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RESUMO 
  
Nesse artigo, propromos: 1. Iniciar uma discussão conceitual que busque abarcar 
adequadamente o fenômeno dos nudes, a partir de um contexto teórico interessado em 
práticas e linguagens da internet; 2. Discutir preliminarmente a pertinência de alguns 
conceitos teóricos e metodológicos para a investigação das possíveis contingências políticas 
e simbólicas do objeto, a ver: a análise “verbovisual” como propõe Gonzalo Abril e a noção 
de “táticas” a partir de Michel de Certeau. 
 
 Palavras-chave: Nude. Selfie. Tumblr. Táticas. Novas mídias. 

 
 
ABSTRACT 
  
In this article, we aimed to: 1. Begin a conceptual discussion that seeks to adequately 
address the phenomenon of nudes, from a theoretical context interested in practices and 
languages in the internet; 2. To discuss the pertinence of some theoretical and 
methodological concepts for the investigation of the possible political and symbolic aspects 

                                                
1 GT3: Interações, tecnologias e processos comunicativos. 
2 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação Social da Universidade Federal de Minas 
Gerais; therezanardelli@gmail.com. 
3 Professora doutora  do Programa de Pós-graduação em Comunicação Social da Universidade Federal de 
Minas Gerais; joana.ziller@gmail.com.  
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of the object, such as: the "verbal-visual" analysis as proposed by Gonzalo Abril and the 
notion of "tactics" from Michel de Certeau. 
 
 Key-words: Nude. Selfie. Tumblr. Tactics. New media. 
 
 
 

 
Lots of computer technophiles... jack into the machine and want to forget about the 
body, to reject the meat of the body. In our work we're not finished with the body, 
the body is an important site for feminists. 
 
JOSEPHINE STARRS, 1992. (uma das autoras do Manifesto Cyberfeminista)4. 

 
 

 
Meu corpo, minha revolução. 
 
Anônima/ XbucepowergangxmembroX. Bucepowergang, 2015. 

 

 

Selfies, nudes e autorrepresentação em contextos digitais 

 

Na praia de férias, sexta-feira na festa, no elevador do trabalho, no banheiro de casa, 

na própria cama. Instantânea e casual, ao alcance de um gesto; inegavelmente cotidiana, as 

fotografias das quais falamos raramente são exibidas em galerias de arte e livros do gênero. 

Antes, nos circundam através do compartilhamento de seus fotógrafos, entre amigos e 

seguidores, nos desce-e-sobe das redes sociais de cada dia. As selfies, palavra designada, a 

princípio informalmente, para tratar desse tipo de autorretrato, nos contam histórias de 

outras pessoas, que contam histórias de si.  

 Alise Tifentale e Lev Manovich (2015) usam o termo “user-created networked 

software-driven photography”5 para denominá-las, considerando-os na possibilidade de 

serem a forma visual vernacular essencial de nosso século. Com tal proposta, os autores 

                                                
4 Citação disponível em: <http://anthology.rhizome.org/a-cyber-feminist-manifesto-for-the-21st-century>. 
Consultado em 9 de setembro de 2016.  
5 Termo longo e de difícil tradução em português e, por isso, optamos por deixar no corpo do texto o original. 
Por ora, poderíamos ensaiar algo como “fotografia em rede viabilizada por softwares criadas pelo usuário”. 
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procuram acentuar as implicações tecnológicas dos aspectos midiáticos dessa produção - a 

dizer, da centralidade do uso dos smartphones com câmeras acopladas para efetivação 

dessa prática, assim como das plataformas sociais digitais de compartilhamento de 

imagens. Isso, como sugere, define e diferencia esse novo modo fotográfico em relação a 

todos os outros tipos de autorretrato na história do gênero. Manovich (2001) acentua a 

contundência de aspectos técnicos em seu desenvolvimento teórico também através da 

noção de new media, ou “nova mídia”, que se configura, para ele, em um contexto de 

“revoluc�ão dos meios”, no qual os computadores participam de quase todos os processos 

de produc�ão, distribuic�ão e comunicac�ão. Nesse contexto, eles atuam 

transcodificando e realinhando mídias já existentes, como a fotografia e o vídeo. Para 

localizar o selfie, segundo sua perspectiva, se torna decisivo considerar as materialidades 

específicas de suas condições de possibilidade e, a partir daí, particularizá-lo em relação a 

outras formas de se autorretratar. No entanto, não sabemos se é prudente, para todos os fins, 

a demarcação temporal no “novo”: é possível entender os alinhamentos comunicacionais 

que se dão a partir da popularização dos computadores como completamente novos? Sem 

nos aprofundarmos longamente nos méritos de sua proposição classificativa, nos 

contentaremos aqui apenas em dizer que se, sem dúvida, nos parece relevante entender o 

selfie em sua especificidade histórica, como um produto visual que apenas se torna possível 

a partir do acesso a uma câmera conectada, parece igualmente pertinente associá-lo a um 

modo de realização fotográfica anterior. O ato de dirigir a câmera para si mesmo, que 

ocorre na fotografia, pelo menos, desde o século XIX, e até mesmo o gesto de se 

autorrepresentar, quase tão antigo quanto a humanidade, chamam o selfie para um terreno 

histórico de práticas que não se esgotam nele mesmo. Antes, parecemos ter em mãos um 

objeto muito mais profícuo e complexo, que remonta a outros tempos e a outras questões 

para além daquelas de interesse dos estudos comunicacionais da contemporaneidade. 

Jill W. Rettberg (2014) entende que a autorrepresentação nas mídias digitais se dá 

de três maneiras principais: de forma escrita, em publicações de blogs e atualizações de 
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status; através de imagens visuais, com os selfies; e pelos modos quantitativos dos lifelogs6, 

com o armazenamento sistemático de dados e metadados quantitativos. Cada uma dessas 

formas não é inédita e, segundo a autora, remetem a ascendências pré-digitais como, por 

exemplo, os diários e autobiografias, o autorretrato dos artistas visuais, e as cadernetas de 

notas e agendas, respectivamente. Autorrepresentar-se, entre tempos e técnicas: a história 

da autorrepresentação não está separada da história dos modos de expressão. Antes, 

parecem conjungar-se em combinações complexas e variáveis que se dão com mais ou 

menos aderência entre as pessoas, e que perduram com mais ou menos visibilidade nas 

memórias particulares e institucionais. Se autorretratos pintados em telas e relatos 

autobiográficos são objetos frequentes de interesse entre historiadores da arte e literatura, 

trabalhos amadores não têm sido estudados com a mesma avidez a não ser nas últimas 

décadas (RETTBERG, 2014, p. 10). Com câmeras digitais, smartphones e redes sociais, se 

torna inegavelmente mais fácil para o cidadão comum (para o qual a aquisição desses meios 

for possível) criar e compartilhar os registros de si. Dessa maneira, o selfie pode ser 

entendido como um tipo específico de autorrepresentação visual, midiatizado digitalmente 

(e, consequentemente acessível massivamente aos pesquisadores a partir de seu 

compartilhamento público).  

Os selfies se caracterizam, também, por alguns atributos formais. Tal como aponta 

Saltz (2014) e Rettberg (2014), é possível mapear algumas qualidades comuns e até 

designar tipos de selfies. A selfie com a mão esticada, por exemplo, coloca o espectador 

entre a pessoa fotografada e a câmera (WARFIELD in RETTBERG, 2014, p. 9); ou a selfie 

tirada em frente ao espelho, que visibiliza e informa sobre dispositivo fotográfico, são 

alguns exemplos. O objeto de interesse desse artigo, no entanto, são autorretratos digitais 

compartilhados em redes sociais que, obrigatoriamente, apresentem corpos nus ou seminus. 

Nude, palavra do inglês que significa nu, foi recentemente apropriada no contexto 

de mídias digitais para significar um tipo e uso específico de produção e compartilhamento 

de imagens por pessoas comuns (TURNER, 2010). Os nudes parecem seguir a regra geral 

de serem autorretratos que comportam algum grau de nudez, compartilhados em redes 
                                                
6 Lifelog é uma denominação usada para os aplicativos ou aparelhos que rastreiam, capturam e armazenam 
informações diversas relativas às atividades cotidianas de seus usuários.  
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sociais de forma normalmente privada (para apreciação restrita de pessoas específicas). 

Como as selfies, partimos do princípio de considerá-los algo que compreende uma 

expressividade e práticas fotográficas e midiáticas de autorretrato historicamente 

localizadas - e seguimos a orientação de Manovich, entendendo-a enquanto uma “fotografia 

em rede viabilizada por softwares criadas pelo usuário”, para considerá-las como um tipo 

de selfie. Diferente das selfies, no entanto, o nude não aparece levianamente em nossos 

feeds, e não é autorizado pelos termos de compromisso de várias plataformas digitais7. Seu 

compartilhamento particular faz de sua circulação midiática um terreno extremamente 

escorregadio para estudos acerca de suas dinâmicas, usos e características. A 

disponibilidade pública dos nudes na internet parece se localizar principalmente em páginas 

de conteúdo pornográfico e de “vazamentos”8 - o que, no entanto, não é o caso do blog 

Bucepowergang. A nudez imprime uma complexidade específica a este tipo de autorretrato 

vernacular digital, e o caso específico para o qual nos voltamos agora parece tensionar 

aspectos particularmente interessantes para o entendimento de algumas de suas dinâmicas 

comunicacionais possíveis.   

 

 

O caso do blog Bucepowergang 

 

O objeto sobre o qual nos debruçamos aqui se forma a partir do estudo de caso do 

blog Bucepowergang, que é usado como um lócus digital de compartilhamento e coleção de 

nudes femininos. Em maio de 2015, foi feito seu primeiro post na plataforma Tumblr. 

Idealizado e criado por um grupo homônimo de mulheres de Osasco, região metropolitana 

de São Paulo, o blog ganhou notoriedade por postar autorretratos de mulheres nuas ou 

seminuas que lhes eram enviados por email, com a intenção, segundo Cris (nome 

divulgado), uma das criadoras, de “expor para as mulheres que você pode mostrar seu 

corpo e sua sexualidade. Mas, no particular, é um espaço onde as mulheres possam se 

                                                
7 O Facebook e o Instagram, por exemplo, apresentam termos de uso que explicitamente proíbem a circulação 
de conteúdos com nudez ou pornografia.  
8 O termo “vazamento”, de uso vernacular, designa o compartilhamento não autorizado de conteúdo 
particular. 
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conhecer, trocar vivências e desabafar coisas pesadíssimas" (sic. 2015, internet).9 As 

criadoras explicam o nome do blog na própria plataforma: 

 

“O Termo: BUCEPOWER. Aqui no Brasil, mulheres independentes que: fazem o 
que querem, que ganham o seu dinheiro, que transam com quem quiserem … são 
oprimidas pela objetificação, pelo sexismo linguístico, taxadas de termos como 
“putas” “vadias”… e na verdade são PUSSY POWERS ←→ BUCEPOWERS. 
Dai, veio toda vontade de criar e fomentar o termo!” (2015, internet).10 

 

Em meados do mesmo ano, o blog ganha notoriedade, inclusive com a repercussão 

da hashtag “#bucepowergang” e “#bucepower” em outras redes sociais como Twitter, 

Instagram e Facebook; neste último, principalmente através do perfil de uma de suas 

criadoras, a rapper Lay (Laysa Moretti). Entre comentários de apoio e rechaço, o 

movimento ganhou alguma proporção, sendo mencionado em alguns meios de 

comunicação digital (como o site da revista Vice11, Marie Claire12, Portal IG13, e o blog 

Testosterona14) e outros blogs menores.  

O formato das postagens varia entre fotografias e textos mas, na maior parte dos 

casos, são fotografias acompanhadas de textos. Nem todas são selfies ou, até mesmo, 

caseiras. O blog também é permeado por algumas fotografias profissionais e imagens de 

outras fontes (como alguns memes, gifs, fotografias e ilustrações reblogadas). Se a maioria 

dos arquivos de imagem disponíveis no blog são de mulheres nuas, há algumas poucas 

exceções que compreendem objetos, paredes com inscrições (pixos), e frases estilizadas. 

Ainda, como já pode ser presumido, nem todo o conteúdo é de autorretratos. Entre esses 

                                                
9 Fonte: <http://www.vice.com/pt_br/read/a-bucepower-gang-a-nova-geracao-de-feminismo-no-tumblr>. 
Consulta em 6 de setembro de 2016.  
10 Fonte: <http://bucepowergang.tumblr.com/post/130590535897/o-termo-bucepower>. Consulta em 6 de 
setembro de 2016.  
11 <http://www.vice.com/pt_br/read/a-bucepower-gang-a-nova-geracao-de-feminismo-no-tumblr>. Consulta 
em 6 de setembro de 2016.  
12<http://revistamarieclaire.globo.com/Comportamento/noticia/2015/10/manda-nudes-adeptos-e-especialistas-
debatem-pros-e-contras-da-pratica-de-enviar-fotos-sensuais.html>. Consulta em 10 de setembro de 2016.  
13<http://delas.ig.com.br/comportamento/2015-06-26/bucepower-gang-agita-a-internet-postando-fotos-de-
anonimas-sem-roupa.html>. Consulta em 10 de setembro de 2016.  
14<http://www.testosterona.blog.br/mundo-macho/mulheres-mandam-nudes-para-discutir-a-sexualizacao-
feminina-bucepowergang>. Consulta em 6 de setembro de 2016.  
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diferentes tipos de imagens visuais, ainda temos as fotografias de sujeitos tirados por 

outrém ou as quais não é possível identificar se houve a participação de uma segunda 

pessoa ou um suporte. 

O blog compila uma coleção, hoje menos movimentada, de nudes e frases 

relacionadas a discursos de empoderamento feminino, elogios à diversidade corporal, ao 

amor próprio e apoio a causas como o feminismo e à luta das mulheres negras ou 

periféricas.   

Se o conteúdo verbal presente nas postagens do blog possui uma identidade política 

marcante, as imagens visuais, tomadas isoladamente, nem sempre. Elas parecem 

suficientemente próximas daquelas possíveis de se encontrar em sites pornográficos e de 

vazamento de nudes, repercurtindo um repertório visual análogo. Mas, é notável que, a 

partir de diversos esforços ali visíveis, essas fotografias são abraçadas por uma outra rede 

textual (ABRIL, 2012) e adquirem uma trama contextual distinta. Esses nudes, 

publicamente compartilhados por suas autoras, parecem ser também atravessados por 

questões políticas essenciais: ao mesmo tempo em que promovem a apresentação de corpos 

femininos pouco normativos, parece dizer de pote�ncias políticas apropriativas 

(CERTEAU, 1999) em processos comunicacionais – e, particularmente, no Tumblr, recinto 

usual de manifestações de posicionamentos políticos de gênero de caráter feminista e queer 

(ECKERT; STEINER, 2016). Esses atravessamentos apresentados pelo objeto permitem 

questionamentos bastante complexos e de diversas naturezas - porém, a tentativa aqui 

presente é a de resgatá-lo nas contribuições que ele pode promover acerca de situac�ões 

comunicacionais no âmbito digital, atentas às micropolíticas que rodeiam a apresentação 

desses corpos nessas mídias e os usos das plataformas sociais para a ação engajada. O 

interesse em tentar articular esforços teóricos relativos às táticas e aos processos de 

significação, como veremos a seguir, nos parece pertinente, e é a partir daí que 

pretendemos sugerir caminhos investigativos possíveis para o corpus de pesquisa aqui 

definido como o conteúdo imagético e textual apresentado pelo já mencionado blog. 

Interessa-nos, de maneira ampla, e ainda aqui ensaística, investigar como se dá o 

movimento de apresentação de um corpo feminino nu através da imagem digital 



 
IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 

https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 
  

 

compartilhada publicamente na internet, e como ele se localiza como um vetor importante 

de afetos políticos no estudo de caso escolhido. 

 

 

Modos de fazer: apropriações de técnicas e repertórios 

 

Michel de Certeau (1999) relaciona o exercício da leitura com aquele de habitar um 

espaço: assim como quem guarnece de móveis, gestos e recordações um apartamento 

alugado15, o leitor torna o texto habitável por tomá-lo de empréstimo, usando-o como lhe é 

mais viável, prazeroso, ou interessante... selecionando, interpretando e bricolando a partir 

das palavras redigidas. Essa metáfora, ampliada, é usada pelo autor para se referir às mais 

diversas práticas cotidianas do homem ordinário, e ganha em seu trabalho a designação de 

apropriação. O gesto apropriativo compreende as muitas formas pelas quais as pessoas 

comuns se reapropriam do espaço organizado pela técnica da produção sociocultural, 

“usando inúmeras e infinitesimais metamorfoses da lei, segundo seus interesses próprios e 

suas próprias regras” (CERTEAU, 1999, p. 40). Essas apropriações configuram uma 

“atividade de formiga” (CERTEAU, 1999, p.40), “operações multiformes e fragmentárias” 

(CERTEAU, 1999, p. 41), microbianas, que formam uma rede de antidisciplina 

(CERTEAU, 1999, p. 41).  

Essa perspectiva nos é particularmente interessante pois privilegia o caráter político 

do fazer cotidiano, o que coincide com o caráter vernacular da fotografia do tipo selfie e 

nude, como comentamos. Além disso, pressupõe a existência de dois modos de ação 

principais: uma instância da ordem que, em seu trabalho, é o lugar da estratégia; e uma 

instância da resistência, onde está a tática.  

A partir da ordem, é possível dizer da lei, sua encarnação estratégica. 

Particularmente, nos interessa quando Certeau diz sobre as leis e os corpos; leis, essas, que 

o autor compreende desde um sentido mais literal, no Direito, até sua concepção mais geral 

e abstrata quando, por exemplo, menciona a linguagem como um tipo de lei. Tanto as 

                                                
15 “Esta mutação torna o texto habitável, à maneira de um apartamento alugado. Ela transforma a propriedade 
do outro em lugar tomado de empréstimo, por alguns instantes, por um passante.” (CERTEAU, 1999, p. 48).  
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legislações, quanto a linguagem, transversalizam os corpos e falam através deles, 

imprimindo sobre eles marcas de moldagem e identificação. Sobre isso, nos propõe Certeau 

que “(...) o discurso normativo só ‘anda’ se já se houver tornado um relato, um texto 

articulado, em cima do real e falando em seu nome, isto é, uma lei historiada e historicizada 

narrada por corpos” (CERTEAU, 1999, p.220). E essa inscrição não ocorre apesar dos 

corpos dos indivíduos, mas também mobilizada por um desejo que ronda sua realização: 

 
“(...) talvez a lei não tivesse poder algum se não se apoiasse no obscuro 

desejo de trocar a carne por um corpo glorioso, de ser escrito, ainda que 
mortalmente, e mudado em uma palavra reconhecida. Aqui ainda, a esta paixão de 
ser um sinal somente se opõe ao grito, o desvio ou êxtase, revolta ou fuga daquilo 
que só corpo escapa à lei do nomeado. Talvez toda experiência que não é grito de 
prazer ou de dor, seja coligida pela instituição”. (CERTEAU, 1999, p.220-221).  

 

Pelos corpos, a história das instituições é contada - mas, seria possível contar novas 

histórias através deles? 

Essa sobreposição entre corpo biológico e lei permite que pensemos em como a 

apresentação desses corpos, nesses nudes, também deixariam a ver algumas tramas 

normativas, estratégicas, que por meio deles se desenrolam. Assim, esperamos, seria 

igualmente possível p partir daí rastrear fissuras e amálgamas com essa lei, se eles existem. 

Aqui, interessa a possibilidade de, para além da reafirmação da norma,  inexorável, existir 

algum desvio possível, insistências ou resistências que encontrem na apresentação dos 

corpos sua forma de ação, e no exercício desobediente da expressão, qualquer forma de 

utopia política. 

Criar novas imagens e ressignificar práticas, se apossar de tecnologias e repertórios 

visuais, apropriar-se da câmera conectada e do corpo: o uso desses nudes e seu 

compartilhamento público talvez possa se qualificar como uma rede de indisciplina, como 

propõe Certeau. Artes do fazer, apropriações de tecnologias, espaços de comunicação e 

repertórios. Se soa promissor observá-lo desta perspectiva, na medida em que essa chave de 

leitura autoriza o reconhecimento das micropolíticas envolvidas nas dinâmicas 

comunicacionais, entendemos ser importante apontar algumas ponderações críticas a essa 

proposta de justaposição teórica e analítica.  
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O caráter político que a ideia de tática possibilita imprimir ao nosso objeto de 

estudo não permite, por outro lado, que ele se diferencie de outros tantos usos, tantas outras 

táticas, que as pessoas empregam no dia a dia, não necessariamente (ou quase nunca) 

envolvidas em causas explicitamente engajadas, como ocorre aqui. Cabe, portanto, não nos 

adiantar na qualificação imediata do fenômeno com o conceito teórico proposto.  

Certeau parece dizer, quando narra as táticas, de uma atividade corriqueira, que se 

situa nos espaços banais da existência comum. É evidente que esses autorretratos não estão 

descolados do cotidiano, antes o contrário. Mas, se seu modo de fazer se dá no uso banal de 

ferramentas relativamente triviais e acessíveis aos usuários de smartphones, seu 

comprometimento político parece muito mais engajado do que um simples trabalho de 

formiga, e não parecem se resumir a um uso localizado, com fim em si mesmo. Para além 

de seu posicionamento abertamente envolvido em uma causa política, qualidade que motiva 

sua trama textual, e a potencialidade de libertação local que ela quer promover, a 

apresentação públicas desses nudes lida com riscos bem maiores do que aqueles previstos 

normalmente, por exemplo, nas táticas que envolvem a atividade da leitura, ou as mais 

diversas gambiarras que fazemos para melhorar qualquer aspecto do nosso dia a dia. Nesse 

caso, o perigo é eminente - e parece ser possível entender o upload de seu próprio 

autorretrato nu como um ato de resiliência considerável se tomamos, por exemplo, a prática 

do revenge porn16, dos vazamentos . 

Cabe voltar, aqui, a algumas características desses nudes específicos. Visualmente, 

em uma primeira análise isolada, os autorretratos muitas vezes não parecem demonstrar 

uma qualidade específica que os diferencie de um nude normal ou de uma fotografia 

pornográfica amadora. No entanto, eles se deixam ver no blog com um propósito distinto. 

Essa aproximação formal, simultânea a uma negação discursiva, parece promover um 

deslizamento de fronteiras que convida a questionar o potencial político desse nu, nesse 

lugar: em que medida não está ele também sujeito às mesmas lógicas discursivas que 

domesticam (FOUCAULT, 1988) e violentam esses corpos? Em que medida reitera a 

aparição de um corpo feminino que se deixa ver pelo desejo de um homem? Nos 
                                                
16 Nome usado para designar a atitude de divulgar retratos íntimos sem permissão com intenções de causar 
danos ao indivíduo retratado por meio da exposição de seu corpo nu. 



 
IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 

https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 
  

 

deparamos, aí, com o principal nó analítico da pesquisa: o desejo de demonstrar a 

emergência de uma textualidade insurgente, se assim a podemos chamar, na medida em que 

uma análise prévia de sua visualidade (ABRIL, 1999) direciona, muitas vezes, para o lado 

oposto. Propomos algumas vias para caminhar sobre essa questão, orientando-nos em 

direção ao teste de uma hipótese principal que se sustenta na existência de uma latência 

política relevante na apresentação desses corpos nus publicamente, ali contextualizados. 

A  proximidade de um repertório pornográfico, e a facilidade com a qual esses 

nudes poderiam ser recontextualizado para fins distintos, potencialmente danosos para suas 

autoras, qualificaria um fazer político, arriscado. A tática parece se desenvolver, aqui, 

através de desvios deliberados e conscientes que procuram proporcionar um 

encaminhamento sígnico distinto para o registro fotográfico do corpo feminino nu.  

 

Textos e significações: chaves de leitura possíveis 

 

Parece válido retomar o conceito de textualidade, como exercício teórico-

metodológico. Olhar um fenômeno comunicativo ou midiático à luz da noção de 

textualidades  implica levar em conta alguns aspectos metodológicos significativos para o 

desenvolvimento de uma proposta de análise. Falaremos sobre algumas dessas 

consequências metodológicas e esboçaremos, a seguir uma inserção epistemológica mais 

ampla e conceitos amigos da discussão que queremos propor. 

Uma primeira colocação, que nos parece essencial a partir da perspectiva das 

textualidades, é a de que se torna necessário entender o texto como algo que ultrapassa 

concepções verbocêntricas e, ainda, que supera a dicotomia entre forma e conteúdo. Isso 

implica em assumir uma ontologia textual que ultrapasse o estatuto de significado, que se 

localize para além da noção institucional de mídia, que exceda uma suposta 

intencionalidade enunciativa ou um preexistente sentido inerente e absoluto. Este lugar 

conceitual procura levar em consideração as diversas conjunções (semióticas, formais, 

institucionais, históricas, culturais, discursivas...) que possibilitam a emergência do texto 

como tal, onde e para quem.  Gonzalo Abril, em um esforço duplo de negar uma 
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perspectiva verbocêntrica e abraçar o texto enquanto entidade heterogênea, define texto 

como 

qualquer unidade de comunicação, geralmente multisemiótica (ou 
"multimodal", segundo a palavra da moda), sustentada por uma prática discursiva e 
inserido em uma(s) rede(s) textual(ais), que pode integrar ou não elementos 
verbais, e, portanto, não deveria se identificar restritamente com eles. O texto não 
tem, como às vezes se acreditava, uma espécie de débito originário com o texto 
literário, um pecado original de literalidade. (ABRIL, 2012). 

 

Abraçando esta chave de leitura, ficamos autorizadas a dar um pulo analítico a partir 

de meu objeto: não é imperativo, ou mesmo desejável, que nos debrucemos apenas sobre os 

seus aspectos formais ou formalizados (com uma análise de conteúdo isolada, por 

exemplo), ou sobre as possíveis inferências semânticas almejadas pelas autoras (sem 

dúvida, essenciais), pois sua latência não se esgota ali. Entendemos que a referência teórica 

a Abril se torna central para definir textualidade como um conceito que tenta alcançar a 

trama multimodal dos textos. A implicação metodológica imediata de adotar essa 

compreensão é a abertura a uma amplitude de objetos primários e secundários de análise, 

que se tornam então possíveis uma vez que o texto passa a se definir pela rede na qual está 

imerso. Enquanto unidade de comunicação multissemiótica, ele é e se dá na cultura, e 

estudá-lo implica dilatar o olhar para a complexa tessitura (ABRIL, 2012) no qual se 

encontra. Como o autor coloca, a cultura visual é uma forma de organização sócio-histórica 

e um “modo socialmente organizado de criar, distribuir e inscrever textos visuais”17 

(ABRIL, 2012, p.35). Os sujeitos que participam dela também são socioculturalmente 

localizados e protagonistas desse contexto enquanto vetores da enunciação. Se nos 

voltamos para o caso das imagens visuais em questão, veremos a própria possibilidade de 

sua caracterização enquanto “nude” extrapola os esforços formais e se dá através de um 

olhar voltado às práticas sociais que envolvem seu uso, as particularidades objetivas das 

redes em que se encontra e sua relação com outras imagens e textos que circulam em 

condições midiáticas análogas. Como aponta Shifman (2014) acerca dos memes de internet, 

a discussão sobre esse tipo de fenômeno ganha fôlego nos estudos contemporâneos de 

                                                
17 Para Abril, todo texto é um texto visual na medida em que a visualidade é uma dimensão do texto, que 
envolve “determinadas tecnologias do fazer-visível”(2008, p. 35. Tradução nossa) e como figura de 
conhecimento, no sentido de que torna algo “visualisável”. 
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comunicação devido à intensa adoção do termo por usuários da internet e, com isso, a 

possibilidade de identificação de práticas midiáticas específicas. Assim, a autora propõe 

que o meme  seja usado como “prisma para compreender certos aspectos da cultura 

contemporânea” (SHIFMAN, 2014, p.6)18,  o conceituando como “expressões criativas de 

múltiplos participantes através das quais identidades culturais e políticas são comunicadas e 

negociadas” (SHIFMAN, 2014, p. 177)19, movimento análogo ao que propomos com a 

definição do nude. Nesse sentido, o nude, enquanto texto, é entendido como uma entidade 

heterogênea, que faz irradiar direcionamentos analíticos que apontam para diversas outras 

textualidades. Assim, um texto se comporta como porta de entrada para outros textos e, por 

isso, todo texto é impuro. Ou, nas palavras de Abril, “não há texto que não interaja com 

outros” (ABRIL, 2012 p.46). Ele é indicial de sua própria textualidade, da relação de 

associações que faz emergir – e não é factível considerar qualquer fenômeno comunicativo 

como uma unidade isolada, fechada em si mesma. Ele se dá sempre em relação com outros 

que o atravessam, o compõem, o contextualizam, enfim, que são também sua condição de 

possibilidade. Essas associações, além de serem amplas em termos de fenômeno e 

temporalmente moventes, não estão dadas: nascerão no próprio processo de análise que 

realiza, em seguida, uma tentativa precária (porque sempre incompleta) de estabiliza-las 

provisoriamente (porque se modificam constantemente) na forma de um registro crítico. 

Temos que, ao propor associações, mobiliza-se redes textuais a partir de um gesto e 

um desejo de conhecimento. Isso significa que, enquanto pesquisadoras, somos também 

premissa para a emergência dessas textualidades específicas que resultarão na pesquisa. É 

necessário entender, a partir daí, que as textualidades não existem a priori para serem 

“reveladas”: antes, se dão a partir de uma ação em curso que estabelece associações 

interessadas.  

Escolhemos, para percorrer os caminhos das textualidades, o caminho que se dedica 

às formações de sentido - ainda que isso equivalha, como diz Abril, a um objeto 

“inobjetável” porque “não se trata de modo algum de um ‘objeto’, senão do próprio 
                                                
18  “(…)as a prism for understanding certain aspects of contemporary culture without embracing the whole set 
of implications and meanings ascribed to it over the years.” (Tradução nossa). 
19 “Internet memes are multiparticipant creative expressions through which cultural and political identities are 
communicated and negotiated.” (Tradução nossa). 
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processo nos quais as relações intersubjetivas podem objetivar-se (...)” (ABRIL, 1999, 

p.20)20. 
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