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Resumo:  Este texto parte de uma etnografia de doutorado que objetivou analisar

como um grupo mulheres articula a experiência de trabalhar no mercado de strip-

tease virtual e, especialmente, como percebem e vivenciam o corpo nas interações

com os clientes via internet. A partir das noções de incorporação e de performance

de  gênero,  busco  refletir  como  elas  ressignificam o  corpo,  assumem discursos,

gestos  e  práticas,  como  estilizam  o  corpo  em  acordo  com  a  mulher  a  ser

performatizada para atrair e agradar aos clientes e, assim, conquistar maiores lucros

nesse mercado. Em outras palavras, busco problematizar  como  tais mulheres se

constroem como web strippers a partir de seu corpo, o que demanda a modificação

consecutiva  do  mesmo,  no  sentido  de  estar  sempre  apropriado  à  “situação  de

mercadoria”.  Nesse  sentido,  elas  buscam atender  às  convocações  dos  padrões

estéticos vistos como adequados à sua ocupação por meio de ginástica, dietas e

outros procedimentos, e implementar novidades para o mercado de strip-tease, que

se  referem  principalmente  em  assumir  novas  disposições  corporais,  práticas

distintas e a incorporação de novas personagens. Mais ainda, pelo que foi possível
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depreender daquela etnografia, as cenas eróticas construídas pelas web strippers a partir

do uso inventivo do corpo, seja em fotos e vídeos como ante a  webcam,  engendram

femininos performáticos que demandam temporariamente a destituição de si mesmas e a

composição de uma outra mulher (ou outras mulheres) para os shows. 

Palavras-chave: Corpo. Gênero. Pessoa. Performance. Web Strippers. 

Apresentação:

Procedente de uma etnografia realizada com um grupo de mulheres que se dedica

ao  strip-tease  on-line  pago e  que  teve  como  objetivo  substancial  compreender  suas

experiências  e  a  percepções  corporais  nas  interações  com  os  clientes  por  meio  da

internet (Silva, 2014), busco neste texto problematizar como as elas se constroem como

web strippers  a  partir  de  seu  corpo,  processo  esse  que  reivindica  a  modificação

continuada do mesmo, no sentido de estar sempre apropriado à “situação de mercadoria”

(Appadurai, 2008). O enfoque aqui, portanto, está em refletir como elas, no esforço da

construção  de  imagens  comerciáveis  de  femininos  corporificados,  estilizam  e

ressignificam o corpo, assumem discursos, gestos e práticas para atrair e agradar aos

clientes e, assim, conquistar maiores lucros nesse mercado. 

Ramificação relativamente nova dentro da indústria do sexo1, o comércio de strip-

tease na internet tem configurações próprias e envolve uma diversidade significativa de

práticas e vivências, e demanda variadas técnicas e estratégias das mulheres que se

dedicam a essa prática acerca da configuração do corpo, sua representação e exibição.

Nesse processo,  há por parte delas uma preocupação recorrente acerca de cuidados

cotidianos com o corpo que se pautam na moral da beleza e da boa forma (Golbenberg e

Ramos,  2002),  o  que as  leva a buscar  o  recurso  de maquiagens,  roupas,  sapatos e

acessórios  diversos  para  a  composição  de  diferentes  personagens  a  fim  de

materializarem-se  como  corpos  femininos  representados  como  desejáveis.  Ademais,

conforme foi  possível  depreender  dessa investigação,  nas encenações de  strip-tease,

levadas a cabo em fotos, vídeos e/ou em exibições sincrônicas com o/as clientes, tais

mulheres incorporam uma outra pessoa (Mauss, 1974; Bourdieu, 2006; Csordas, 2008), o

que demanda a assunção de outro nome e de uma configuração própria de corpo. Elas

buscam, então, possuir um estado de volatilidade para que possam representar para o/a

1 De acordo  com Laura  Augustín  (2000),  essa  indústria  conforma bordéis,  certos  bares,  cervejarias,
cabarés, linhas telefônicas eróticas, sexo virtual pela internet, sex-shops com cabines privativas, casas
de massagem, saunas, serviços de acompanhantes, agências matrimoniais, hotéis e pensões, anúncios
sexuais divulgados em revistas e jornais, cinemas, vídeos e revistas pornográficos, sadomasoquismo
comercial, prostituição ou quaisquer outras formas de pagar por uma experiência sexual.



cliente a imagem que ele/a deseja consumir. Nesse sentido, devem colocar-se como um

sujeito moldável, que se destitui provisoriamente de si para que possa incorporar outra

pessoa,  que,  de  acordo  com  a  demanda,  atende  aos  anseios  e  expectativas  dos

consumidores  pela  lógica  da  mercadoria  (Jameson,  2007;  Appadurai,  2008).  Essa

condição, não obstante, não é apropriada por elas tão facilmente, reclama experiência,

um “aprender fazendo”, no sentido de uma incorporação (Vale de Almeida, 1996; Csordas,

2008), situação em que se capacitam para construir gestos e feições, poses, sonoridades

e práticas diversas que compõem a pessoa que elas dramatizam no ciberespaço. 

Para  a  pesquisa  de  campo,  acompanhei,  durante  dois  anos,  seus  blogs,  sites

pessoais e contas em redes sociais, além da realização de entrevistas semiestruturadas e

conversas informais com elas por meio de comunicadores instantâneos. Apresentações

em sites de shows de  strip-tease coletivo2 se trataram de outra fonte importante para a

investigação, visto que possibilitaram captar as variadas estratégias usadas para suas

apresentações.

Ainda que a investigação, cuja metodologia foi  a etnografia, tenha se iniciado a

partir de sites brasileiros que oferecem o serviço de strip-tease on-line, não foi possível,

no entanto, fazer com que alguma stripper aceitasse tomar parte da pesquisa, visto que

era proibido por contrato que elas tivessem qualquer relação não-comercial com outras

pessoas nesses espaços, bem como passarem qualquer tipo de contato. Nesses sites,

são oferecidos dois tipos de "salas": as coletivas e as individuais, nas quais os clientes

podem interagir com as(os) strippers disponíveis no momento, a partir da compra de um

pacote de minutos, cujo pagamento pode ser feito por cartão de crédito, dentre outras

formas. Nas salas coletivas, várias pessoas podem assistir às apresentações de  strippers,

geralmente  mulheres  ou  casais,  formados  por  homem-mulher  ou  dupla  de  mulheres;

enquanto que nas salas individuais, como o próprio nome sugere, o(a) cliente interage

sozinho(a) com quem se apresenta, o que lhe exige um pagamento de maior valor por

cada minuto conectado. 

A fase  seguinte  da  investigação  compreendeu  buscar  tais  mulheres  em outras

ambiências  na  internet,  o  que  me levou  a  blogs  e  sites pessoais  que  servem como

suporte de propaganda e agenciamento de seus serviços. Tal procedimento que resultou

na aceitação de uma stripper logo no primeiro contato e, desde então, criou-se uma rede

de informantes que viabilizou a participação de outras strippers. Além da possibilidade de

contato com as strippers, seus sites pessoais e blogs se revelaram espaços riquíssimos

2  Dentre os quais, destaca-se o site StripGatas (www.stripgatas.com.br), no qual foram acompanhadas,
por três meses, as apresentações de duas  strippers envolvidas na pesquisa.  Os shows aconteciam
sempre às 23:00 e por cerca de uma hora, uma  stripper se apresentava para uma média de trinta a
quarenta internautas por noite. Em agosto de 2012 o site encerrou suas atividades.

http://www.stripgatas.com.br/


para a investigação, posto que ali  estão diversas fotos, vídeos e informações sobre o

serviço  que as  mulheres  oferecem via  internet,  as  variantes  dos shows,  entre  outras

referências.

 É importante destacar, no entanto, que mesmo que eu tenha acompanhado as

atualizações em seus  blogs,  sites pessoais e nas redes sociais, vejo minha postura no

campo como  uma  observação  acompanhante (Díaz-Benítez,  2007),  visto  que  nesses

espaços  não  deixei  nenhum  depoimento  ou  qualquer  outra  marcação  pessoal;  não

interagi  com  nenhuma  outra  pessoa  que  buscasse  nesses  espaços  o  contato  das

strippers, bem como nas redes sociais me propus somente a acompanhar os  posts  de

minhas interlocutoras, buscando pistas e informações que pudessem contribuir para a

interpretação em acordo com os objetivos colocados na etnografia. 

Isto  posto,  busco problematizar  neste  texto  alguns  aspectos  das  vivências

corporais das web strippers nesse mercado a partir da relação entre o corpo, o mundo, o

social  e  o  cultural  favorecida pelo paradigma da incorporação (Csordas,  2008)  e sua

relação com a performance de gênero (Butler, 2003, 2005, 2006). Desde esta perspectiva,

é possível refletir sobre como as strippers têm o corpo convertido em espaço sobre o qual

se inscrevem significados sociais e culturais que aludem à associação na categoria de

profissional do comércio sexual, em acordo com os ambientes de socialização com seus

pares e prática profissional dentro de uma estrutura social mais ampla. 

O mercado de strip-tease no ciberespaço: 

O strip-tease, geralmente representado a partir das imagens em filmes, literatura e

outras  mídias  como  uma  compilação  substancial  de  movimentos  e  gestos  corporais

construídos sensualmente  ao  embalo  de alguma música  enquanto  o  performer  tira  a

roupa, é discursivamente ambíguo na prática das  web strippers. Isso se dá porque, ao

contrário do que o nome sugere, elas não apenas dançam eroticamente enquanto se

desnudam. Considerando a variável de pacote de show contratado, e cuja variação de

minutos  e  preços  inclui  uma  diversidade  de  práticas  e  fetiches,  elas  comumente  se

masturbam diante da  webcam, penetram a vagina e/ou ânus com vibradores, dildos3 e

outros  objetos  eróticos,  dentre  outras  solicitações  e  fantasias  dos  clientes,  enquanto

interagem  com  eles.  Desta  perspectiva,  conforme  a  etnografia  demonstrou,  as

3  Dildos (consolos) e vibradores são objetos pensados e construídos para a penetração vaginal e anal,
sendo que os últimos se diferem dos primeiros em razão de, como o próprio nome indica, vibrarem
quando ligados (Gregori, 2004). No caso das strippers virtuais entrevistadas, é mais comum que usem
dildos. Considerando a dificuldade em diferenciá-los só a partir de sua visualização e de suas falas, uso
os dois termos aqui indistintamente.



apresentações  das  strippers ganham  maior  relevo  geralmente  a  partir  de  seu

desnudamento completo sendo, inclusive, de acordo com elas, de maneira geral, o maior

atrativo para os clientes.

A ambivalência do que fazem está presente de forma destacada em suas falas,

como foi  possível  perceber.  Ainda que o tratamento dessa questão,  de maneira mais

aprofundada,  fuja aos  objetivos  deste  texto,  é  relevante  dizer  elas  consideram,  de

maneira geral, que suas  dramatizações dos atos eróticos contêm traços que tem a ver

com strip-tease, com a função de atriz, especialmente aquela que se dedica a produções

pornográficas e também tem aspectos que remetem a um tipo prostituição virtual. Elas

transitam, pois, por espaços ambíguos, dentro de um regime de visibilidade que opera a

ramificação do mercado do sexo em que se inserem e, para tanto, articulam imagens de

gênero  performaticamente  incorporadas  com  a  finalidade  de  cobrir  a  demanda  dos

clientes e, assim, tornar essas mesmas imagens consumíveis.  A fala de Ludmilla nos

possibilita entender melhor essa questão:

Weslei:  [...] por que todas se nomeiam como strippers?
Ludmilla: Foi um nome que "pegou", aí eu uso porque ajuda nas buscas e
porquê todo mundo está chamando assim, não tem um outro nome rolando.
[...] Isso que eu faço é mais uma cam girl como chamam no exterior, não
tem uma definição [...]  Acho que fazemos um tipo de show erótico com
interação, mas que não deixa de ser uma espécie de sexo virtual.

Para que os shows aconteçam, várias circunstâncias estão em jogo.  Contam o

espaço virtual em que se apresentam (sites ou comunicadores instantâneos), o público ao

qual se dirigem, se é feito para uma plateia maior ou para uma pessoa (ainda que possa

ficar obscuro quem ou quantas pessoas estão do outro lado), o tipo de pacote contratado,

o tempo de show, a relação de cordialidade com o cliente, entre outros fatores. A esse

respeito Ludmilla assim manifesta:

Eu vou fazendo e atendendo os pedidos, se ele comprou com anal, eu faço
[com o uso de vibradores e dildos], se comprou sem, não faço. Não é bem
um roteiro, é como no restaurante, você pede bife com arroz e não adianta
reclamar que não veio batata frita, porque você viu previamente que não
constava isso no seu prato (pacote) e também não pagou pelas batatas
fritas. Não é roteiro não, eu faço o que o show inclui, mas não tem ordem,
pois o cara interage e nos shows mais caros ele pode escolher, alguns nem
ligam, aí sou eu que escolho. 

Nos shows, elas impõem uma visibilidade exacerbada de seus corpos, promovendo

uma superexposição do íntimo por meio da  webcam, cuja narração expõe o corpo em

seus pormenores anatômicos, bem como todo o potencial simbólico do sexo, colocando o

espectador diante de um espetáculo de evidência que se realiza por meio de tecnologias

que permitem captá-lo desde o ambiente da casa dessas mulheres e leva-o por meio da



internet  e  suas  tecnologias  a  quem  quer  e  pode  pagar.  Assim,  considerando  os

recorrentes  zoons  e  closes  em várias  partes  de  seus  corpos,  buscam representar  o

erotismo e  o  sexo  como realidade  inequívoca  e  transparente  por  meio  de  músculos,

fluidos,  gemidos,  penetrações,  dentre  outras  marcas  explícitas  e  diretas  que  o

caracterizam.  

Às vezes,  de um show a outro,  cujo  intervalo pode ser  de poucos minutos,  é

necessário que elas incorporem um tipo completamente diferente do anterior, utilizando

como base para essa criação sua própria pessoa, que é moldada por uma plasticidade

de  papéis,  bem  como  pela  pluralidade  afetiva  e  pela  liberdade  de  expressão  e

movimentos  possíveis  utilizados  no  palco  a  fim  de  atenderem  expectativas  de  seu

público. Nessas dimensões, elas são levadas a desenvolver várias representações que

simbolizam a mulher por meio de distintos estereótipos, dentre os quais se colocam os

de mulher fatal,  virgem, estudante etc.;  que funcionam por meio de roupas, lingeries,

sapatos de saltos altos, histórias, gestos e disposições corporais que simulam situações

potencialmente  reais  e,  justamente  por  conta  dessa  condição,  incitam  o  desejo  e

prometem o gozo aos clientes que anseiam por um espetáculo de  strip-tease e sexo

virtual.

Assim, para se construírem como stripper, essas mulheres ressignificam o gênero,

incorporando  posturas,  gestos  e  comportamentos  que  condizem  com  a  estética  de

mulheres hiperfemininas e hipersexualizuadas quando postas em cena. Corpo versátil e

polissêmico, elas buscam comunicar o que lhes é solicitado, atendendo às expectativas e

desejos de quem quer e pode contratá-las.

Corpo e gênero: 

O corpo humano é substância essencial no processo de mediação da experiência

humana  e,  ao  buscarmos  o  desenvolvimento  de  uma  reflexão  histórica  em  distintas

épocas e paisagens geográficas, percebemos que essa tende a se desenvolver através

da manifestação e relação entre os corpos, o contexto e seu entorno. Espaço e motivo de

infinitas representações,  o corpo é um complexo semântico que se traduz em muitos

saberes e olhares, várias formas de percebê-lo e vivê-lo, pois, como tem sido apontado

desde os primeiros estudos etnográficos, cada sociedade, em tempos e espaços diversos,

compreende, representa e interage corporalmente de múltiplas maneiras. 

Essa heteroglossia que perpassa e constitui os corpos é influenciada e marcada

pelas descobertas científicas e tecnológicas, pelas ideologias e discursos religiosos, pela



mídia, pelas demandas econômicas, políticas, sociais e culturais. E o lugar de destaque

que  ele  tem  ocupado  nas  últimas  décadas  em  sociedades  industrializadas  e

fundamentadas  pela  lógica  do  capital  e  móvel  de  várias  pesquisas,  dá-se  pelas

possibilidades  de  sua  (des)construção  e  modificação,  principalmente  a  partir  das

tecnologias corporais que se difundem a cada dia  relacionados à moda, à indústria da

beleza,  com  seus  cosméticos,  produtos  para  emagrecimento,  cirurgias  estéticas  e

academias  de  ginástica,  bem como o  desenvolvimento  técnico-científico  em favor  da

promoção e manutenção da saúde e do bem-estar.

Com as novas tecnologias de informação e comunicação, o sentido de presença e

ausência,  de proximidade ou distância,  seja  espacial,  seja  temporal,  ganharam novos

sentidos e têm modificado a experiência e vivência corporal de milhões de pessoas ao

redor  do  mundo.  O  sentido  de  trânsito  também  é  remodelado,  pois  ainda  que

virtualmente,  o  corpo  transpõe  barreiras  geográficas,  culturais,  profissionais,

possibilitando  novas  experiências.  Nessa  conjuntura,  e  ante  o  vasto  campo  de

possibilidades que o ciberespaço apresenta, a busca pelo sexo virtual e pela pornografia

tem ganhado destacada relevância (Parreiras, 2012) e evoca outras formas de interação,

de toque e de sensibilidade de acordo com a inventividade, os desejos e as expectativas

daqueles que buscam essa prática. Assim, podemos considerar que “nas telas, o sexo

transformado em texto, aguardando combinações sensoriais que permitem estimular, à

distância, o corpo do outro, sem tocá-lo.” (Le Breton, 2003, p. 164).  

Uma perspectiva que tem ganhado relevo nas últimas duas décadas nos estudos

antropológicos sobre corpo parte do conceito de incorporação (embodiment) de Thormas

Csordas (2008). O autor propõe a elaboração de um paradigma antropológico que busca

o rompimento definitivo com aspectos dualistas no estudo do corpo. Para ele o corpo

pode ser construído ao mesmo tempo como fonte de representações e como fundamento

do  estar-no-mundo,  isto  é,  deve-se  considerar  que  a  representação  pode  ser

compreendida como constitutiva da experiência e da realidade enquanto textos. Em vista

disso, o corpo além de poder ser reconhecido como um objeto sobre o qual a cultura

opera, deve ser vislumbrado como o local das percepções, a partir das quais a cultura

“vem a ser”. Csordas (2008), então, propõe com a ideia de “estar-no-mundo” e com o

paradigma da  incorporação uma análise  que leva  em conta  a  experiência  vivida  dos

sujeitos, considerando-a como processo temporal e historicamente determinado. O corpo,

à vista disso, não é considerado objeto, mas sujeito da cultura, o que leva a experiência

corporal  à  categoria  de  método de pesquisa,  haja  vista  a  consideração  do quanto  a

realidade estudada pode ser incorporada nos sujeitos pesquisados.



Em  sua  materialização  em  qualquer  cultura,  os  corpos  carecem  de  produção,

inscrição e reconhecimento de marcas de um contexto próprio para que possam existir,

isto  é,  para que sejam inteligíveis  eles precisam fazer sentido dentro de determinada

sociedade (Butler, 2003). Nesses arranjos, o princípio elementar para alçá-lo à condição

humana está na inscrição semântica que antepõe masculino e feminino, outorgando aos

sujeitos  de  cada  esfera  da  díade  homem-mulher  comportamentos  e  características

próprios e reconhecíveis como apropriados (senão intrínsecos à condição de homem ou

mulher.  Essa marca é impressa antes mesmo do nascimento da criança,  na sala de

ultrassonografia, quando a/o médica/o diz: é um menino ou é uma menina. A partir dessa

impressão, aprende-se reiteradamente (repetindo ritualisticamente as normas) o que é

(pode ser) ser/portar-se como uma menina e/ou um menino. O que está fora dessa norma

não é visto como sujeito, já que não é inteligível, seria o abjeto (Butler, 2005, 2006). 

Assim, em um processo sócio-histórico, os corpos vão assumindo características

que as sociedades lhe consagraram ao longo do tempo, organizando o mundo de forma

dual, dividindo-o em masculino e feminino, de maneira hierarquizada, inclusive dentro das

mesmas categorias  (Vale  de  Almeida,  1996).  O gênero,  portanto,  faz  parte  do  mapa

cognitivo  com  que  os  sujeitos  operam,  não  sendo,  entretanto,  uma  estrutura  sólida,

duradoura, intrínseca ao indivíduo; é construído socialmente ao longo do tempo por meio

da incorporação de gestos,  movimentos,  práticas,  disposições corporais  masculinas e

femininas, regras e estilos pelos sujeitos, perpassado e influenciado consecutivamente

pelas  expectativas  sociais  de  cada  contexto  histórico  e  social.  As  feminilidades  e  as

masculinidades  são  fluidas  e  relacionais,  às  quais  importam  a  raça,  a  classe  e  a

orientação sexual, dentre outras instâncias; estão num campo constantemente em disputa

e transformação, que se situa no interior de relações de poder. 

 Esse complexo semântico convertido em prática social é para Judith Butler uma

questão  de  performatividade.  Em  sua  análise,  o  gênero  é  performativo,  pois  ele  é

aprendido  numa  atuação  reiterada  e  imperiosa  em  função  das  pautas  sociais  que

circundam e orientam as ações dos sujeitos. Subordinados a essa estrutura de poder, a

atuação do sujeito de acordo com o lugar que lhe foi destinado e cujas prescrições ligadas

a  ele  devem  ser  seguidas,  está  sempre  condicionada  a  recompensas  e  castigos.  O

gênero está diretamente ligado ao corpo, pois o seu efeito só é produzido pela estilização

do corpo, o que significa dizer que a performance de gênero está relacionada a estilos

corporais, que estão submetidos a um sistema normativo que estabiliza não apenas os

efeitos do gênero, mas também a materialidade do corpo (Butler, 2003; 2005).

          E considerando que não há qualquer vestígio de que o gênero, o comportamento e



a estética se construam apartados do mercado e da mídia, considerar o mercado e o

consumo  nessa  análise  são  importantes  principalmente  porque  as  strippers virtuais

compartem dessa conjuntura em pelo menos duas dimensões básicas: primeira, tendo em

conta o que elas consideram como uma mulher bela e sensual e, portanto, adequada ao

trabalho de  web stripper,  levam-nas a buscar a adequação e/ou delineamento do seu

corpo por meio de diferentes estratégias em seu cotidiano, sendo a principal delas os

exercícios físicos em academias de ginástica. A segunda dimensão, refere-se ao caráter

de corpo feminino objetificado para o consumo erótico-sexual, em que elas performam

estereótipos  de  mulher  dominadora,  de  “lolita”,  de  empregada  doméstica  que  atende

sexualmente ao patrão, de colegial, dentre outros. Corpos objetificados (e aqui, tratando

especificamente de corpos femininos), o corpo da stripper virtual explicita uma experiência

feminina fetichizada, de um corpo erotizado e sexualizado.

Ética e estética: a busca pelo controle e (re)adequação do corpo pelas strippers

Você é seu corpo! -  evocam as mensagens disseminadas por várias instâncias

sociais, destacadamente a mídia. O corpo, então, de acordo com os padrões estéticos

instituídos  e  reificados  socialmente  na  atualidade  em várias  sociedades  ocidentais,  é

eleito como signo essencial de beleza e de poder, o que implica aos atores de diversas

camadas  sociais  em  diferentes  países  a  reivindicação  de  trabalho  contínuo,

transformação e modelagem dos corpos. Na perspectiva de Le Breton (2011), o corpo tem

se convertido em alter ego para um grande número de pessoas, tal qual um outro que

pode ser continuamente maleável, modelável de acordo com seus desejos e expectativas;

vislumbrado como se fosse um cartão de visitas de carne e osso. 

E sobre o corpo feminino, os discursos e práticas acerca da beleza e da boa forma

recaem com maior força e colaboram para a construção simbólica do que significa ser

mulher e a respeito do que é concebido como feminino4.  Espera-se que as mulheres

tenham  em  sua  pauta  cotidiana  cuidados  substanciais  com  o  corpo,  que  incluem  a

demanda por um corpo magro, bonito e jovem por meio de dietas,  atividades físicas,

cirurgia plástica, maquiagens e outros cosméticos que, além de promover ou realçar a

beleza, escondam as marcas do tempo. (Sant’anna, 1995; Malysse, 2002; Goldenberg,

4  É preciso considerar, no entanto, que mesmo ante às muitas imagens constituídas que a publicidade e
a mídia em geral veiculam sobre o corpo, as pessoas, de modo geral, não atendem passivamente a
essas demandas e tampouco as interpretam e realizam-nas do mesmo jeito e na mesma proporção,
quando  o  fazem.  Elas,  portanto,  detêm o  poder  de  agência.  E  no  processo  de  incorporação  dos
aspectos  culturais  a  esse  respeito,  contam as  várias  categorias  de  ordenação social,  tais  como o
gênero,  a  classe  social,  a  idade,  o  grupo  étnico,  como também o estilo  de vida  e  a  profissão  ou
ocupação.



2006)

No  que  se  refere  às  strippers  virtuais,  posso  dizer  que  a  deferência  a  certos

padrões  de  corpo  e  de  feminilidade  como  motivo  de  desejo  e  excitação  sexual

constituídos  em  uma  ética  heteronormativa  têm  destacada  influência,  ainda  que  em

gradações  diferentes.  Nesse  sentido,  sua  preparação  para  o  trabalho  acontece,  em

primeiro lugar,  por meio de várias ações que o corpo demanda a fim de que possam

mantê-lo ou mesmo aperfeiçoá-lo em acordo com as diretrizes estéticas de um padrão de

corpo que é visto por elas como o mais rentável para seu trabalho, isto é, que poderá

atrair uma maior quantidade de clientes. O padrão estético valorizado e almejado pelas

strippers entrevistadas, de maneira geral, é o tipo de corpo considerado como da mulher

“gostosa”,  aquele comumente veiculado em filmes publicitários de cervejas no país:  a

mulher  com  curvas,  seios  fartos,  sem  serem  excessivamente  exagerados,  cintura

marcada e, principalmente, com glúteos volumosos.

Ao serem questionadas sobre quais eram as características principais para que

uma mulher trabalhasse como  stripper na internet, nenhuma delas deixou de referir-se

aos  atributos  corporais,  entendidos  aqui  como  aqueles  que  não  fogem  aos  padrões

estéticos da mulher considerada gostosa. Eis alguns exemplos:

Ser charmosa, ter um corpo legal, bonito. (Bruna Sweet)
Ser bonita, [ter] corpo bacana, bem cuidado. (Camila)
Tem que ser gostosona, ter um corpão. (Deusa da Web)
Ter um corpo legal. (Suzi)
Ser gostosa, ter corpo bonito. (Lara)
Ter um corpo bonito, que desperte tesão. (Luana)
Gostar de exibir-se, se sentir bem com seu corpo, [ter] sensualidade e ser
desinibida (Jujuba)
Tem que ser bonita, safada, tem que convencer que vale a pena. (Nayara)

Reconhecida como umas das principais tecnologias de construção corporal a partir

do fortalecimento dos músculos, tonificação da pele e melhorias no metabolismo, várias

de minhas interlocutoras consideram que a atividade física é essencial para a estética

corporal, o que as leva a recorrer à academia, como grande parte das mulheres e homens

brasileiros contemporaneamente. Entre as várias atividades de seu cotidiano, geralmente

divididas entre família,  estudos e os shows na internet,  elas buscam espaço em sua

agenda para que possam cuidar da (re)construção e manutenção do corpo através dos

exercícios físicos algumas vezes por semana. A esse respeito foi dito que:

Eu voltei para a academia, porque é muito importante para o corpo, né?
(Suzi)

Eu malho de manhã e estudo à noite. A principal coisa que faço [referente
aos cuidados com o corpo] é malhar (Jujuba)



Não  dá  para  malhar  todo  dia,  mas  vou  sempre  que  posso  porque  é
essencial  para  ter  um corpo  bonito.  Ainda  mais  nesse  tipo  de  trabalho.
(Lara)

A fala de Camila representa bem o que quis dizer: “Eu era mais magra, achava a

perna fina, o bumbum pequeno. Por causa disso tenho ido na academia direto, já tem

mais de um ano, eu acho. Faz bem para gente e os homens também gostam, né? Acho

que os clientes que eu atendo não iam gostar de uma mulher magrela não.” 

Os efeitos dessa lógica também se fazem presentes na forma como Suzi percebe o

corpo. Se um corpo muito magro tende a não ser considerado por elas como tão sexy e,

portanto, inadequado ao trabalho de stripper, estar acima do peso é também motivo de

preocupação. Ao publicar em seu blog sobre os motivos que a levaram a essa ocupação,

manifestou que gostaria de ter mais dinheiro e tempo para poder “investir” mais em seu

corpo  e  tais  mudanças  eram  vistas  por  ela  como  necessárias  a  partir  do  que  ela

representa como um corpo ideal. Assim, no início de seu trabalho como stripper, não se

sentia  tão  confiante  com  o  corpo,  porque  “sabia”  (em  suas  palavras)  que  precisava

emagrecer  alguns  quilos  para  que  pudesse  se  sentir  mais  bonita  e  sensual.  Nesse

empreendimento, o trabalho desempenhado por ela tem papel significativo, pois, além da

lógica heteronormativa de que o corpo feminino é apresentado como objeto de desejo

sexual do outro e o fato de seu trabalho pautar-se na constituição de um corpo para ser

consumido como imagem pelos(as) clientes, ela se expõe centímetro a centímetro na

webcam e, por isso, é objeto de olhares diversos, de avaliação e julgamento. 

Lara também demonstrou em seus depoimentos a preocupação com o peso, pois,

segundo ela, tem facilidade para engordar, o que a leva a buscar seguir uma rotina de

atividades físicas e de controle de sua alimentação. Suas fotos representam uma mulher

com  curvas,  com  bumbum  e  seios  de  médios  a  grandes  e  abdômen  sem  gordura

aparente. Para ela, inclusive, manter o corpo tal como está é meio de reter os clientes

que a contratam com certa frequência e recurso para conquistar outros, pois, em suas

palavras,

A concorrência é muito grande, tem muitas meninas fazendo strip hoje em
dia [...] A gente tem que se cuidar, estar bonita, arrumada [...] A minha maior
preocupação com o corpo é com o peso, pois tenho tendência de engordar,
até  já  fui  gordinha,  pesei  73  kg  e  hoje  peso  64.  Por  conta  disso  tento
controlar o que como, mas não fico fazendo dieta doida não, tento comer
coisa mais saudável, que não engorde muito.

A academia e, especialmente a musculação, não garantem, juntamente com as

dietas e os cosméticos, a transformação do corpo em aspectos diversos que algumas

gostariam de alcançar. Ainda que se dedique muitas horas à academia na busca de um



corpo  idealizado  e  plástico,  algumas  modificações  corporais  somente  podem  ser

conseguidas através de técnicas mais invasivas, como a cirurgia plástica. Ao questionar

Jujuba, por exemplo, se se considerava bonita, respondeu: “não, eu me acho normal [...]

eu me sinto bem, mas não me acho bonita, me acho normal [...] mas queria um silicone”,

completando  que  gostaria  de  aumentar  dois  números  no  sutiã,  mas  que  temia  as

cirurgias. Sobre o fato de suas imagens no blog serem quase sempre de costas e que em

nenhuma delas os seios apareciam, ela explicou que “eu gosto da minha bunda e não do

meu seio, acho pequeno [...] seria melhor se fosse maior”. Considerando que as fotos de

Jujuba que servem de anúncio de seu trabalho são construídas para o consumo e que o

apelo sexual insuflado a cada parte do corpo deve destacar-se na concorrida sequência

de alegorias eróticas que a  web  apresenta, acredito que ela evita mostrar os seios por

não conciliar  sua imagem corporal  ao (que ela considera) socialmente valorizado, por

julgar que os seios em tamanho reduzido não seriam motivo de excitação erótico-sexual

para os clientes, como ela considera que seus glúteos o são.

Na busca pela (re)adequação do corpo a um padrão estético tido por elas como

ideal, além de exercícios físicos, elas geralmente demandam investimento cotidiano com

de cosméticos, cuidados com os cabelos e maquiagem, procedimentos estéticos e de

uma alimentação balanceada. Sua configuração e erotização se dá também “pelos apelos

da indumentária provocativa, sugestiva” (Nunes, 2012: 139) que frequentemente alude a

certas  feminilidades  sancionadas  e  valorizadas  em  uma  ética  heterossexual,  como

também pela evocação a fetiches representados na figura de enfermeiras, secretárias,

professoras,  dentre  outras.  Na  articulação  entre  o  subjetivo  e  o  social,  constroem-se

performaticamente como imagens meritórias de serem vistas e comercializadas dentro do

mercado de  strip-tease virtual,  num processo que se dá por meio da incorporação de

rasgos de certa feminilidade vista como própria para despertar o desejo e agradar erótica

e sexualmente aqueles que buscam esse tipo  de serviço.  O corpo da  stripper virtual

explicita uma experiência feminina fetichizada, de um corpo erotizado e sexualizado. 

Entre ser uma e ser várias: a incorporação da stripper virtual

Uma condição substancial para que as imagens das web strippers (fotos, vídeos ou

exibições  sincrônicas)  sejam produtos  com valor  de  câmbio  no  mercado  em que  se

localizam é a capacidade que elas devem ter de ser, ao mesmo tempo, “uma e várias”.

Dito de outro modo, a plasticidade é condição essencial para que tenham chances de

destacar-se nesse cenário e, assim, atingirem maiores ganhos. A esse respeito, Camila



indica que 

A gente tem que ser camaleoa, tem que encarnar a virgem, a colegial, a
mulher devassa, a funkeira safada, etc de acordo com a fantasia dele [do
cliente].  [...]  Cada um pede uma coisa diferente e se você não entra na
fantasia dele, [ele] procura outra ou não volta mais. Com a quantidade de
meninas que estão oferecendo strip então, tem ficado muito concorrido, por
isso tem que agradar a clientela para voltar de novo (risos). (Camila)

A assunção de diversos papéis, bem como das modalidades de shows oferecidos,

é uma estratégia evocada constantemente pelas strippers que geralmente se baseia nas

escolhas, desejos e expectativas de cada cliente. Às vezes, de um show a outro, cujo

intervalo pode ser  mínimo,  é  necessário  que elas incorporem um tipo completamente

diferente do anterior, “cujo material utilizado em sua criação é a própria pessoa, moldada

pela plasticidade dos papéis, pela pluralidade afetiva e pela relativa liberdade expressiva

ou de movimento que lhe franqueiam o palco e as expectativas do público" (Le Breton,

2009: 244). 

Um recurso nesse propósito, Deusa da Web, por exemplo,é que  costuma usar

perucas diferentes em seus  shows, pois, assim pode agradar vários tipos de clientes.

Referindo-se  a  suas  apresentações  em  sites  estrangeiros,  diz:  “eu  me  enquadro  em

várias categorias, porque uso vários cabelos e eles pensam que eu sou outra (mulher)”.

Sobre essa questão, ela indica que, de acordo com a cor da peruca usada, ela pode ser

reconhecida como mulher loira, morena e ruiva, cuja plasticidade possibilita agradar a um

maior número de pessoas e, com isso, atrair mais contratantes de seus shows.

Buscando  uma  analogia  com  a  pesquisa  sobre  o  mercado  de  modelos

desenvolvida por Martinez (2009), é possível dizer que também as strippers devem, por

meio da plasticidade de seu corpo e de seu comportamento, ter condições de vender-se

enquanto produto, ter capacidade de fazer incidir estereótipos e representações sobre si

mesma e sobre os produtos aos quais tem vinculada sua imagem. É como que seus

corpos estivessem à espera de significados, que advirão, a seu turno, propostos pelos

clientes. 

Desta perspectiva, a visibilidade e relevância das strippers na divisão do mercado

de serviços sexuais se dão por meio de seu corpo e da capacidade que têm em se

fazerem maleáveis nas encenações fictícias e hiperbólicas que levam a cabo diante da

webcam, consoante o que cada cliente espera e deseja. Ao mesmo tempo, conciliado à

transitoriedade e fluidez das imagens que devem incorporar em seu dia a dia de trabalho,

elas  precisam estar  atentas  às  normas  e  prescrições  próprias  do  contexto  para  que

venham a ser reconhecidas enquanto corpos eróticos e sexualmente desejáveis. Diante



disso, conforme exposto, elas comumente percebem seu corpo como uma base material

que precisa  ser  trabalhada,  investida  por  meio  de  cuidados com a manutenção  e/ou

aprimoramento da beleza, bem como através de um processo de pedagogização em que

desenvolvem as características e comportamentos que elas julgam ser esperados delas

na função que ocupam. E ainda que em suas encenações a  improvisação seja  uma

constante,  elas  estão  convictas  da  importância  de  desenvolverem  as  estratégias

necessárias quanto à sua atuação a fim de que possam também ser distinguidas como

uma personalidade-imagem destacada em meio a outras que estão no mesmo processo

de busca de relevo e reconhecimento nesse meio. 

Seu trabalho se insere em uma conjuntura social mais ampla (universo erótico), o

que faz com que suas dramatizações partam de um conjunto de enunciados codificados e

organizados histórica e socialmente. Assim, é fato que os significados outorgados a seu

corpo não são completamente forjados por elas mesmas, visto que provêm de um ideário

social  que conta com pedagogias diversas de gênero e sexualidade acionadas para a

disseminação e ratificação de discursos e práticas que se pautam na heterossexualidade.

Não  obstante,  nos  bastidores  de  suas  apresentações,  as  strippers,  a  partir  dessas

referências e de suas recorrentes interpretações e adaptações, constituem um repertório

de  práticas  e  personagens  escolhido  e  ressignificado  por  elas  de  acordo  com  seus

interesses,  gostos  e  possibilidades.  Isso  não  quer  dizer  que  tais  significações  sejam

completamente  incorporadas  para  suas  dramatizações a  priori,  pois  são  geralmente

negociadas com os clientes na contratação do serviço ou revistas no desenvolvimento de

suas performances. A esse respeito, como foi possível depreender de suas performances,

seus  shows  apresentam  uma  dinâmica  que  se  ancora  em  duas  vertentes:  uma

homogênea, dado o seu caráter coreográfico e ritualizado, com movimentos, poses, e

tempos que tendem, em geral, a se repetir; e outra heterogênea, em que constam as

variações de acordo com as convocações dos clientes e as disponibilidades e interditos

das  strippers,  e,  evidentemente,  os  traços  pessoais  na  constituição  de  suas

apresentações. Ao tratarem a respeito dos pacotes de shows e de seu desenrolamento

Ludmilla e Luana manifestam que

Eu vou fazendo e atendendo aos pedidos, se ele comprou com anal, eu faço
[com o uso de vibradores e dildos], se comprou sem não faço, não é bem
um roteiro, é como no restaurante, você pede bife com arroz e não adianta
reclamar que não veio batata frita, porque você viu previamente que não
constava isso no seu prato (pacote) e também não pagou pelas batatas
fritas. Não é roteiro não, eu faço o que o show inclui, mas não tem ordem,
pois  o  cara  interage  e  nos  shows  mais  caros  ele  pode  escolher  [a
personagem a ser representada, por exemplo], alguns nem ligam, aí sou eu
que escolho. (Ludmilla)



A gente tem mais ou menos uma ordem de realização dos shows, porque
senão já só vai fazer o que é mais solicitado e como tem mais gente lá, tem
que agradar todo mundo. (Luana, ao tratar de shows coletivos)

Ao  manifestarem-se  sobre  os  modos  como  aprenderam  a  portar-se  em  seus

shows, sobre o desenvolvimento de estratégias que costumam angariar maior atenção

dos clientes e têm como resultado geral a promoção de seu prazer, as falas das strippers

entrevistadas me remetem à analogia que Vale de Almeida (1996: 1) promove entre o tai-

chi-chuan e o processo de incorporação:

Para aprender tai chi não é preciso ler manuais. Considera-se, inclusive,
que é melhor não os ler. Não é necessário transmitir informações orais. Não
é necessário conceptualizar ou sequer contextualizar a aprendizagem na
filosofia chinesa. Basta aprender fazendo com o corpo, aprender imitando,
até que o corpo reproduza os movimentos certos e estes abram portas para
novos níveis de consciência incorporada.

Não é um trabalho fácil,  temos que lidar  com diversos tipos de homem,
personalidades diferentes o tempo todo, não é só chegar a ligar a webcam,
existe  todo  um  processo  por  traz  das  câmeras.  E  isso  a  gente  vai
aprendendo com o tempo.  (Luana)

Temos  que  administrar  o  tempo  muito  bem  para  não  sairmos  de  lá
esfoladas...  (risos). Então primeiro dançar e provocar com  strip,  e coisas
mais pesadas só no fim, porque se em 5 minutos de show eu começasse
nua e a me masturbar quando desse 55 minutos eu estaria morta. [...] Acho
que hoje eu domino melhor a cam e as posições, fiquei mais familiarizada
com a coisa, antes eu só conseguia mostrar enfiando o brinquedo em pé,
porque  a  cama  ficava  longe  e  o  fio  da  cam  era  curto.  Hoje  eu  tenho
notebook,  cam com fio longo e HD, tudo ficou mais profissional, a internet
mais  rápida,  iluminação e  cor  de  parede  tudo  de  caso  pensado (risos).
(Ludmilla)

O processo de constituição da web stripper não implica somente na assunção de

diferentes personagens ou papéis por parte delas, o que ocorre de fato, mas também na

incorporação de uma outra pessoa (a  stripper) quando estão trabalhando que, por sua

vez, desempenha vários papéis (ou fantasias) de acordo com as demandas dos clientes.

Nesse rol, os perfis assumidos acionam, muitas vezes, estereótipos representados como

próprios do imaginário erótico-sexual contemporâneo de algumas culturas ocidentais, o

que  se  pode  observar  em  imagens  midiáticas  comumente  divulgadas  em  instâncias

diversas.  Nessa  composição  hiperbólica,  marcada  pelos  efeitos  de  gênero,  estão

presentes as figuras da Lolita, da mulher devassa, da estudante sexy, da enfermeira, da

empregada  doméstica,  da  dançarina  de  funk,  dentre  outras.  Para  tanto,  as  strippers

reconfiguram  símbolos  visuais  e  discursivos  a  fim  expressarem,  no  momento  da

encenação, o real efeito e presença da pessoa incorporada e o papel assumido a partir do

uso criativo e tecnológico do corpo. Dessa forma, elas projetam para os clientes a imagem



de  um  outro  “eu”  que,  a  seu  turno,  provavelmente  também  estão  envolvidos  nesse

processo de autoinvenção, visto que eles também não se desfazem de suas máscaras,

estão atuando o tempo todo, porque, quando da interação com as strippers, assumem um

papel  destacado  no  jogo,  também  por  se  sentirem  mais  seguros  com  garantia  de

anonimato e “impossibilidade” de serem descobertos.

Nesse jogo, elas manifestaram sentir-se outra pessoa quando estão encenando na

webcam,  inclusive,  algumas  disseram  ter  demonstrado  certo  estranhamento  a  esse

respeito, porque reconheceram uma destacada desvinculação de quem “realmente são”

quando estão atuando como strippers. Conforme Lara colocou, “tudo muda, deixo de ser

a pessoa tímida naquele momento, é como se virasse outra pessoa. É bem estranho isso,

eu acho. [...] Porque se eu for a mesma, se não visse como uma personagem, eu não ia

dar conta de fazer nem a metade do que faço na cam, pelo menos eu acho isso”. Nessa

direção, outras strippers manifestaram que:

Luana:  Luana é uma personagem, ou melhor, várias. Cada cliente tem de
mim aquilo que quer. [...] Na hora do show é como se não fosse eu (risos),
descubro a Luana. 

Weslei: Você tem quantos anos? 
Suzi: Suzi tem 31, eu tenho 35.

Weslei: Pensemos que você se chama Ana. O que a Ludmilla tem da Ana?
Ludmilla: Ana não (rsrsrs) Maria. (kkkk)... Tem pouca coisa. A Maria é mais
reservada, usa roupas mais discretas...  Os clientes acham que sou uma
baladeira, que saio de vestidinho estilo piriguete.
Weslei: É mesmo?
Ludmilla: Sim, volta e meia falam, pedem vestidinhos de piriguete e dizem
"daqueles que você usa pra sair".
Weslei: E o que você responde?
Ludmilla: Finjo que sim, tenho os vestidos, mas só pra  webcam mesmo.
Entro na fantasia dele...
Weslei: Mas como a Maria se transforma em Ludmilla? Não me refiro só a
roupas...
Ludmilla: Quando eu ligo a webcam eu encarno um personagem que é uma
mulher cheia de fogo e com tesão 24 horas por dia, disposta a agradar,
sempre alegre, sorridente.

Você está querendo dizer como eu me transformo em Camila? Eu não sou
tímida, o que ajuda (risos). [...] Gosto de me exibir na net, mas no dia a dia
não costumo usar essas roupas não. Algumas roupas até são as mesmas,
mas eu uso de um jeito diferente sabe [...] encurto a saia, uso uma camiseta
transparente sem sutiã  e  assim vai  [...]  Outras não uso  na rua  de jeito
nenhum, só para show mesmo. Não sou vulgar, a Camila é. (Camila)

Como suas falas demonstram, as  strippers movem destacado esforço no sentido

de  construir  uma  personificação  que  se  converta  em  objeto  de  desejo  nos  vários

processos de interação que os clientes mantêm com elas, desde os primeiros contatos

que eles têm com sua imagem a partir de suas fotos, vídeos e textos em seus blogs e

sites pessoais. Há, pois, um investimento – no sentido de incorporação (Mauss, 1974;



Bourdieu, 2006;  Csordas, 2008) – em que buscam acumular capital simbólico em uma

construção corporal que remeta à sensualidade, ao erotismo e à sua constante disposição

para as interações dessa natureza. Esse processo, no entanto, não acontece do dia para

a  noite,  como já  dito.  Demanda tempo,  uma aprendizagem que  acontece na  prática,

principalmente porque há, em geral, a preocupação por parte delas em agregar novos

contornos a seus shows e com o aprimoramento de suas performances, a fim de que os

clientes encontrem motivos para contratá-las novamente. 

Enfim, a constituição de um corpo diferente pelas  strippers por  meio de vários

recursos que buscam sua estilização, um corpo distinto daquele que elas usualmente

comunicam nas interações sociais em ambiência física, especificamente fora da esfera

pública de seu trabalho,  diz  respeito  a uma outra pessoa,  a  uma outra  subjetividade

(Jayme,  2001).  E  a  constituição  desse  outro  si  pelas  mulheres  entrevistadas  é

atravessada  pela  ideologia  de  gênero  que  se  constitui  com  base  na  matriz  sexual

hegemônica.  As principais  marcas dessa  ideologia  repercutem na incorporação  pelas

strippers de personagens estereotipadas do feminino, cujas imagens estão geralmente

associadas  à  dicotomia  santa-puta,  a  partir  da  qual  interpretam  lolitas,  professoras,

virgens  como  também  seu  estremo,  ou  seja,  personalidades  vistas  como  devassas,

sádicas,  ninfomaníacas,  dentre  outras.  Independentemente  do  lugar  ocupado  nessa

díade, as personagens são geralmente marcadas por um viés erótico e sexual, isto é, por

meio de roupas curtas, decotadas, fantasias de sexy-shops, acessórios que remetem ao

universo erótico, dentre outros marcadores. Além disso, elas percebem o corpo como um

vir a ser, um processo inacabado, porque há uma preocupação constante por parte de

algumas  delas  em  aprenderem  novas  técnicas,  a  incorporar  novas  personagens,  a

melhorarem sua apresentação em um ou outro ponto, enfim, a reconstruir-se enquanto

corpo continuamente, seja através da capacidade de alcançarem novas posições sexuais,

do uso de outros sexy toys, da incorporação de novas roupas, fantasias e histórias.

Considerações finais:

Em acordo com os discursos, regras e condutas em prol da saúde e da boa forma

socialmente disseminados em várias instâncias, as strippers virtuais buscam adequar-se,

mobilizar esforços com o objetivo de alcançar uma aproximação com alguns modelos de

corpo sancionados e valorizados em nossa sociedade. Isto é, o corpo de  stripper e o

corpo da “vida normal”, nos dizeres de Martinez (2009), estão constantemente regulados

pela mesma ordem, da beleza e da boa forma, o que implica em vários cuidados com o



mesmo. Assim, principalmente que é a partir de sua imagem que elas chamam a atenção

dos clientes e, por isso, podem virem a ser contratadas por eles, elas devem apresentar-

se o corpo sempre enxuto, belo, sedutor e, especialmente, sexualizado.

Suas performances se constroem a partir de uma repetição de cenas que buscam

a exploração de um corpo (em todos os ângulos possíveis) que se insinua, que se oferece

e que interage virtualmente com outros corpos. E a conversão de minhas interlocutoras

em strippers virtuais, isto é, em mulheres com as características representadas por elas

como essenciais  à  função,  depõe em favor  da  ideia de que o corpo,  tanto quanto a

pessoa, não é um fato isolado de seu contexto, um destino inescapável, mas justamente o

contrário;  é  um  processo  nunca  terminado,  com  muitas  possibilidades  em  seu

desenvolvimento,  e  que  femininos  (e  masculinos)  são  identidades  incorporadas.  Ao

construírem  o  corpo  por  meio  do  rosto  maquiado  em  excesso,  de  roupas  sensuais,

acompanhadas de sapatos altos e chamativos, de gestos, olhares e outras disposições

corporais representados como provocantes e sedutores, fica evidente, no meu ponto de

vista, que elas incorporam uma nova pessoa e nomes para momentos muito específicos:

para fotos e vídeos de divulgação ou encomenda de algum cliente e para as encenações

diante da webcam.

Assumir a stripper virtual exige que as mulheres aqui entrevistadas se destituam de

si  mesmas  e  assumam  uma  personalidade  que  possui  características  estéticas  e

comportamentais  que  se  diferem,  muitas  vezes,  desse  eu  que  foi  “esvaziado”

momentaneamente. Tal situação implica para algumas delas na  indispensabilidade de

ultrapassar várias barreiras individuais, visto que essa transposição exige que tenham que

assumir posturas e comportamentos que não condizem com sua personalidade e gostos

pessoais.

Weslei: O que a Lara tem da Márcia5?
Lara: Quase nada, eu acho. Eu sou assim, tímida,  mais tranquila,  gosto
muito de ficar em casa, ler, ver filmes e a Lara parece não gostar disso não
(risos). Ela é assim, como vou dizer, mais sapeca (risos). Ela usa roupas e
tem  comportamentos  diferentes  de  mim,  como  falei  sou  tímida.  Pode
parecer que não, mas para fazer sexo com alguém, nas primeiras vezes,
sou até meio travada, acredita? Já a Lara não tem vergonha não, ela é mais
liberal, atrevida. Claro que não foi fácil no início porque eu tive que trabalhar
isso comigo. Eu não consigo ser assim, não me sinto tão à vontade.  Acho
que deve ser por causa da minha criação, sei lá. (Lara)

Da minha personalidade, sou uma pessoa tranquila, quieta, tímida, mas 
meus clientes me veem de maneira oposta, afinal, é tudo o que deixo 
perceberem de mim. (Jujuba)

5 Nome fictício.



Tais colocações me levam a discernir que as pessoas postas em cena na webcam

enquanto  realizam  seu  trabalho  não  existem  antes  das  encenações,  mas  que  se

constituem nos momentos que antecedem os  shows e ao desenvolverem e levarem a

cabo as práticas que compõem suas performances. Ademais, em seu cotidiano laboral,

as  strippers virtuais  convertem-se  imagens-mercadorias  para  o  consumo  de  uma

clientela afeita ao espetáculo (DEBORD, 2003). Tais imagens são um aglomerado de

signos  fragmentados  que  partem  de  seu  corpo  (ou  de  partes  dele),  onde  gestos,

movimentos, poses, sussurros, gemidos e diversas práticas erótico-sexuais levadas a

cabo por  elas defronte uma  webcam constituem mercadorias  de caráter  espetacular.

Criadas visualmente para o gozo e o deleite motivado pelas representações dos desejos

ocultos do espectador como efeitos consumistas, desejos esses que não se caracterizam

somente como pessoais, mas desenhados em acordo com a produção dessas imagens

culturalmente constituídas (MONTOYA, 2012). 
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