKusIi2rmnPIVxv6eG

QeZImkIQQEvLpBCaLV9sE6rw6fD8tGFJ_oxvEnsyUsLVVAjWVrScA1JRQw9F1huZmxuDuwCZvB2PtEYY

OlRYLwVs4IH> Acessado em: 08/06/2019. 
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papel de espectador é reservado unicamente ao leitor, enquanto o poder da tomada de decisão 

reside apenas nas mãos do autor. Não que um livro hão aja sobre o leitor e dessa interação surja 

uma interpretação única sobre a obra, me refiro aqui apenas à objetividade das palavras e de 

como elas constroem uma estrutura “finita”. 

Recebendo de alguns o mérito por ter sido pioneiro em seu gênero24, em Consider the 

Consequences  ̧ livro de Doris Webster e Mary Alden Hopkins encontramos múltiplos finais 

alternativos. Ainda aqui as autoras atuam como idealizadoras e realizadoras de toda a obra 

literária, porém, a existência de finais alternativos põe nas mãos do leitor um papel pouco mais 

importante, agindo diretamente na trama.  

Enquanto gênero literário, livros-jogos têm como principal característica colocar na mão 

dos leitores o poder de escolha que influenciará o final da trama. Oferecendo encruzilhadas em 

pontos chave de suas tramas, o leitor deveria emergir nos acontecimentos do livro, tomando 

parte ativamente de seus acontecimentos. 

 

Se você prefere ficar e lutar, passe para a página 84. 

Se acha mais prudente acatar o conselho do seu companheiro e entrar pela floresta, 

examine as coisas na página 86. (STINE, A espada de ouro e os dragões, p. 81) 

 

Se deseja escolher uma primeira opção deverá retomar a leitura em determinada página. 

Caso contrário deverá fazê-lo em uma outra página igualmente apontada pelo autor. Quando 

comparada com a linearidade da leitura de um livro “convencional”, um livro-jogo apresentava 

inúmeras possibilidades de impactar na história lida, tornando o leitor um pouco mais 

responsável e emerso na trama. 

Diferente de um livro ou de um livro-jogo, em um RPG não há um autor enquanto figura 

centralizadora de decisões. As situações vividas não são extraídas das páginas de um livro, mas 

sim são interpretadas a partir dos desígnios de cada um dos, não mais leitores, jogadores. Com 

o auxílio de um Mestre de Jogo que apresenta aos jogadores um mundo que onde cada 

possibilidade se apresentará, cada participante se torna autor de sua própria jornada. Está nas 

mãos do jogador o poder de decidir e narrar suas ações e decisões, obtendo através do lance de 

dados e das combinações de fatores de um sistema pré-acordado a resposta que determinará se 

a ação que desejava realizar foi exitosa ou falha. 

Apesar de ser um jogo, RPGs geralmente não têm vencedores ou perdedores. Sua 

 
24 CONSIDER the consequences. Demian's Gamebook Web Page. Disponível em: 

<https://gamebooks.org/Item/11406/Show>Acessado em: 08/06/2019. 
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dinâmica interpretativa se assemelha ao teatro e a literatura. Cada jogador constrói seu 

personagem e o interpreta de acordo com as situações que ele mesmo constrói, ou que o Mestre 

lhes apresenta, construindo em conjunto uma trama que independente do resultado final, será 

determinante para a trama vivenciada pelo grupo. 

Desde que Dungeons & Dragons, primeiro jogo do gênero, foi publicado em 197425, as 

concepções do RPG se expandiram do jogo de tabuleiro originário. Para além de sua versão “de 

mesa” que conta com livros de regra, dados e pode contar até mesmo com miniaturas e outros 

itens ainda existam os Live Action, RPGs de ação ao vivo, jogados geralmente ao ar livre, com 

cada jogador interpretando de fato seus personagens, como atores em uma peça. 

Dentre as modalidades que se utilizam de meios eletrônicos, ainda existem games de 

RPG, iniciados como singleplayer e que com o avançar da tecnologia se tornaram multiplayer 

envolvendo múltiplos jogadores. Atualmente, a nomenclatura MMORPG - Massively 

Multiplayer Online Role-Playing Game - se refere a jogos eletrônicos com milhares de 

jogadores ao mesmo tempo.  

Já os RPGs de Fórum - como o nome dá a entender - são aqueles que se utilizam de 

fóruns de discussão para acontecer. Se apropriando de suas funções características, divisões 

categóricas de tópicos e ferramentas de bate-papo para pôr em prática o jogo de interpretação é 

do RPG de fórum que surge o RPG em redes sociais. Nele cada tópico se torna um ambiente 

diferente, se abrindo à interação entre os personagens que seguem regras estabelecidas pelo 

grupo como “não postar as reações de outro personagem” ou “distinguir entre o que se diz em 

on e o que se diz em off. Tendo em essência muitos dos elementos técnicos em comum com os 

fóruns, as redes sociais permitem a prática do RPG em bases bastante próximas. 

O conceito de RPG em sua essência trata da vivência de diferentes perspectivas, seja no 

ambiente on-line ou não. A forma com que os jogadores criam seus personagens em razão das 

histórias aventuras que desejam experienciar e a maneira com que dão forma e realizam os 

turnos eróticos está intimamente relacionada à frase de Pink citada anteriormente. Apesar de 

problemática caso aceita sem devida atenção e questionamento, “gente que não consegue 

interagir com gente de verdade” e a questão da experimentação de si mediante “regimes de 

self” no que tange à sexualidade e gênero expostos por Leitão e Gomes (2018).  

Com a importância ocupada pela interpretação, refletir a respeito da construção conjunta 

 
25 PETERSON, Jon forty Years Adventure, Wizards of the Coast, California, 2014 Disponível em: 

https://dnd.wizards.com/dungeons-and-dragons/what-dd/history/history-forty-years-adventure Acessado em: 

08/06/2019. 
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de uma história encenada pelos personagens nela envolvidos se torna condicionante para a 

problematização que nela se baseie.  Para isso, acredito ser válido tratar a construção narrativa 

criada pelos jogadores como a construção de uma ficção literária tal como proposta por Nodari 

(2015). A lógica desenvolvida nos turnos se assemelharia à ficção literária como uma criação 

que transcende o mundo “verificável objetivamente”, estabelecendo um “tratamento específico 

do mundo” sendo dele indissociável. Esse mundo criado ficcional seria então capaz de imergir 

os jogadores à tal ponto que os variam esquecer-se do mundo, tornando-se um outro mundo 

(NODARI, 2015, p.43), permitindo ao seu leitor ou escritor (no caso literário) e jogador (no 

caso interpretativo) “vivenciar” novas experiências através de “egos imaginários”. A criação 

ficcional do role-playing proporcionaria uma mudança de perspectiva segundo uma 

“‘imaginação simpática’ que move a ficção segundo uma personagem” (Nodari, 2015, p.81), 

permitindo contemplar a “existência de quem nunca existiu”. Essa dicotomia que surge 

implícita entre o que “existe” e o que “não existe”, entretanto, merece atenção especial. O 

assunto posteriormente será retomado no que diz respeito ao termo fake que aparece 

recorrentemente em campo e suas implicações. 

 

O erotismo. 

 

Shape é o termo nativo utilizado para se referir à aparência de seu personagem. Em um 

ambiente que gira em torno do erótico, o shape está intimamente relacionado ao corpo. 

Acredito, portanto, ser possível tomarmos o corpo como estrutura simbólica pela qual nós nos 

colocamos no mundo tal como proposto por Le Breton (2013), o que, tal como os tópicos 

anteriores, intermedia uma série de novas ligações fundamentais para uma compreensão 

fenomenológica dos grupos interpretativos no Vk. 

Dentre os participantes desta pesquisa os shapes em sua maioria giravam em torno da 

temática anime, mídia japonesa de desenhos animados cuja popularidade no Brasil vê 

vertiginosa ascensão desde a década de 9026. Por sua vez, quando o anime ou sua contraparte 

gráfica o mangá são de cunho sexual, recebe o nome de hentai, gênero pornográfico da arte e, 

em campo, muitas vezes tratado como sinônimo da atividade sexual interpretativa. 

Buscadas em sites específicos que variam entre, por exemplo, o pixiv.net, dedicado para 

 
26 GOTO, Marcel. “Quando surgiram os primeiros mangás e animes?” Super Interessante, São Paulo, 

2011. Disponivel em: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quando-surgiram-os-primeiros-mangas-e-

animes/ Acessado em 05 de mai 2019. 
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artistas publicarem suas artes e fanarts (artes feitas por fãs com temática de obras existentes) a 

plataformas mais voltadas ao gênero pornográfico como gelbooru.com e rule34.xxx os shapes 

são limitados apenas pela disponibilidade das imagens e pelo vigor com que o jogador os busca. 

Uma resposta recorrente à pergunta “o que você está fazendo?” é “nada, só buscando fotos”. 

Essa resposta despretensiosamente indica que os momentos passados no personagem não se 

destinam exclusivamente às interações interpretativas e conversativas. O usuário dedica-se à 

construção do personagem, buscando dentro de uma constelação de imagens possíveis aquela 

que será por ele assumida e incorporada enquanto shapes, moldando-o enquanto personagem. 

Porém, dentre todas as possibilidades disponíveis através das artes disponíveis on-line e 

daquelas tornadas disponíveis através da edição destas imagens, há aquilo que guia estas 

escolhas. 

Em um exemplo similar ao encontrado por Leitão e Gomes (2018) com Alice no Second, 

Violet (a primeira de duas personagens diferentes de mesmo nome a serem citadas neste 

trabalho) no Vk reúne alguns dos mesmos elementos apontados pelas autoras ao afirmarem o 

avatar enquanto objeto do desejo do usuário. Em conversa, Violet, cujo shape ostenta longos 

cabelos cor violeta e um corpo jovem de seios grandes declarou que apesar de “homem em off” 

e “não ser gay”, é uma personagem mulher que só se relaciona com homens. Nesse sentido, o 

jogador que queria “turnar com a Scathach” (sendo Scátchach personagem da série animada 

Fate/Grand Order) no sentido de que queria ele interpretar como personagem masculino com 

outro jogador fazendo papel da figura desejada, ele mesmo acabou por fazer-se objeto desse 

desejo. Não que não existissem personagens com o shape desejado disponíveis ou até mesmo 

dispostas a ações com o jogador em questão, para ele “o único jeito de garantir que eu ia 

conseguir fazer o que eu queria é eu sendo ela”, uma visão que se enquadraria à busca hedonista 

moderna como descrita por Campbell (2001). O prazer buscado a partir de um desejo idealizado 

dentro das práticas interpretativas eróticas, os fetiches são elementos fundamentais para a 

construção ficcional das possibilidades de existência criadas pelas narrativas. Partindo de uma 

alteração de percepção, podemos afirmar que “os indivíduos consomem principalmente 

imagens mentais pelo prazer que elas proporcionam” (REZENDE e COELHO, 2010, p. 113).  

Essas “imagens idealizadas”, porém, funcionam em duas vias. O desejo do próximo não 

é algo que acaba sendo levado em consideração na modulação de um personagem. A esse 

respeito creio que o exemplo de Mike seja esclarecedor. Em seu primeiro shape sua aparência 

era focada em três elementos centrais, a pele negra, o corpo musculoso e seus cabelos e barba 

brancos, sendo o terceiro ponto o que julgo ser o mais relevante. Mike era velho. Pouquíssimos 
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foram os personagens velhos encontrados por mim durante a pesquisa. Além de Mike apenas 

um outro ostentava cabelos brancos pela idade e não por estética. Até mesmo o pelo facial era 

elemento de considerável raridade. Contudo, quando conheci Mike através de Felícia ele não 

mais tinha esse shape. Mantendo o corpo forte e a pele negra, Mike encontrava-se ruivo e com 

aparência muito mais jovem do que a mostrada em sua primeira imagem de perfil. Construído 

para ser tanto um daddy27 quanto um BBC28 o personagem passou por uma série de mudanças 

em sua aparência. Segundo ele, o “daddy não era tão popular”. Apesar de, segundo ele, sua 

“postura” de daddy não ter mudado com as “fotos”, sua aparência foi mudada para agradar mais 

às suas parceiras. 

De forma similar, Bianca cuja personagem mantinha como principal característica seus 

cabelos castanhos e seios grandes confessou que “a ideia (sic) era ter só peito grande e bunda 

(sic) normal” mas a personagem acabou ficando “toda gostosa” pois os shapes com coxas e 

nádegas grandes “faziam mais sucesso”. Isso me leva a pensar que, ao mesmo tempo que o 

shape reflita um desejo individual do jogador, de sua vontade em interpretar e experienciar 

determinada situação, há também uma economia dentro do grupo onde o desejo do outro 

também é considerado. Então, apesar de ser um prazer individual, ele é construído em grupo. 

Sendo sempre necessário um mínimo de dois personagens para se turnar, isso não é de se 

estranhar.  

Tal como em campo a questão da escolha do shape não se resume à um coletivo de 

indivíduos cada qual com seu “fetiche estranho” tentando satisfazer-se - e tão somente 

satisfazer-se - todos os elementos técnicos e sociais envolvidos no grupo interpretativo em 

questão são perpassados por diversos fatores transformadores que permitem e moldam a 

atividade humana de forma híbrida. O “vínculo designa, por sua vez, o que afeta, o que coloca 

em movimento, e a impossibilidade de definir esse faz fazer pelo antigo acoplamento da 

determinação e da liberdade” (LATOUR, 2015, p.143) uma relação onde indivíduos, objetos 

e conceitos estruturam campos de ação que, mesmo em um regime de self único. 

 

  

 
27 Figura masculina mais velha e geralmente dominante. 
28 Do inglês Big Black Cock, termo utilizado pela indústria pornográfica e contextos eróticos para se 

referir a homens negros com pênis grandes. Em campo este é um dos “arquétipos” assumidos por personagens 

homens ou shemale. 



 

46 

 

CAPÍTULO III - ON E OFF: DESCOBRINDO LIMITES E INTERSEÇÕES. 

 

Uma vez estabelecido a reflexão envolvida no entrar no campo e nos modos de fazê-lo 

dentro de uma pesquisa no ciberespaço, resta tratar dos “resultados” de tais deliberações. Ao 

observar um grupo e pôr-se em uma posição de liminaridade o antropólogo observa, porém 

também é observado, fazendo-se necessário contrapor as decisões prévias ao campo com as 

respostas dele obtidas. A descrição feita por Florence Weber (2009) do “recém-chegado” me 

ofereceu considerável material para reflexão nesse sentido. Assim, tento problematizar minha 

escolha com base em sua pretensão inicial de observar seus interlocutores enquanto 

“estrangeira”. Pondo-me na posição de observador e de observado, acredito que a noção de “a 

quem se diz e a quem se mostra” (Weber, 2009, p. 31) seja um ponto de partida fundamental 

para o método de construção de dados que escolhi. 

Como nos diz Berreman (1990) o trabalho de campo envolve o “controle de 

impressões”, tanto causadas quanto interpretadas, tanto pelo pesquisador quanto pelos sujeitos 

envolvidos. Para isso além de escolher um shape para minha personagem que tivesse certa 

relação com a leitura – uma tentativa de relacioná-la à vida acadêmica – deixei claro na 

construção de meu perfil que por trás daquela personagem, em off, havia um homem. Apesar 

da personagem mulher, esperava ter parâmetros para descobrir a profundidade da minha 

primeira impressão a respeito da retórica de gênero. 

A esse respeito pude refletir melhor apenas em um estágio posterior da pesquisa, mas a 

princípio, não pude sentir que Felícia era rejeitada. No começo, enviei solicitações para perfis 

que julguei serem dos mais diversos “arquétipos” e enviei também mensagens para me 

apresentar e contar a respeito da pesquisa que eu planejava iniciar. Poucos foram aqueles que 

rejeitaram o convite de amizade. Nos últimos dias da pesquisa, foram 13 convites de amizade 

não aceitos, com 185 amigos, com mais sendo encontrados a cada login ou chegando sempre 

que Felícia 'ficava on-line. Sobretudo após o advento de Dom-Indigo que por contraste revelou 

a “relativa popularidade”, creio ser mais relevante problematizar as recepções negativas. 

Mesmo que me reste apenas conjecturar se a recusa foi motivada pela pesquisa, pelo fato de 

Felícia não interpretar, por rejeição à sua aparência ou ao fato que a personagem tinha um off 

do sexo masculino, creio ser importante salientar estas recusas uma vez que as mesmas 

auxiliaram em minha percepção do campo. 

Em um contraponto interessante, a questão da interpretação me trouxe dados mais 

relevantes a respeito da forma com que o campo parece me ver. Embora enquanto Felícia 
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nenhum contato com quem eu tenha conversado a respeito de meu gênero off tenha rechaçado 

amizade, muitas foram aquelas interrompidas após um breve diálogo similares a este que uso 

como exemplo: 

 

Violet: obrigado por aceitar linda td (sic) bem com vc (sic)? 

Felícia (Eu): Eu estou bem, e você? 

Violet: tbm (sic). gostaria de interpretar? 

Felícia (Eu): Infelizmente meu perfil não é interpretativo. 

Violet: ahh T_T 

[Aviso do Vk]: Você não pode enviar mensagens a este usuário devido às 

configurações de privacidade dele. 

 

Através desse curta, porém ilustrativa passagem acredito que tenha algo de revelador 

nesse comportamento que vai do interesse à rejeição em um curto período de tempo. Violet em 

questão de minutos enviou solicitação de amizade para Felícia, a elogiou, fez-lhe um convite e, 

após a negativa, a adicionou à lista negra, uma ferramenta da plataforma para restringir o acesso 

de usuários à sua página. 

No campo, há duas categorias que se opõe e se manifestam de forma tácita. O 

“interpretativo” e o “conversativo”. Com avisos como “100% interpretativo” no fixo ou 

“Alguém pra interagir? Se for pra rp já chega com turno. Conversas venha preparado” em 

postagens os usuários manifestam sua disposição em conversar e interpretar. Mesmo não sendo 

categorias totalizantes uma vez que mesmo perfis totalmente interpretativos costumeiramente 

engajam conversas e perfis conversativos interpretem, essa divisão parece ser determinante para 

o interesse de cada off ao adentrar o jogo e em minhas interações em campo, acabou por ter 

maior peso para a forma com que minha personagem é observada que qualquer outro fator. 

Chego a essa conclusão pelos interlocutores que durante nossas conversas tentaram 

“puxar ações”, começar turnos, descrevendo ações mesmo quando eu as ignorava 

deliberadamente. Isso me diz em grande parte que Felícia fora tomada como mais um perfil 

entre muitos outros, e meu intuito de pesquisa apenas como mais uma composição de 

personagem. Apesar de poucos contatos (todos eles homens) perguntarem a respeito do aviso a 

respeito do gênero off, a maior parte das interações é marcada pela busca das interpretações. As 

conversas que envolviam a temática off giravam em torno da curiosidade a respeito da pesquisa. 

Muitos iniciaram o contato interessados em ajudar a pesquisa ou se mostrando curiosos a 

respeito de seu andamento. Por outro lado, não foram poucos os que iniciaram o contato 

referindo-se a mim por “cientista” escolhendo esse fator do fixo como fator determinante para 

nossa interação e não levando em consideração. 
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Bruce, um furry-pantera negra aproveitou-se desse “elemento de enredo” para criar uma 

ligação entre nossas personagens. Tão logo sua solicitação de amizade fora aceita, Bruce pôs-

se a curtir as fotos de Felícia, fazendo o mesmo com seu fixo onde comentou “é... uma bela 

cientista”. Iniciada a conversa onde elogios à Felícia e menções à sua profissão não foram 

pródigas, o pantera (sempre no masculino) logo contou-me sobre como já havia sido capturado 

por um cientista louco que planejava disseca-lo. Um elemento de sua história que não constava 

em seu fixo, mas que estabelecia um elo entre os personagens. Uma ligação frequentemente 

usada como pretexto para o flerte e para o turno através de sutis convites como “então você vai 

dissecar esse pantera?”. Em casos como esse, pouco pareceu importar a oposição de gênero 

entre on e off. Esse elemento me permitiu um rápido vislumbre da importância dos personagens 

em contextos interpretativos.  

Merlin acabou sendo o amigo mais próximo de Felícia durante os quase três anos de 

pesquisa. Seu shape baseado em um personagem homônimo - a quem ele só adicionou um 

sugestivo sobrenome - tem longos cabelos brancos e perfil esbelto, ostentando sempre um 

sorriso confiante com ar zombeteiro. Sua face que aparecia sempre entre as mensagens recentes 

de Felícia tornou-se logo familiar. 

Em nossa primeira conversa ele se demonstrou especialmente interessado em saber os 

motivos que me levaram a fazer um perfil feminino tendo em vista o aviso sobre o gênero do 

off. Com o passar do tempo conversamos sobre muitos assuntos que oscilavam entre o on e o 

off com grande sutileza. A esse respeito cheguei a contar a ele sobre como no passado eu já 

havia relacionamentos que começaram em on e se tornaram off  ̧parceiras mulheres que conheci 

em minha experiência pregressa com aquele tipo de RPG e que acabavam por fornecer a ele 

informações a respeito de minha identidade em off. Para mim, por nossas conversas e pelo perfil 

de Felícia estava claro que por eu ser um homem cis hetero em off. Apesar disso, sua intenção 

em realizar turnos eróticos com Felícia acabava por despontar em nossas conversas, tal como 

surgiu em uma madrugada de sábado em que trocamos as seguintes mensagens: 

 

Merlin: kkkkkkkk bom, pq (sic) ta (sic) acordada essa hora? 

Felicia (Eu): Um pouco de insônia e um pouco de irresponsabilidade já que eu acordo 

cedo amanhã 

Merlin: ainda tem esperança que vai dormir? 

Felicia (Eu): Bom... 

Que eu vou dormir um dia, sim 

Se eu vou dormir em um futuro próximo... 

Aí eu já não faço ideia 

Merlin:  acho que nas proximas (sic) 7 horas não tem nenhuma chance kkkk 

Felicia (Eu): kkkkk não diz isso!! 
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Eu tenho que dormir 

Merlin: tarde demais, pega o café e vem ca (sic), tu n (sic) tem cara de quem estaria 

dormindo num dia comum de sabado (sic) como hj (sic) u-u 

aceite seu destino assim como eu e passa direto a madrugada se dispondo de dia 

Felicia (Eu): Eu adoraria... adoraria haha 

Nem lembro a última vez que virei a noite assim 

Merlin: não lembra nem o que fazia? u3u 

Felicia (Eu): Se eu tivesse que definir 

Diria que eu ficava "atoa" 

Não sei o que eu fazia especificamente 

Merlin: hmmm, passar noites atoa é bom u-u 

eu devo ficar turnando por aqui ate (sic) as 4 pra ir jogar ate (sic) as 7 e algo e ir pro 

mercado. 

mas e vc (sic)? ja (sic) tem planos? 

Felicia (Eu): Nenhum... 

Uau... Você tem tudo planejado! 

Merlin: se eu n (sic) planejar, morro de tedio x=x 

bom, quer se divertir comigo? ~~ 

Felicia (Eu): Divertir como? 

Merlin: Se lembra da parte de eu ser um pervertido? 

Felicia (Eu): Kkkkkkk ah... 

Tinha esquecido dessa parte 

Merlin: ela aparece nas piores e melhores horas huieheuiheui  

Felicia (Eu): E quais seriam as melhores e as piores horas? 

Merlin: essa aqui é um otimo (sic) exemplo dos dois, dependendo da concepção. 

Acho que tu ja (sic) notou que eu to pensando em te foder (sic), se isso é algo bom ou 

ruim, é com vc (sic) ~~ 

 

Dado o histórico de conversas onde, para mim, Felícia fora pouco mais que uma 

“ferramenta”, assumi desde o primeiro dia que minha intenção de “apenas pesquisar” havia sido 

compreendida por Merlin. Contudo não fora este o caso. Para ele, uma coisa não parecia ter 

relação com a outra.  

Nessa conversa onde o que se fala sobre on e o que se fala sobre off depende puramente 

do contexto, do confronto das minhas concepções prévias com o campo resta que, ao optar por 

um perfil feminino eu deliberadamente posicionei-me dessa forma no campo. Sempre 

subentendido, o off não toma parte em on. Mesmo que Merlin tenha listado seus afazeres off, 

não deixou de ser Merlin ao fazê-lo. De forma inversa, por mais que Felícia tenha revelado os 

motivos que levaram seu off, ao fazê-la mulher, era uma mulher que ali estava com ele. 

Observar a dualidade on / off como dicotomizante aqui se mostra ineficaz no que tange 

a complexidade dos conceitos. On / Off tomado como opostos como virtual / real implica em 

esquecer a complementariedade que a dupla conceitual traz consigo. O on surge a partir do off, 

algo que o precede, porém, quando no ciberespaço e em suas particularidades, o off se torna on, 

envolvendo uma série de aspectos como rede elétrica, computadores, conexões de internet. 

Conceitos que atuam na construção de significados de maneira que toda uma nova forma de ser 

se torna possível. 
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Na tentativa de “evitar ser evitado” não apenas tive acesso aos perfis que se recusavam 

a aceitar perfis masculinos como também passei a ser tomado pelo campo em sua concepção 

de Felícia. Em outra ocasião, após um período afastado do campo Merlin me fez perceber algo 

importante a esse respeito. 

 

Merlin: poxa, eu gostava tnaot  (sic) de falar com vc  (sic), mesmo que nossas 

conversas fossem leves flertes atrás do "material" que vc (sic) tanto queria ... que 

agora tenho uns turnos bons para mostrar, mas ne, fico triste em ler isso x-x 

 

Ao reclamar da minha ausência durante um período em que eu me afastei do campo, ele 

cita nossas conversas como “flertes”.  Como na citação anterior, quando Merlin brinca sobre 

“pegar o café” e Felícia o responde com “adoraria”, por mais que a intenção real fosse 

direcionada à ideia de “virar a madrugada atoa”, alheio à minha intenção (e por extensão a de 

minha personagem), não é de se estranhar que a subjetividade criada transite pelos inúmeros 

elementos que compõe a interação em questão. 

Começando por elementos off como a hora em que se está acordado e pelo que se irá 

fazer no dia seguinte até chegar no on e no intuito de turnar / “foder”, há uma lógica interna 

que - por mais que tenha me causado confusão - surge “naturalmente” durante as conversas.  

Naturalizada, a ideia de que os offs existem para além de seus personagens e que o on 

implica em um off parte da estranheza da situação se perde e se torna mais compreensível 

compreender a questão do “flerte mútuo”. É parte constituinte da visão êmica de que há outra 

existência para além do Vk, porém, ela é de fato uma outra existência. Esse mal entendido me 

chamou a atenção para a forma com que on e off apesar de indissociáveis não se relacionam.  

Híbridos e complementares ainda que existências distintas, esse episódio se torna ponto 

fundamental para a consolidação da multiplicidade de identidades e suas diferentes 

possibilidades de vivência como estruturante para este trabalho. O flerte independe da minha 

intenção de flertar pois não envolve a minha subjetivação. O meu “eu”, pesquisador e off de 

Felícia é notoriamente considerado por Merlin ao levar em conta a pesquisa, porém, não é ao 

pesquisador a quem ele se refere, mas sim à Felícia, pessoa com que ele conhecera e interagira 

por todo esse tempo. 

Essa passagem traz de volta a Weber (2009) pois a forma com que o campo me via e 

interpretava se tratava na verdade na forma com que o campo não me via. A subjetivação 

construída em campo pouco dizia respeito a mim, mas sim ao personagem ao qual eu concebera 

para habitar aquele ambiente. Em algum ponto Felícia havia ganhado vida sem que eu tomasse 
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ciência disso. Enquanto eu considerava estar em campo através de um personagem, acabei por 

me descobrir em campo sendo um personagem. 

Seguindo o proposto por Leitão e Gomes (2018) o Vk não seria um ambiente imersivo 

uma vez que não cria uma descontinuidade que traria o usuário para dentro desse ambiente on-

line e o deslocando do anterior off-line. Sozinha, sendo apenas uma rede social - dentre muitas 

- sem fugir em demasia do padrão (Orkut, Facebook, Yoble, etc.) ao qual a sociedade ocidental 

moderna se habituou ao longo das últimas duas décadas. Entretanto, há dentro do grupo 

interpretativo a questão do RPG enquanto fator fundamental para proporcionar aos usuários um 

grau de imersão naquele mundo imaginado e compartilhado, algo que se mostra mais que o 

suficiente para romper o elo com sua identidade civil, adotando a identidade de seu personagem, 

o que por extensão afeta necessariamente a forma com que, enquanto pesquisador, vejo o campo 

e o campo me vê. 

 

Empirismo em Campo 

 

Quando on-line, a autopercepção que incide sobre os corpos envolvidos nos turnos 

eróticos diz respeito ao corpo que temos no ciberespaço e o corpo percebido é o shape do 

personagem encarnado. É por esse corpo que a persona é percebida e tomada, por um corpo 

imaginado. A esse respeito, Buttler nos diz que: 

 

Desde sempre um signo cultural, o corpo estabelece limites para os significados 

imaginários que ocasiona, mas nunca está livre de uma construção imaginária. O 

corpo imaginado jamais poderá ser compreendido em relação ao corpo real; ele só 

pode ser compreendido em relação a uma outra fantasia culturalmente instruída, a qual 

postula o lugar do “literal” e do “real”. (BUTLER, 2003, p.108) 

 

Ao questionar a categoria “mulher” dentro do feminismo e em diálogo com as teorias 

de identidade, Butler (2003) chama a atenção para a construção relacional pela qual algo vem 

a ser. Só se é algo dentro de um contexto, de forma que a identidade de gênero não seria uma 

“essência” a ser categorizada e definida, mas sim o resultado de uma produção social, da relação 

entre sexo, gênero, prática sexual e desejo dentro de seu contexto cultural. “Se o gênero são os 

significados culturais assumidos pelo corpo sexuado”, com auxílio de Butler (2003) podemos 

apontar uma ingênua decisão tomada no início da pesquisa e iniciar a problematização de suas 

consequências. De forma não inadvertida, porém irrefletida, optei por deliberadamente me 

posicionar de forma sexuada em um campo que prometia ter considerável problemática de 
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gênero.  

Por que tantas pessoas passaram a não adicionar homens, e em casos mais “radicais” 

passaram a recusar até mesmo contato com personagens masculinizados? A esse respeito, 

desejo e prática sexual possuem papel determinante e inquestionável. Ora, se estamos falando 

de perfis que buscam práticas sexuais interpretativas, não seria de se surpreender que tais 

pessoas buscassem satisfazer suas fantasias da forma que melhor lhes convém. Não seria 

surpreendente então que personagens mulheres lésbicas e homens heterossexuais assumissem 

tal postura. 

Entretanto, mesmo com a preponderância do erótico na práxis interpretativa, nem todos 

os turnos são de cunho sexual, muito menos toda interação e conversa. A título de temática, há 

muito de cotidiano nas interpretações. Como Dom-Indigo, fui convidado por Gardevoir, 

personagem baseado no Pokemón29 antropomórfico de mesmo nome - consideravelmente mais 

humanizado - a fazer um tour por sua residência. Um passeio corriqueiro interpretados em 

turnos que ouso classificar como “inocentes”. Deve-se, entretanto, ressaltar que “cotidiano” é 

um termo recorrente nos fixos, referindo-se a ações ambientadas nas tarefas cotidianas e que 

pode ou não levar ao erótico. Ações como trocas de olhar, sorrisos, carinhos e passagens típicas 

de uma convivência diária são realizadas em turnos consideravelmente frequentes. Mesmo que 

haja o interesse de um dos envolvidos em erotizar a interpretação, a temática cotidiana (mesmo 

quando fantástica) pode ser mantida sem grandes dificuldades. Porém, essa ‘boa convivência” 

não se aplica a todos. 

Através de Felícia e Dom-Indigo e em suas respectivas interações com os contatos pude 

sentir “na pele” a diferença entre os dois lados da lógica de gênero aqui apresentada. Enquanto 

como Dom-Indigo eu dispunha de relativa tranquilidade em campo, podendo me permitir o luxo 

de participar de turnos sem preocupar-me com o andamento da conversa, o mesmo não se aplica 

à Felícia. 

Com seu shape escolhido pela relação com a leitura expressada nas imagens 

propositalmente mais introspectivas (apesar de representarem um personagem que não se 

destaca entre os demais), a mesma não podia se permitir participar de ações cotidianas apesar 

dos convites serem muito mais numerosos do que aqueles propostos à Dom-Indigo. Toda vez 

que Felícia “olhou” ou “sorriu”, sem exceção, em todas as exceções feitas à regra de “não 

interpretar”, as ações sofreram guinadas bruscas ou sutis rumo ao erótico quando “(…) o 

 
29 Série de jogos publicado pela Nintendo desde 1996 e série de anime no ar desde 1997. 
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garotinho logo abaixava a bermuda deixando o piruzão (sic) duro, grosso e veiúdo (sic) pra 

fora” ou “a cavala (sic) logo se levantava, se aproximando da garota deixando seu caralhão 

(sic) imenso roçar em sua barriguinha lisinha te melando com meu pré gozo quentinho e 

grudento”. 

Certa vez, ainda a poucos meses da pesquisa, Felícia teve a seguinte conversa Ashley, 

uma shemale que descreve a si mesma como “cavalona” em seu perfil: 

 

Felicia (Eu): Obrigada! 

Bom, pra começar: o que você faz por aqui? 

Ashley: Geralmente eu gosto de foder (sic) minhas amigas e deixar elas bem 

cheias com minha porra (sic)      

Felicia (Eu): E como vocês fazem isso? 

Ashley: *a negona (sic) sorria maliciosamente olhando pra ela, logo abria o 

zíper de meu shortinho fazendo minha rolona  (sic) negra, dura, grossa e veiúda  (sic) 

pular pra fora* 

Geralmente elas chupam meu caralho (sic) e o deixam bem babado pra foder 

(sic) elas 

Felicia (Eu): Mas... Como vocês chegam a esse momento? 

Ashley: *sorrindo gentilmente olhando pra vc, minha rolona (sic) pulsava 

forte bem dura, grossa e veiuda  (sic)* 

Felicia: Assim? Não conversam antes? 

Ashley: As vezes um pouco hihi 

*a negona se aproximava de vc (sic) deixando minha rolona  (sic) gorda 

tocando sua barriguinha, minha rolona (sic) pulsava forte bem dura com a cabeçona 

(sic) melada de pré gozo* 

Tem mais perguntas amor? 

Felicia (Eu): Bom, eu praticamente só tenho perguntas. 

Ashley: Tudo bem ^^ 

 

Apesar do conceito de “afeto” tratado por Favret-Saada (2005) ser mais comumente 

utilizado em contextos de observação participante, acredito que a mudança de perspectiva 

permitida por uma vivência mediada por uma persona feminina permita a utilização do mesmo 

princípio. Através de Felicia e envolto por um contexto hipersexualizado tive certa noção de 

como é estar do outro lado do espectro de gênero. Mesmo quando não se traduzia na tentativa 

de iniciar um turno, o desconforto vinha na forma de conversas que seguiam o seguinte padrão: 

 

Amanda: Olá! 

Você é uma pesquisadora sexual? 

Felicia (Eu): Acho que de certa forma, sim 

Amanda: Talvez possa me ajudar 

Felicia (Eu): Se estiver ao meu alcance eu ficaria feliz em ajudar 

Amanda: Eu sou uma dragonesa (sic) de outro mundo e aqui nesse vocês fazem 

bastante anal..  
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Já "anal" não era comum entre dragões 

Mas aqui, as humanas parecem gostar tanto 

Eu quero aprender a foder (sic) uma humana no cuzinho (sic) 

Se me ensinar, eu te ajudo em qualquer coisa da sua pesquisa 

Felicia (Eu): Eu não sou a pessoa mais indicada pra te ensinar isso. 

Amanda: Deixa eu aprender 

Com você 

Você é estudiosa de sexo, sabe me dar um anal bem gostoso não é? 

 

De certo eu, um homem com 1,80 m e mais de 100 kg, visivelmente barbado jamais 

vivenciaria esta conversa e esta situação se não através da obliquação (Nodari (2015a) que 

converge minha perspectiva, enviesando minha visão com a da personagem que me empresta 

seu shape. Mais uma vez, tanto pela inexperiência como pesquisador quanto pela mentalidade 

masculina, não soube como lidar com a situação. Refletindo a situação posteriormente, ao optar 

por ignorar e por não ter reagido à situação rechaçando os avanços de Ashley mantive Felícia 

nessa situação que me foi tão desagradável e que acabou posteriormente por me afastar da 

personagem, o que indiretamente somou força à ideia de ter um segundo perfil na pesquisa. A 

partir deste dia, passei a dedicar especial atenção às investidas sofridas por minha personagem, 

metodologicamente ampliadas a partir da estranheza criada pela vivencia dupla em campo. 

Felícia e Dom-Indigo permitiam uma dupla vivenciação do campo, e, uma vez tendo sentido na 

pele o ímpeto masculino descobri ter tido uma amostra do que era tido como comportamento 

“de macho” entre as personagens shemale do Vk. 

Não fosse por Felicia e a mudança de perspectiva por ela criada, creio que mesmo nos 

anos de vida por vir não haveriam situações que me fariam vivenciar ainda que uma fração 

desta fração de experiência. Seguro por detrás da tela de meu computador ou smartphone, 

intocável pelo “anonimato” que a personagem acaba provendo, não pude sentir o que é o assédio 

e a agressão sexual que vivenciam as mulheres pois simplesmente não o sou. Porém, em suas 

limitações e de forma empírica vivenciei algo que em outra situação jamais vivenciaria. 

Certa vez, logo após dizer “oi” (e tão somente “oi”) Felícia recebeu de um personagem 

uma foto do pênis de seu off. Mesmo que de forma segura e controlada, através de Felícia pude 

experienciar durante a convivência etnográfica um ponto de vista que dificilmente me seria 

permitido em condições habituais. Graças a esse lugar de alteridade e estranhamento, o foco 

deste trabalho rumou das práticas de prazer para as relações de gênero em sua lógica êmica.  

 



 

55 

 

“Não aceito machos nem machorras” 

 

Apesar do contexto dos mais diferentes, acredito que as categorias de análise de Almeida 

(1996) a respeito da masculinidade possam ser de grande ajuda no que diz respeito à 

performance de gênero masculino. No que diz respeito ao comportamento, associo essa busca 

constante e as vezes irrefreável no sexo à hegemonia masculina onde no discurso de gênero 

êmico, a importunação sexual se tornou de certa forma indissociável do signo do masculino. 

No senso comum, a virilidade masculina é fator de orgulho e constitui característica positiva na 

construção de um habitus masculino (BOURDIEU, 2001). O homem deve sempre buscar, 

querer e jamais negar sexo, e em um ambiente onde sabe-se que todos buscam o prazer é uma 

prática atribuída ao gênero masculino o exagero. Se existe algo de harmonioso que rege o 

funcionamento interno dos perfis interpretativos, o comportamento de “macho” seria o aquele 

que não respeita as normas do grupo, ultrapassando o que seria aceitável, o que gera as inúmeras 

manifestações a respeito de suas investidas. No perfil de Olivia, mulher cujo shape de longos 

cabelos ruivos e de curvas generosas costuma ter quase uma centena de “curtidas” em suas fotos 

tem em seu perfil uma espécie de “desabafo” fixado para ser lido por seus contatos desde o ano 

de 2016: 

 

Minha bunda não precisa da sua rola (sic)! E eu não quero saber se sua piroca (sic) 

ficou dura por ver minha foto, se é cheia de veias, ou virada pra esquerda, muito menos 

quero ver fotos! E a propósito, "Olá gostosa", "Oi delícia" e etc não são jeitos legais 

de se começar uma conversa civilizada. Não é que eu seja hipócrita moralista ou coisa 

do tipo mas esse tipo de conversa pra mim é REPULSIVA, eu ODEIO do fundo do 

meu coração! Se você falou algum tipo de coisa estúpida dessa pra mim eu 

provavelmente te ignorei porque simplesmente não tive TESÃO nem pra continuar 

uma CONVERSA. 

 

Quando comentei com ela a respeito do acontecido com Ashley - porém sem mencioná-

la nominalmente - sua resposta foi “por aqui as coisas são assim”, o que iniciou a conversa a 

seguir: 

 

Felicia (Eu): Como assim 

Olivia: Só compara: 

Como um homem começou a turnar comigo 

 

Aquele preto grande e musculoso a olhava deslizando o olhar de cima a baixo na 

garotinha a medindo. O mesmo estava sem camisa apenas levou as mãos até o short a 

desabotoando e abaixando deixando somente aquele volume enorme do caralho (sic) 

dentro da cueca quase saltando pra fora pulsando com o formato da cabeça meio 

lambuzado ficando na sua frente levava a mão grande e pesada em sua nuca a 
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segurando pelos cabelos com força a puxando com força para o chão a colocando de 

joelhos. Me sentando na beirada da cama enquanto puxava aquela tora de carne preta 

e grande saltar bem rígida pra fora Balançando em sua cara* 

 

-Tira as tetas pra fora e abre a boca pra mamar, quanto mais forte fizer mais carinho 

ganha entendeu? 

 

Agora vê como uma shemale começou a turnar comigo 

 

Realmente... Só um encontro não vai ser suficiente pra matar totalmente toda a 

saudade e o tesão...      

 

* Dizia com a voz completamente carregada de malícia e desejo, e sem conseguir mais 

segurar, simplesmente colocava a branquinha contra a parede mais próxima antes de 

pressionar o corpão musculoso contra o dela, a deixando bem apertada contra si. 

Pouco depois, selava os lábios para roubar um longo e caloroso beijo, parando apenas 

para sussurrar brevemente enquanto as mãos fortes desciam para apertar com vontade 

as coxas grossas e macias.* 

 

Eu vou te devorar toda... Sem nenhuma (sic) dó...      

 

O turno dele só fala sobre ele, só se importa com ele e a parte que me inclui me deixa 

com nojo e não com tesão 

Já o turno da shemale foi perfeito, ela criou o clima, me seduziu do corpo dela é só 

um detalhe da coisa toda 

Uma cereja no topo do bolo 

 

Quando comparado o turno enviado pelo homem com o turno enviado por Ashley 

podemos apontar pontos em comum. Para além do palavreado chulo, ambos ressaltam em si o 

que há de mais viril, construindo um discurso falocêntrico como apontado por Butler (2003) e 

ressaltando o que há em suas construções corporais o que há de mais viril, destacando sua 

potência. No caso do turno enviado pelo homem, na forma como ele se descreve e se refere a 

sua parceira em potencial podemos vislumbrar a masculinidade como discurso de poder 

(ALMEIDA, 1996). 

No discurso de gênero que se desenrola no Vk o capital masculino é ostentado por 

personagens dos mais variados shapes. Homens musculosos, perfis furry de corpos animalescos 

e até mesmo shotas infantilizados e shemales. independentemente de suas formas acabam por 

se enquadrar neste discurso de gênero marcado pela virilidade. Isso acaba por se refletir na 

forma como o pênis destes personagens é descrito ou ostentado em suas fotos de perfil. Com 

falos de proporções que se destacam mesmo ante a anatomia “adaptada” do estilo de arte 

japonesa, a sexualidade masculina se torna um signo do gênero. Músculos e falos se tornam um 

símbolo do comportamento de um homem, e, presente também nas shemales, são características 

que distinguem visualmente os perfis a quem personagens femininos geralmente se referem. 

Estabelecendo uma lógica que segue uma espécie de dualidade, a feminilidade é pouco 
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mencionada, porém, como no exemplo dado por Olivia, ela é percebida através do exemplo por 

ela escolhido. Enquanto o parceiro masculino gira em torno de si, de seu próprio corpo e, de 

certa forma, relega a parceira a um papel secundário no encontro de desejos, a parceira shemale 

se demonstra mais propensa a pensar no encontro das duas personagens, levando ambas em 

consideração em sua ação. Sendo a necessidade do outro parte fundamental dos turnos 

interpretativos, pois precisa-se do outro para se satisfazer os próprios desejos, caso contrario o 

jogo perderia seu propósito e se tornaria outra coisa, o comportamento masculinizado se torna 

uma conduta antiesportiva. 

Assim como no RPG de mesa à maus jogadores e mais mestres, aqueles cuja conduta 

transforma a experiência interpretativa desagradável para seus companheiros, o mesmo 

acontece no RPG erótico. A performance de masculinidade focada na própria virilidade e na 

busca desmedida do turno de sexo e as interpretações focadas em si muito mais que no par, 

dentro do ambiente interpretativo acaba por causar tenções e conflitos que, devido a forma com 

que os mesmos se dão acabam por serem associados ao masculino. Isso causa a aparente 

misandria presente no campo, notando-se que o mesmo tratamento destinado a perfis homens 

é por vezes dado à personagens shemale que se provem masculinizadas, algo que aparece nos 

fixados como avisos de “não aceito machos nem machorras” ou “sem somente ativas”, 

associando o ímpeto do “macho” a um comportamento indesejado. 

Refletindo a questão do gênero utilizando este exemplo do campo, o aviso extraído do 

perfil de um contato “não aceito machos nem machorras” proporciona fértil campo para 

reflexão Primeiramente por ser claramente baseada em gênero, negando o contato com o 

masculino e por consequência voltando-se para o feminino. Essa prática moderadamente fácil 

de ser encontrada em campo vai ao encontro do que Butler (2003) trata a respeito da produção 

de uma estrutura binária que cria e reifica discursos de poder. Em diálogo com Almeida (1996) 

a construção de retóricas de poder baseadas na dicotomia macho-fêmea e na atribuição de 

práticas por gênero. Contudo, apesar dessa dualidade, o termo “machorra” deixa claro a 

existência de um comportamento masculino vindo de alguém tido em campo como feminino 

independente de seus desejos sexuais e práticas sexuais. 

Estes personagens cujo arquétipo é o de mulheres trans aparecem como um elemento 

ilustrativo para se trabalhar gênero, sexo, prática sexual e desejo. Conforme estas categorias 

vão sendo produzidas em campo através da interação entre os personagens, estes personagens 

tidos como “ambíguos” acabam por se mostrar os mais sensíveis às dinâmicas de gênero. 

Havendo um “consenso” interno de que todo off de shemale seira homem, isso não parece afetar 
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a forma com que a personagem é tratada. Mesmo as “shemale somente ativas” que dentro da 

prática sexual interpretativa teriam um papel muito próximo do esperado do “homem” são 

vistas como femininas, sendo seus relacionamentos com personagens mulheres, descrito como 

“mais perto do lesbico (sic) que do hetero”. 

Entretanto, nos falta ouvir o posicionamento masculino a respeito do assunto. Apesar 

de ter iniciado contato de forma solicita e elogiosa quando busquei a versão daquele que enviou 

as mensagens supracitadas para Olivia, infelizmente não pude ter seu posicionamento pois o 

mesmo se recusou a tomar parte na pesquisa. Por essa razão, seguirei com o relato de um contato 

onde também relatei o ocorrido entre Felícia e Ashley. Ao relatar para personagens masculinos 

o episódio em questão, a reação geral foi de apoio imediato, pois “muita gente aqui age assim, 

é comum. Sinto muito que tenha passado por isso” e que o “vk é cheio de gente sem noção” e 

não “respeitava as mina (sic)”. Portanto tenho que extrair de outras passagens da prolongada 

convivência elementos para situar o discurso masculino de gênero.  

Alex, cujo shape exibia um homem jovem e atlético, sem nada explicito na construção 

de seu perfil disse no momento não estar engajado nas interpretações eróticas, porém, solicito 

respondeu minhas perguntas a respeito de “como era” fazer aquele tipo de ação, ao que ele 

respondeu: 

 

Quer um "turno" como exemplificação.? 

 

O grande homem estava devidamente montado em sua fêmea, estocando a bocetinha 

(sic)  de maneira impetuosa, movendo o quadril de cima a baixo enquanto a segurava 

nos ombros apertando-a com os dedos grossos e lhe marcando a pele, aproveitando 

disso para pegar impulso e fazer o caralho (sic) entrar rasgando, preenchendo o canal 

com todo o tamanho bruto e causando o estalo das bolas pesadas carregadas de leite 

na entradinha da boceta da fêmea que é deflorado e castigada com os socos que recebia 

ao colo do útero. 

 

- Tem que aguentar o seu macho, vagabunda. 

 

Fiz meio as (sic) pressas, mas acho que deve entender 

 

Enquanto exemplo qualitativo escolhido por vir de alguém que não demonstrava sua 

masculinidade nos moldes problematizados anteriormente e que se dizia “ausente” do cenário 

interpretativo, o teor de seu turno de exemplo me surpreendeu pelo seu teor. Em comparação 

ao exemplo fornecido por Olivia, o exemplo fornecido por Alex aponta para os mesmos 

elementos de dominação masculina, centrado no próprio corpo e em suas próprias ações e 

interiorizados na pratica interpretativa. Sendo este um turno que surgiu de sua intenção de 
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exemplificar seu ponto, creio ser seguro afirmar que, desde suas ações a falas ele reflete a 

satisfação de seus desejos. Antes de exemplificar como começaria um turno, o exemplo trata 

do ato consumado, da resistência feminina existente em campo vencida e dando indícios da 

associação da prática social interpretativa à uma posição de dominação exercida pelo homem 

“grande” e “impetuoso” que “segura” a mulher, lhe “marca”, “rasga”, “deflora” e “castiga”. 

Considerando que a ação utilizada como exemplo positivo por Olivia viera também de 

uma shamele que compartilha com Ashley os mesmos “nichos” de desejo - pele preta, falo 

grande e corpo feminino musculoso - podemos com o auxílio de Butler (1993) afirmar a respeito 

da inexistência de um sujeito neutro e passivo, existente pré-discurso. Logo, o discurso de 

gênero se constrói através da performance que se dá dentro de uma norma estruturalmente 

incorporada onde o comportamento masculinizado é do viés masculino impetuoso e imperioso, 

“dominante” ao passo que, afastando-se desse polo dicotômico do discurso de gênero o mesmo 

passa a ser visto como inaceitável.  
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CAPÍTULO IV - DESEJO, INTERPRETAÇÃO E “VÁCUO”. 

 

Com a pesquisa perdurando por cerca de dois anos, Olivia deixou de ser Olivia e tornou-

se Bianca. Deixado de lado o perfil ruivo, a personagem de cabelos castanhos passou a 

concentrar as atividades de sua jogadora e, em um dia como outro qualquer, Bianca 

demonstrou-se inconformada com a seguinte mensagem que recebera: 

 

Como sempre você não parou de ser uma escrota filha da puta (sic). Difícil lidar com 

você, viu? Ainda nem sei como conseguir turnar contigo uma vez. 

A mina que põe no perfil que não gosta de foder com shemale, mas vivia dando para 

uma shemale negra. 

Tive que ameaçar para poder interpretar comigo no perfil de ruiva que você tem. Aliás, 

não tem mais, é? 

Passa tempo, ainda continua a escrota da porra (sic) que é. 

Lembra de mim, escrota do cacete (sic)? 

 

Ela bloqueou o perfil após o episódio. Porém, ao desabafar a seu respeito acabou por 

contar-me a longa história entre os dois. Ou melhor, entre os três. Apesar de compartilharmos 

de experiencias ruins com “investidas” desrespeitosas, Olivia costumava turnar com Ashley, 

autora da abordagem que considero mais violenta no decorrer de toda a pesquisa. Com 

particular surpresa tomei conhecimento deste fato no decorrer da conversa que veio a me por a 

par dos acontecimentos anteriores.  

Com os turnos acontecendo através do Messenger incorporado à plataforma Vk, ele só 

pode ser acessado pelos perfis envolvidos nas interpretações, bem como apenas os participantes 

de uma conversa via WhatsApp ou outras ferramentas de trocas de mensagens. Apesar de ser 

relativamente fácil compartilhar mensagens para terceiros - basta selecioná-las e compartilhá-

las - pois a própria rede social assim o permite. Porém, apesar de ser possível de outra forma, 

alguns jogadores tem por habito trocar a senha de seus perfis com outros usuários, permitindo 

assim que leiam seus turnos - notoriamente os eróticos - a fim de satisfazerem suas curiosidades 

e desejos em uma prática associada ao voyerismo e ao exibicionismo quando referida. Ashley 

havia cedido a senha de seu perfil à um outro off que por sua vez havia tentado turnar com 

Olivia sem sucesso. Este personagem que Olivia passou a reconhecer em outros perfis e shapes 

no decorrer dos anos, ao ter acesso à troca de ações das duas passou a - como a mesma diz - 

“chantagear” Olivia. 

Por infelicidade, os primeiros capítulos desse caso foram perdidos no histórico de 

mensagens de Olivia, um perfil que está no Vk desde 2015, porém, através da ferramenta de 
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compartilhamento de mensagens, tive acesso a grande parte das mensagens antigas que a 

mesma pode localizar, as resgatando de um terceiro perfil da mesma off. Um capítulo desse 

assunto foi recuperado do ano de 2017 onde a pessoa desconhecida lhe disse. 

 

Quero trepar (sic) contigo lá      

kkkkkkkkkkkkk mas tu é bem safadinha viu 

quando loguei (sic) no perfil da Ashley 

Sempre fui louca para trepar (sic) com vc (sic) naquele perfil 

Só que tu me bloqueio (sic) u.u 

No perfil masculino meu 

Pq (sic) chegue em ti 

chamando pra trepar (sic) q 

Eu fiquei com vontade, chamei você numa boa D: 

E tu me bloqueio (sic) q 

É que tipo, eu tinha entrado no seu perfil 

E vi um guri safado te marcando em uma imagem de um gif de boquete (sic) 

Acho que era um shota que agora virou furry, sei lá 

Aí fiquei na vontade de receber um e fui falar contigo, não vou mentir 

que minha abordagem foi escrota sim. 

Eu cheguei: 

''E aí cadela loira, mama no meu pau (sic)?'' 

Então até compreendo o block  

Mas pq (sic) tu da vácuo em geralzão (sic)? 

tipo, tem pessoas que chega de boa em ti 

Coloquei uma foto shota pq (sic) eu sei que tu curte shota 

E cheguei de boona (sic). v: 

 

Segundo Bianca, ela teve que se deparar com repercussões de um caso que ela “já tinha 

até esquecido”. Para ela, a questão era simples, ela “não queria dar pra ele”. Porém, a recusa 

não fora aceita. Ponto importante a que pretendo retomar à frente. Uma vez que esse jogador 

teve acesso através de Ashley a evidencias que colocavam o alvo de seu desejo em aparente 

contradição de discurso e prática, o mesmo se passou a confrontá-la. Se ela turnava com uma 

shemale porque não turnaria com ele enquanto shemale? Não obtendo sucesso o confronto 

tomou caráter mais combativo, caracterizando a situação de maior tensão que me foi relatada 

durante a pesquisa. Ao mesmo tempo que passou a ofendê-la, exigia que ela - Olivia, e 

posteriormente Cath e Bianca - turnassem com seus perfis que alternavam entre homens, 

shemales e shotas.  

Sendo o anonimado fator crucial para a “experimentação” dos “fetiches estranhos” 

postos em prática nos turnos, Olivia, Cath e Bianca ficaram em situação delicada. Por ter o 

costume “levar de um perfil pra outro as pessoas legais” - tal como de acontecera comigo - 

este “perseguidor” passou a ter acesso a todos os seus perfis, uma vez que os conheceu através 

de Ashley, lendo os turnos que Olivia, Cath e Bianca tiveram com a mesma. Por isso, como 
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conta Bianca, “de vez em quando ele aparece. Primeiro ele tenta puxar papo como eu não dou 

ideia ele tenta ser mais direto até que ele ve (sic) que eu não vou dar (sic) pra ele e ele parte 

pra ignorância”. Fazendo do anonimado propiciado pelos perfis para assumir shapes e 

identidades novas, vez ou outra no decorrer de anos, uma nova tentativa de aproximação era 

feita. Como apenas mais um, uma conversa era iniciada, geralmente em tons amistosos que, 

mediante a recusa dos convites à interpretação dão lugares ao confronto e à ofensa. 

Dado esse exemplo, retorno para Campbell (2001) e o hedonismo autoilusivo que 

Coelho e Rezende (2010) associam às emoções, neste caso, o desejo e sua relação com a 

categoria êmica do vácuo e como ele surge dentro da gramática de gênero do campo. O vácuo 

enquanto categoria surge como o sintoma e resultado da rejeição. Aparecendo tanto na demora 

da resposta quanto no silêncio da indiferença e na política de rejeição estrita de personagens 

um gênero, o vácuo não se caracteriza na ausência da pessoa, mas sim do engajamento. 

Tratamos aqui sobretudo do desejo realizado e negado. 

Nesse ponto retornamos a questão da prática interpretativa enquanto a criação de uma 

produção ficcional e como ela se relaciona à “experienciação” de novas experiencias as quais 

encontram no ambiente virtual e nos perfis interpretativos a possibilidade de vivenciar novas 

experiências existenciais através de um “ego experimental”. Encarnando o ponto de vista 

imaginado de seu personagem, o jogador passa a ter ao seu alcance a realização de seus desejos, 

notadamente seus fetiches, anunciados em seus perfis através de tags, como “#Oral #Anal 

#Size_Difference #Huge_Cock #Lots_of_Cum #Footjob #Buttjob” anunciadas em seus fixos ou 

através de um perfil na plataforma em inglês f-list30 um fórum furrie apropriado pelo campo 

por sua possibilidade de ordenar fantasias através das categorias “favorito”, “sim”, “talvez” e 

“não” de acordo com os gostos do usuário. 

Considerando a interpretação enquanto um exercício relativo à existência narrativas 

criadas turno após turno atuam no sentido de proporcionar uma possibilidade existencial. Com 

uma perspectiva alterada pelo viés existencial e ficcional próprio do “alter-ego” escolhido, a 

fantasia se torna possível, livre “da realidade” e embasada pela existência imaginada.  

Os desejos são elementos fundamentais para a construção ficcional das possibilidades 

de existência criadas pelas narrativas. Partindo de uma alteração de percepção, podemos afirmar 

que “os indivíduos consomem principalmente imagens mentais pelo prazer que elas 

proporcionam” (Rezende e Coelho, 2010, p. 113). Os fetiches, aqui tratados como devaneios, 

 
30 f-list.net (Fetish List). 
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idealizações individuais a respeito da própria noção erótica, permitem o paralelo com o 

hedonismo moderno trabalhado no contexto das sociedades ocidentais modernas 

fundamentalmente voltada ao prazer, a “realização” desses fetiches ocupam o lugar de 

“imagens mentais” que persistem através do prazer que elas são capazes de produzir mesmo 

que como apenas ideias, de forma que: 

 

Mesmo sabendo o que vai acontecer, você deseja mais. Uma vez que você esteja em 

uma situação prática, mesmo depois de ter visto, principalmente em momentos 

digamos assim de tesão, você sabe o que acontece se a pessoa fizer ‘X’ coisa em você 

mas em prol daquele prazer, você acaba não se importando se vai se repetir, apenas 

que aquilo faz você querer mais (…) o descontrole, o anseio de desejar sempre por 

mais. 

 

Rezende e Coelho (2010) afirmam ser “um hiato entre o desejo e sua consumação” 

(2010, p. 114). Seus desejos frequentemente exibidos em tags em pontos de destaque nos perfis 

indicam objetivos. Porém, ao se estabelecer um “modelo”, estabelece-se também um padrão, e 

tal como a citação acima retirada de uma entrevista indica, a experiência acaba por se tornar 

previsível. 

 

Os indivíduos reagem subjetivamente a essas imagens e devaneios como se fossem 

reais. Porém, como se afastam de fato do real com necessidades e desejos não 

satisfeitos, sentem-se permanentemente frustrados. (Rezende e Coelho, 2010, p. 115).  

 

Estando em um constante estado de busca pela satisfação de desejos que dependem 

fundamentalmente do papel desempenhado pelo outro nas ações interpretadas, temos um eixo 

que liga desejo, vácuo e práxis. O shape de um personagem surge bem como sua personalidade 

e identidade enquanto meio de experimentação (LEITÃO E GOMES, 2018) de novas formas 

de prazer idealizados, atendendo tanto a própria idealização quanto a do outro. Sendo a 

interpretação um ato essencialmente social, atrela-se a outro a realização destes desejos que, 

dificilmente realizáveis uma vez que idealizados levam ao vácuo, na ausência de relação com 

aquele incapaz de corresponder a essas expectativas.  

Estando o desejo idealizado vinculado à um outro alguém para satisfazê-lo através da 

interpretação, um tênue equilíbrio passa a ser desejável. Realizar às próprias fantasias ao mesmo 

tempo que realiza a fantasia do parceiro. Creio que a existência de perfis que abrigam mais de 

um personagem e de perfis “sem shape fixo”, não adotando identidade fixa sejam indicativo 

dessa necessidade de adaptar-se à situação para adaptar-se ao desejo. Em contraposição, as 

mudanças de perfil de Olivia, Cath e Bianca acabam por indicar a dificuldade em se satisfazer 
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este prazer ideal, onde as diferentes personas marcam diferentes experimentações de si, 

evidenciando que o prazer buscado apesar de atrelado ao outro pela impossibilidade de se turnar 

sozinho é buscado de forma dificilmente alcançável em si mesmo. Nesse contexto o vácuo surge 

como reflexo da realização desse desejo autoilusivo tão difícil de ser satisfeito. Em um grupo 

cuja normatização das relações é marcada por um discurso de gênero de dicotomia implícita, 

onde a performance de gênero masculino é tida como inconveniente e indesejada, temos no 

vácuo e na rejeição que ele incorpora um fator de profunda reflexão. 

Através das relações entre objetos e conceitos exposta no capítulo II, a experimentação 

buscada nas interpretações eróticas no Vk é marcada pelo desejo. Mais especificamente aqueles 

cuja realização afasta este desejo de um prazer sensorial e o leva rumo ao campo do ideal e 

ficcional. Tendo em vista que este é um prazer idealizado, imaginado e reimaginado muitas 

vezes dentro de uma fantasia se mostra de difícil satisfação, mas que depende de um outro para 

sua realização, a conduta egóica masculinizada é rejeitada pois, ao imprimir nas conversas e 

nos turnos esta masculinidade hegemônica também idealizada, o personagem deixa de oferecer 

ao outro a possibilidade de satisfação de seus anseios ao passo que nega a ele o mesmo, o que 

se reflete em uma lógica de gênero excludente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É inevitável não considerar a emergência do conservadorismo no passado recente e 

presente do Brasil enquanto nação. Em ocasião da pandemia de COVID-19 nos anos de 2020 e 

2021 podemos observar não apenas seu caráter retrógrado como também negacionista frente o 

assombroso número de mortos e da sistemática insistência em se preterir o conhecimento 

científico em nome de um programa ideológico de dominação que reifica a estratificação social 

do país. 

A performance de masculinidade descrita e problematizada neste trabalho segue uma 

lógica de potência masculina que reproduz em ambiente virtual a estrutura hierárquica patriarcal 

que encontramos em nossa sociedade. De encontro a este comportamento, dentro da prática 

interpretativa erótica uma gramática de gênero se estabelece de encontro a este comportamento 

se traduzindo em diferentes níveis de oposição ao masculino, um masculino reificado e 

idealizado. 

Tomando em consideração a ascensão em diversos setores de vertentes neopentecostais 

no cenário atual, acredito ser de fundamental relevância pensar as questões apresentadas neste 

trabalho sob um viés crítico, sobretudo pela sua relação com a temática da sexualidade e do 

prazer, tópico bastante estimado pelos conservadores na construçãode sua narrativa que sempre 

ávida em condenar práticas que divergem daquelas tidas como aceitáveis. Acredito que o 

posicionamento religioso conservador no que diz respeito às suas sanções relativas ao sexo e 

ao desejo estão intimamente relacionadas, o que aproximaria empreitadas futuras da 

antropologia da sexualidade em uma análise crítica sob perspectivas mais amplas.   

Ainda em contextos contemporâneos, gostaria de desenvolver o intuito inicial da 

pesquisa e desenvolver a questão do desejo com relação á práxis interpretativa e ao exercício 

do prazer. A frase de Pink que diz que “o VK serve pra um monte de gente que não consegue 

interagir com gente de verdade compartilhar seus fetiches sexuais estranhos com outras 

pessoas estranhas, numa rede social russa estranha” pode ser interpretada sob a luz dos 

comportamentos socialmente sancionados e vetados. Sendo o erótico sempre assunto delicado 

em contextos de conservadorismo, uma análise de desejos parafílicos como a predileção pela 

temática do incesto, da pedofilia presente em perfis shota e loli, ambos referentes à personagens 

infantis seria a complementação deste trabalho, levando em consideração o on-line enquanto 

locus privilegiado para a experimentação de vivências socialmente reprováveis no off-line. 
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