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RESUMO 

Posicionado no quadro teórico-metodológico da Análise de Discurso, o presente 

trabalho trata da análise do discurso sobre a regulamentação da pornografia nos Estados 

Unidos. Temos como objetivo tentar responder a três questões: 1) Como se constituem 

os efeitos de sentido para a pornografia em meio ao debate acerca da regulamentação? 

2) O que isso diz das formações imaginárias do público da pornografia? 3) Qual é o 

espaço reservado às mulheres nesse processo discursivo? Nosso corpus empírico é 

composto por sete artigos publicados na seção de opinião do jornal online The 

Washington Post em maio de 2016 sobre a regulamentação da pornografia nos Estados 

Unidos.  A seção In Theory convida toda semana supostos especialistas de diversas 

áreas e posicionamentos distintos para escrever sobre um tema que tenha se destacado 

entre as notícias. No caso, o que despertou o interesse foi a resolução assinada pelo 

governador de Utah, nos Estados Unidos, declarando a pornografia como “crise de 

saúde pública” em março de 2016. Consideramos que os efeitos de sentido que circulam 

sobre determinado objeto e as práticas dos Aparelhos Ideológicos de Estado se 

influenciam mutuamente. Longe de ser uma imposição de cima para baixo, as mudanças 

na legislação sobre direitos humanos são resultado (e parte do processo) de complexas 

disputas pelo imaginário social através das imagens que são constantemente projetadas 

nos discursos. Na sociedade capitalista ocidental, estas disputas têm como um de seus 

lugares a mídia enquanto espaço de produção e circulação de sentidos.  Temos 

compreendido que a seção de opinião reforça o imaginário de autoridade típica do 

discurso jornalístico ao selecionar os temas que seriam considerados relevantes, atuando 

no que pode e no que não pode ser publicado, atuando também na institucionalização 

dos sentidos e na constituição do imaginário social. Notamos, em nosso gesto analítico, 

que a imagem da pornografia que se projeta no corpus é a de algo prejudicial, acessado 

pela internet e voltado exclusivamente para o público masculino. O lugar reservado à 

mulher neste processo discursivo pode ser passivo como vítima ou conformada, ou um 

lugar ativo como cansada/irritada com o uso da pornografia pelos homens. O jogo das 

formações imaginárias se mostra, portanto, essencial para o debate sobre a 

regulamentação. Temos uma imagem de pornografia como algo intrinsecamente 

prejudicial que, de acordo com o processo discursivo em questão, deve ser proibido. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Análise de Discurso; Discurso sobre Pornografia; Formações 

Imaginárias; Censura. 

  



ABSTRACT 

Positioned in the theoretical-methodological framework of Discourse Analysis, the 

present work deals with the analysis of the discourse about the regulation of 

pornography in the United States. We aim to try to answer three questions: 1) What are 

the effects of meaning for pornography in the midst of the regulatory debate? 2) What 

does this say about the imaginary formations of pornography’ audience? 3) What is the 

space reserved for women in this discursive process? Our empirical corpus is composed 

of seven articles published in the opinion section of the online newspaper The 

Washington Post in May 2016 on the regulation of pornography in the United States. 

The In Theory section invites supposed experts from different areas and different 

positions weekly to write about a topic that has stood out among the news. In the case, 

what called their attention was the resolution signed by the governor of Utah declaring 

pornography a "public health crisis" in March 2016. We consider that the effects of 

meaning that circulate about a particular object and practices of the Ideological 

Apparatuses of the State influence each other. Far from being a top-down imposition, 

changes in human rights legislation are the outcome (and part of the process) of 

complex disputes over the social imaginary through images that are constantly projected 

in discourse. In Western capitalist society, these disputes have as one of their places the 

media as a space of production and circulation of meanings. We have understood that 

the opinion section reinforces the imaginary authority typical of journalistic discourse 

by selecting the subjects that would be considered relevant, acting on what can and 

cannot be published, also acting on the institutionalization of the meanings and on the 

constitution of the social imaginary. We have noticed in our analysis that the 

pornography’s image projected through the corpus is that of something harmful, 

accessed through the internet and aimed exclusively at the male audience. The space 

reserved for the woman in this discursive process can be a passive one as a victim or as 

conformed, or an active space as tired / irritated with the use of pornography by men. 

The game of the imaginary formations is therefore essential for the regulation debate. 

We have an image of pornography as something intrinsically harmful that, according to 

the discursive process in question, should be prohibited. 

 

Keywords: Discourse Analysis, Discourse on Pornography; Imaginary Formations; 

Censorship. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Em um ensaio publicado na revista Playboy em janeiro de 1979, intitulado Sexo 

é política, Gore Vidal conta a ocasião em que esteve em um programa de TV nos 

Estados Unidos para falar sobre pornografia. Dividindo a tela com outras duas pessoas 

para a entrevista, ele se encontrava na difícil posição de ser o único convidado contrário 

à sua proibição. A base da argumentação de Vidal estava na Primeira Emenda à 

Constituição, que garante o direito à Liberdade de expressão: 

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or 

prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or 

of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition 

the Government for a redress of grievances. (AMENDMENT I, 1791)
12

 

 

No entanto, para seus interlocutores, os respeitáveis fundadores da nação se 

referiam a qualquer forma de expressão ligada à política ou religião, não sobre 

pornografia. Daí vem o título do ensaio: para Vidal, as “atitudes sexuais de qualquer 

sociedade são resultado de decisões políticas” (VIDAL, 1987 [1979], p. 229). Ele 

lembra que o sexo é um tema importante nas eleições, referindo-se à emenda dos 

direitos iguais, ao aborto e à homossexualidade – “são assuntos cadentes que afetam não 

só o processo político como também a vida privada de milhões de pessoas” (VIDAL, 

1987 [1979], p. 229). 

Apesar de defender a Liberdade de expressão e os temas ligados aos direitos 

sexuais como política, Vidal os coloca na categoria de “botões”. Seriam dispositivos de 

debate que os políticos podem apertar de vez em quando para desviar o foco dos que 

seriam verdadeiros problemas, complexos e estruturais, como o desemprego – a 

pornografia era um dos melhores “botões” naquele momento. Aliás, a hipótese de Vidal 

é a de que os “botões” do sexo sempre seriam “satisfatoriamente quentes” para 

mobilizar as massas: 

Em qualquer momento dado na vida de uma sociedade, há determinados 

botões ‘quentes’ que um político pode apertar para obter uma resposta 

previsivelmente ‘quente’. Há uma década, se você perguntasse ao presidente 

Nixon o que ele pretendia fazer com a questão do desemprego, 

provavelmente ele responderia ‘A maconha é apenas uma etapa para coisas 

piores’. Falar contra o pecado é uma boa política – e não se preocupem com 

os non sequiturs. Na realidade, é positivamente não-americano – chega a ser 

comunista – discutir um problema real como o desemprego ou quem está 

                                                 
1
 Todo o material em língua estrangeira, citações e sequências discursivas, terá tradução livre e própria 

em nota de rodapé. 
2
 O Congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de um estabelecimento de religião, ou proibir o seu 

livre exercício; ou restringindo a liberdade de expressão, ou da imprensa; ou o direito das pessoas de se 

reunirem pacificamente, e de direcionarem petições ao governo para que injustiças sejam reparadas. 
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roubando todo o dinheiro do Pentágono. Para distrair o eleitorado, o político 

americano inescrupuloso tratará de perseguir os grupos que o Velho ou o 

Novo Testamento não veem com bons olhos. (VIDAL, 1987 [1979], p. 231) 

 

 O argumento de Vidal não considera exatamente a pornografia como um tema 

sem importância. Sua crítica dirige-se aos políticos que a utilizam como escudo para 

evitar falar sobre outras questões, as quais provavelmente os fariam perder apoiadores. 

Com uma pegada um tanto divergente da de Vidal, a antropóloga Gayle Rubin reforça a 

importância de se falar sobre sexualidade justamente em tempos de crise: 

The time has come to think about sex. To some, sexuality may seem to be an 

unimportant topic, a frivolous diversion from the more critical problems of 

poverty, war, disease, racism, famine, or nuclear annihilation. But it is 

precisely at times such as these, when we live with the possibility of 

unthinkable destruction, that people are likely to become dangerously crazy 

about sexuality. (RUBIN, 2010, p. 143)
3
 

 

É assim que, nestes tempos de crise (e quando foi que não estivemos em crise?), 

acreditamos na relevância de falar sobre a regulação das práticas sexuais privadas. O 

presente trabalho visa pensar o discurso sobre a pornografia e sua relação com a 

Liberdade de expressão. Na busca do corpus entre notícias, textos de legislação e artigos 

de opinião, nota-se que o discurso sobre a pornografia é rico nas redes de memória que 

aciona e nas contradições, das quais nenhum discurso consegue escapar. Chamou 

atenção, nesta busca, a quantidade de países com políticas proibitivas em relação à 

pornografia, não só nos conhecidos por sistemáticas violações de direitos individuais, 

como Uganda, mas em países com certa tradição em direitos humanos, como o Reino 

Unido. 

Em Uganda, a cantora Jemimah Kansiime foi detida em 2015 e poderia enfrentar 

até dez anos de prisão por violar o decreto anti-pornografia em um videoclipe que 

continha algumas sequências em que ela dançava de sutiã. Segundo o jornal RFI, o 

decreto define pornografia como “any representation, through publication, exhibition, 

cinematography, indecent show, information technology or by whatever means, of a 

person engaged in real or stimulated explicit sexual activities or any representation of 

the sexual parts of a person for primarily sexual excitement.”
4
 

                                                 
3
 Chegou a hora de refletirmos sobre sexo. Para alguns, sexualidade pode parecer um assunto sem 

importância, uma frívola distração dos problemas mais graves de pobreza, guerra, doença, racismo, fome 

ou aniquilação mundial pela bomba nuclear. Mas é precisamente em momentos como esses, quando 

vivemos com a possibilidade de uma destruição inimaginável, que as pessoas têm mais chances de se 

tornarem perigosamente loucas em relação à sexualidade. 
4
 qualquer representação, por meio de publicação, exibição, cinematografia, show indecente, tecnologia 

da informação ou por qualquer meio, de uma pessoa envolvida em atividades sexuais explícitas reais ou 

estimuladas ou qualquer representação das partes sexuais de uma pessoa com o objetivo primário de obter 

excitação sexual. 
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Em 2014, uma emenda ao Communications Act (2003) do Reino Unido passou a 

proibir que certas práticas específicas fossem realizadas em vídeos pornográficos para 

comercialização online, tais como o face-sitting, fisting e squirting,
5
 o que foi 

considerado discriminação por ativistas, performers e dominatrixes.
6
 As manifestações 

contra a proposta de lei ficaram famosas e atraíram a atenção dos jornais pelas cômicas 

demonstrações de face-sitting em frente ao Parlamento.  

No Brasil, alguns Projetos de Lei, como o PL 5798/20163 e o PL 6449/2016, 

visam proibir ou limitar o acesso a conteúdos pornográficos. O primeiro foca em 

“conteúdo de caráter pornográfico ou erótico que faça apologia ou incite a prática de 

estupro, tortura, abuso ou violência sexual contra mulheres, adolescentes ou crianças do 

sexo feminino”; já o segundo pretende obrigar as operadoras de internet a criarem um 

sistema que “filtra e interrompe automaticamente na internet todos os conteúdos de sexo 

virtual, prostituição, sites pornográficos”. De acordo com o texto de Justificativa do PL 

6449/2016, proposto pelo deputado federal Marcelo Aguiar, “Os jovens são mais 

suscetíveis a desenvolver dependência e já estão sendo chamados de autossexuais – 

pessoas para quem o prazer com sexo solitário é maior do que o proporcionado, pelo 

método, digamos, tradicional.” 

Nos Estados Unidos, o governador Gary Herbert, de Utah, assinou um 

documento declarando a pornografia “crise de saúde pública” em março de 2016. Em 

um dos tópicos da resolução lê-se o seguinte: “pornography equates violence towards 

women and children with sex and pain with pleasure, which increases the demand for 

sex trafficking, prostitution, child sexual abuse images, and child pornography” 

(WEILER, 2016, l. 45-47).
7
 Segundo uma pesquisa publicada em 2009, seu estado 

esteve no topo da lista de inscrições pagas a sites pornográficos em 2008 (EDELMAN, 

2009, p. 217). Considerado o berço da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 

Dias, Utah abriga 55% dos mórmons dos Estados Unidos (PEW RESEARCH 

CENTER, 2014). 

A descrição desses casos contribui para a reflexão que propomos ao dar uma 

mostra das possíveis consequências em legislação – e na vida das pessoas – da disputa 

de sentidos para determinados objetos ideológicos. Apenas nestes casos vimos 

                                                 
5
 Práticas nas quais uma pessoa agacha no rosto de outra para receber sexo oral (face-sitting), uma pessoa 

penetra a outra com o punho (fisting) e uma mulher esguicha pela vagina ao atingir o orgasmo (squirting). 
6
 Trabalhadoras sexuais especializadas em sexo BDSM na qual elas ocupam a posição dominante. 

7
 a pornografia equipara violência contra mulheres e crianças com sexo, e dor com prazer, o que aumenta 

a demanda por tráfico sexual, prostituição, imagens de abuso sexual infantil e pornografia infantil. 
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definições diferentes do que é pornografia e motivos diferentes para proibi-la. Isso fez 

pensar na sua relação com a liberdade de expressão: a pornografia é uma forma de 

expressão? Se sim, seu acesso não deveria ser protegido como direito humano? Definir 

pornografia como algo que cria dependência nos jovens, como o faz o PL 6449/2016, 

ou como uma forma de violência contra mulheres e crianças, como na resolução de 

Utah, justificaria sua proibição. Afinal, quem seria a favor do surgimento de uma 

juventude viciada ou a favor da violência contra mulheres e crianças? 

 Chegado o momento de fazer o corte para a materialidade de análise, a 

declaração de Utah nos pareceu adequada como ponto de partida para pensar o discurso 

sobre a pornografia, tendo em vista a repercussão que teve na mídia. O caso foi 

selecionado pertinente pelo jornal online The Washington Post, pautando uma série de 

sete artigos de opinião publicados na semana de 23 a 29 de maio de 2016, dois meses 

após a assinatura do documento. Neste corpus encontramos a regularidade dos 

argumentos sobre a regulamentação da pornografia, a retomada de memórias que 

constituem o senso comum e a produção de evidências de sentido. 

A seção de opinião seria talvez o único espaço do jornal onde a autoria se 

destaca de forma explícita. Como de costume, o jornal se propôs a convidar pessoas que 

foram classificadas como especialistas de diversos lugares sociais (editores de jornal 

cristão, diretores de ONGs, professoras universitárias etc.) e de posicionamentos 

diferentes, alguns sendo a favor da proibição da pornografia, outros contra. Apesar de 

tentadora, foi feito o esforço de não cair na divisão entre dois grupos rivais, os a favor e 

os contra. As noções de sujeito e de autoria em Análise de Discurso nos afastam dessa 

ilusão. 

Segundo Orlandi, o texto não pode refletir as ideias de um sujeito unívoco de 

forma transparente, pois ele é atravessado por várias posições do sujeito. A autoria 

funciona como um efeito, uma função-autor que “se realiza toda vez que o produtor da 

linguagem se representa na origem, produzindo um texto com unidade, coerência, 

progressão, não-contradição e fim” (ORLANDI, 1998 [1996], p. 69). Para não cair na 

ilusão é preciso levar em conta o processo de constituição do sujeito e a materialidade 

do sentido (ORLANDI, 2008 [1988]). A partir daí entendemos que as disputas de 

sentidos não se resumem a grupos homogêneos e antagônicos. São atores dessa disputa 

sujeitos em posições heterogêneas em si mesmas, tingidos por já-ditos em comum que 

os constituem e tocados por contradições inevitáveis.  
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Acreditamos na relevância da reflexão sobre o modo como os sentidos que 

circulam na sociedade se constituem, especialmente em se tratando de temas que 

envolvem a regulamentação da vida privada dos sujeitos pelo Estado, como é o caso do 

acesso à pornografia. Equipados com o aparato teórico da Análise de Discurso de linha 

francesa (PÊCHEUX, 1995 [1975]), esperamos poder contribuir com o debate sobre a 

regulamentação da pornografia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Ao preparar uma pesquisa sobre os corpos no cinema, na qual pretendia explorar 

o prazer em assistir corpos humanos em movimento, Linda Williams se sentiu na 

obrigação de incluir um capítulo sobre pornografia. Sua proposta era abordar as 

primeiras montagens cinematográficas e depois os gêneros que se concentram em tipos 

particulares de movimento e espetáculo corporal, como musicais, filmes de terror e 

comédias. O foco era em momentos de inovação tecnológica que representavam corpos 

móveis ou gêneros de filmes que giravam em torno de movimentos que, por sua vez, 

moviam, em reflexo, os corpos dos espectadores – os musicais que fazem balançar, o 

terror que faz encolher, a comédia que faz rir. 

I put off writing the added chapter on pornography, thinking that this was one 

chapter, at least, that would require no new thought or research. Here there 

would be no difficult questions of generic evolution or textual reading. The 

meanings were self-evident: as everyone knew, “if you've seen one porn film 

you've seen them all.” (…) I was wrong. (WILLIAMS, 1989, p. IX-X)
8
 

 

 Os sentidos nunca são evidentes e Williams conta que assistiu a vários filmes, 

notando suas contradições, incertezas e instabilidade, até que sentiu a demanda de 

escrever um livro só sobre o assunto: “Hard core: Power, Pleasure, and the ‘Frenzy of 

the Visible’” (1989). No prefácio, explica: “the quick-and-easy chapter on pornography 

that I had envisioned as a small segment of a larger work gradually grew, much to my 

initial consternation, into a book of its own” (WILLIAMS, 1989, p. X).
9
 

 A impressão inicial de Williams, “if you've seen one porn film you've seen them 

all”, é corrente e está relacionada a um efeito de evidência sobre a pornografia que se 

reflete nos argumentos do debate sobre sua regulamentação. Em princípio pode parecer 

óbvio identificar o que é a pornografia para proibir: imagine uma cena de vídeo pornô. 

No entanto, quando se trata das minúcias da aplicação da lei, logo se esbarra nas 

complexidades e falhas da linguagem. 

 Falamos em linguagem, pois é o que está no cerne da questão que se coloca. As 

imagens que se projetam para a pornografia são estruturantes para o debate que 

abordamos aqui. Veremos como essas imagens mudam dependendo das condições de 

                                                 
8
 Eu adiei esse capítulo adicional sobre pornografia, pensando que este seria um capítulo que, no mínimo, 

não iria exigir novas reflexões ou pesquisa. Aqui não haveria questões difíceis de evolução genérica ou 

leitura textual. Os sentidos eram evidentes: como todo mundo sabia, “se você viu um filme pornô, você 

viu todos”. (...) Eu estava errada. 
9
 O capítulo rápido e fácil sobre pornografia que eu havia imaginado como um pequeno segmento dentro 

de um trabalho maior cresceu gradualmente, demais para minha consternação inicial, em um livro 

próprio. 
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produção
10

 em que se enunciam, afinal, nas palavras de Orlandi: “dizer é estabelecer 

este e não aquele sentido, através desse e não de outro enunciado, para este e não para 

aquele interlocutor, etc, no interior de relações que são sócio-históricas” (ORLANDI, 

2001, p. 22). 

Como mencionamos anteriormente, nosso corpus é composto pelos sete artigos 

publicados no jornal online The Washington Post em maio de 2016, na seção de opinião 

In Theory. Os artigos selecionados são: “Porn isn’t a public health hazard. It’s a 

scapegoat.” (MILLER-YOUNG, 23 mai. 2016), “The case for banning pornography” 

(SCHMITZ, 24 mai. 2016), “Who defines pornography? These days, it’s Facebook.” 

(YORK, 25 mai. 2016), “How porn makes inequality sexually arousing” (JENSEN, 25 

mai. 2016), “The conversation we’re not having about porn” (RHODES, 26 mai. 2016), 

“Pornography is more than just sexual fantasy. It’s cultural violence.” (LONG, 27 mai. 

2016) e “The anti-porn movement is growing. The public is just catching up.” 

(HALVERSON, 27 mai. 2016). 

Destacamos que os artigos se encontram em inglês e a análise se fará com base 

exclusivamente nos textos originais. Levamos em conta as particularidades do idioma, 

portanto as traduções não serão consideradas. A justificativa para tal escolha, uma seção 

de opinião de jornal online, se faz pela identificação de uma regularidade de argumentos 

que com frequência se apresentam no debate anti-pornografia versus anti-censura (da 

pornografia) nos Estados Unidos, notados após uma primeira leitura do material e de 

outros textos que abordam a mesma temática. 

Temos em mente que não é possível ter acesso ao todo dos dizeres, pois muitos 

caem e permanecem no esquecimento. Também ressaltamos que, de acordo com 

Orlandi (2001), nenhum discurso é fechado em si mesmo, ele está sempre em relação a 

outros discursos, portanto, nenhum corpus é inesgotável. Tratamos, na análise, apenas 

com recortes de processos discursivos. Ainda assim, acreditamos que os sete artigos 

selecionados constituem uma mostra relevante do debate sobre regulamentação da 

pornografia, pois consideramos, ainda, a posição de autoridade deste que é o maior e 

mais antigo jornal que continua em circulação em Washington DC, capital dos Estados 

Unidos. 

Esta escolha, portanto, já constitui o primeiro gesto de análise: a delimitação do 

corpus empírico. De acordo com Achard (1999 [1983]), nenhuma análise permite 

                                                 
10

 O conceito de condições de produção será desenvolvido no segundo capítulo deste trabalho. 
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definir a regra, a observação de nenhum corpus é capaz de fundar a gramática. Pela 

opacidade da linguagem, trabalhamos com os artigos a partir de suas materialidades, 

visando analisar os dizeres sobre a pornografia no processo discursivo, entendido como 

“sistema de relações de substituição, paráfrases, sinônimos, etc., funcionando entre 

elementos linguísticos” (PÊCHEUX, 1995 [1975], p. 146). 

Não podemos esquecer de apontar as inquietações que mobilizam nossa 

pesquisa. Pretendemos tentar responder a três questões: 1) Como se constituem os 

efeitos de sentido para a pornografia em meio ao debate acerca da sua regulamentação? 

2) O que isso diz das formações imaginárias do público da pornografia? 3) Qual é o 

espaço reservado às mulheres nesse processo discursivo? Faremos um esforço para 

organizar nosso trajeto analítico retomando, sempre que possível, a teoria discursiva, 

para que as reflexões aqui propostas nos ajudem a questionar nossas “evidências” e a 

colocar em cheque a nossa relação com o mundo, através da linguagem. 

 O percurso deste trabalho começa no capítulo dois, voltado, em sua maioria, à 

apresentação da base teórico-metodológica da Análise de Discurso, com os pressupostos 

e objetivos desta disciplina, sua articulação com os campos da Linguística 

Estruturalista, Materialismo Histórico e Psicanálise. Trazemos as noções de discurso 

enquanto efeito de sentido entre locutores e as condições de produção do discurso, além 

de conceitos que serão mobilizados em análise, como memória discursiva, ideologia e 

objetos ideológicos. Levando em conta que, de acordo com Pêcheux (1995 [1975]), as 

palavras só significam em relação a suas condições de produção, expomos um pouco os 

percursos de memória que constituem o pré-construído da pornografia a partir de duas 

palavras que, explicaremos adiante, consideramos suas vizinhas: erotismo e 

obscenidade. 

No capítulo três, desenvolvemos a rede de memória que compõe o interdiscurso 

da pornografia no Ocidente em sua ligação com os dizeres da Igreja Católica. Em 

seguida, abordamos um pouco da história de colonização dos Estados Unidos pelos 

peregrinos puritanos e, sem a pretensão de fazer uma lista exaustiva, falamos sobre os 

direitos sexuais e a aplicação das leis anti-obscenidade no país. 

A resolução assinada pelo governador de Utah declarando a pornografia “crise 

de saúde pública”, que trouxemos na Apresentação como o gancho dos sete artigos que 

compõe nosso corpus de análise, comparece no capítulo quatro. Nele, falamos sobre o 

jornal The Washington Post e a seção In Theory, discutimos o discurso jornalístico e as 
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noções de acontecimento discursivo, acontecimento jornalístico, língua de madeira e 

língua de vento. 

O capítulo cinco traz, finalmente, a análise propriamente dita, que tem início na 

mobilização da noção de formações imaginárias em seu funcionamento no corpus. Por 

se tratar de uma análise de artigos de opinião, consideramos pertinente discorrer sobre a 

argumentação segundo a teoria discursiva. 

 Neste gesto de análise, concluímos que a formação imaginária da pornografia 

tem como principal característica ser um produto prejudicial cujas consequências 

negativas recaem sobre as mulheres, famílias e comunidades, além de seu próprio 

público, que é composto por homens e tido como dependente, conforme sustenta o 

processo discursivo em questão. Para as mulheres se reservam, neste processo 

discursivo, um lugar que pode ser passivo como vítimas ou conformadas com o uso da 

pornografia pelos homens, ou pode ser um lugar ativo como cansadas/irritadas com esse 

uso. 

Como parte dos nossos objetivos de pesquisa, como apontamos anteriormente, 

nos esforçamos em retomar, ao longo do presente trabalho, o corpus na aplicação da 

teoria e em retomar a teoria a partir da análise do corpus. Seguimos assim: um passo de 

reflexão teórica e após isso, um passo de análise. 
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2. ABORDAGEM DISCURSIVA DA LINGUAGEM: UM OLHAR PARA A 

PORNOGRAFIA 

 

No âmbito dos estudos em pornografia, há alguns casos que ficaram conhecidos 

por salientarem os atritos da relação entre pornografia e censura. O caso Jacobellis v. 

Ohio, de 1964 nos Estados Unidos, é um dos quais acreditamos que valem à pena trazer 

para a discussão, pois o resultado deste caso é uma prova de que quando lidamos com 

linguagem, não há sentido que escape à determinação de suas condições de produção. 

O propósito de Jacobellis v. Ohio era decidir se o filme Les Amants (1958), de 

Louis Malle, era ou não obsceno para ter sua exibição proibida nos cinemas. Após certa 

controvérsia entre juízes, o juiz Stewart, da Suprema Corte, reforçou que a Lei protegia 

pela 4ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos
11

 a liberdade de todo conteúdo, 

inclusive obsceno, tendo como única exceção a “pornografia hard-core”. Apesar de se 

dizer incapaz de elaborar uma definição para tal conteúdo, ele garantiu: “I know it when 

I see it”, e o filme em questão não se tratava disso. 

Pensando segundo os termos da Análise de Discurso de linha francesa, talvez 

não seja possível encontrar definição mais apurada para a pornografia do que a do juiz 

Stewart. Isso se deve à proposição de que os sentidos das palavras se constituem sempre 

no encontro da língua com a história. “I know it when I see it”, formulado por um 

sujeito inserido em determinada situação enunciativa parece mesmo emblemático da 

teoria formulada por Pêcheux no final dos anos 1960 e que continua em constante 

releitura e transformação. 

Pêcheux desenvolveu a Análise de Discurso (1995 [1975]) a partir de uma 

inquietação com o andamento das pesquisas em Linguística. Para Pêcheux (2011 

[1977], p. 295), “a própria história da Linguística pode ser compreendida como uma 

espécie de luta entre duas vias”, atingindo um impasse com a predominância de duas 

tendências teóricas contraditórias: o logicismo e o sociologismo. A primeira tendência 

busca leis universais para construir uma teoria gramatical, abrigando, dessa forma, os 

estoicos, as gramáticas especulativas da Idade Média, o gerativismo de Chomsky etc. A 

                                                 
11

 A 4ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos refere-se à proteção contra buscas e apreensões 

arbitrárias: “The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against 

unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable 

cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the 

persons or things to be seized” (The U.S. Bill of Rights, 1789) – O direito das pessoas de estarem seguras 

em suas pessoas, casas, papéis e propriedades, contra buscas e apreensões não razoáveis, não deve ser 

violado, e nenhum mandado deve ser emitido, exceto por provável causa, sustentado por juramento ou 

afirmação, e descrevendo particularmente o local da busca e as pessoas ou coisas a serem apreendidas. 



18 

 

segunda volta seu olhar para a dispersão, para a alteridade, e abriga, por exemplo, os 

analogistas-convencionalistas, as gramáticas comparadas e a sociolinguística. 

O logicismo, enfim, coloca a autonomia da linguística, enquanto o 

sociologismo se dá o indivíduo em situação como concreto linguístico, o que 

tem como consequência um destino de participação interdisciplinar para a 

linguística assim concebida. (PÊCHEUX, 2011 [1977], p. 297) 

 

Ainda nas palavras de Pêcheux (1995 [1975]), a “forma explícita que essa 

contradição [das duas vias] toma é a de uma contradição entre sistema linguístico (a 

‘língua’) e determinações não-sistêmicas que, à margem do sistema, se opõem a ele e 

intervêm nele” (p. 22). Ou seja, a “língua-abstração” versus o indivíduo concreto, com a 

noção de sujeito ocupando o lugar central dessa contradição. Pêcheux (2011 [1977]) 

buscava um dispositivo teórico que partisse de uma visão materialista da língua, sem 

considerar o sujeito como mestre de si – o que na sua visão nenhuma das duas 

tendências, nem uma síntese destas, poderia proporcionar. Assim, com o objetivo de 

“contribuir para o desenvolvimento dessa contradição sobre uma base material no 

interior do materialismo histórico” (PÊCHEUX, 1995 [1975], p. 22), emerge a Análise 

de Discurso. 

Como filósofo, Pêcheux esteve em contato com pesquisadores de diversas áreas 

de Humanidades na universidade, e desenvolveu a disciplina no entremeio dos 

continentes da Linguística Estruturalista, do Materialismo Histórico e da Psicanálise. 

Esta “forma de conhecimento coloca questões para a Linguística, interpelando-a pela 

historicidade que ela apaga, do mesmo modo que coloca questões para as Ciências 

Sociais, interrogando a transparência da linguagem sobre a qual elas se assentam” 

(ORLANDI, 2001, p. 16). Ou seja, Pêcheux colocou questões para os três campos do 

saber, reterritorializando conceitos e provocando deslocamentos dentro de sua própria 

teoria. Esta, de acordo com Indursky (2008), “é uma das características mais marcantes 

deste quadro teórico: questionar as diferentes teorias e questionar-se a si própria, sem 

acomodação” (INDURSKY, 2008, p. 9). 

Como dispositivo de análise, a Análise de Discurso não pretende perguntar o que 

um texto quer dizer, mas como este texto significa (ORLANDI, 2001). Segundo 

Pêcheux (2011 [1984]), “não pretende se instituir em especialista da interpretação, 

dominando ‘o’ sentido dos textos, mas somente construir procedimentos expondo o 

olhar-leitor a níveis opacos à ação estratégica de um sujeito” (PÊCHEUX, 2011 [1984], 

p. 291). O olhar da Análise de Discurso é um olhar que foge à ideia de transparência da 

língua. Toda linguagem funciona como discurso, entendido como efeito de sentido entre 
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locutores. Dessa perspectiva, a linguagem é sempre política, é opaca, e depende da 

história e dos sujeitos, o “sentido é assim uma relação determinada do sujeito – afetado 

pela língua – com a história” (ORLANDI, 2001, p. 47). 

Indispensável à abordagem discursiva da linguagem é a proposição de que as 

palavras significam a partir de determinados estados das condições de produção, de 

forma que é “impossível analisar um discurso (...) como uma sequência linguística 

fechada sobre si mesma, (...) é necessário referi-lo ao conjunto de discursos possíveis a 

partir de um estado definido das condições de produção” (PÊCHEUX, 1997 [1969], p. 

79). Portanto, não há sentido ancorado às palavras, não há sentido literal ou denotativo. 

Como diz Orlandi (1984 [1981]), 

Para o falante, a literalidade não é um dado que preside ao uso, mas, isso sim, 

é produzida pelo uso. É produzida em um processo em que as instituições (a 

legitimidade) e a história (a sedimentação) desempenham papel determinante. 

Isso significa afirmar que, para o falante, o sentido dominante é instituído nas 

diferentes instâncias da interlocução. A literalidade é, assim, efeito de 

discurso. (ORLANDI, 1984 [1981], p. 22) 

 

O que sustenta a significação de um discurso são as suas condições de produção, 

regulando a relação da materialidade linguística com as condições históricas que o 

determinam (LAGAZZI, 1988). Guimarães (2005) destaca o olhar discursivo sobre as 

condições de produção da enunciação, diferenciando-o do olhar da pragmática. Segundo 

o autor, quatro elementos importam para a teoria discursiva: língua, sujeito, sua 

temporalidade e o real: 

Não se trata aqui do contexto, da situação, tal como pensada na pragmática, 

por exemplo. Trata-se de uma materialidade histórica do real. Ou seja, não se 

enuncia enquanto ser físico, nem meramente no mundo físico. Enuncia-se 

enquanto ser afetado pelo simbólico e num mundo vivido através do 

simbólico. (GUIMARÃES, 2005, p. 11) 

 

Nesse sentido, podemos voltar às palavras do juiz Stewart sobre o filme Les 

Amants. A interpretação é constante no modo do sujeito se relacionar com o mundo – 

todo o contato se dá através da interpretação. Ao dizer que não é capaz de definir 

pornografia, mas consegue reconhecê-la quando a vê, o juiz esquece que tanto ele 

quanto seus interlocutores estão afetados pelo simbólico, esquece que os sentidos 

sempre podem ser outros. Ele esquece e, no entanto, está inserido em uma situação que 

não seria possível caso todos os envolvidos tivessem a mesma imagem que ele sobre o 

que é pornografia hard-core – o caso para decidir se o filme deveria ou não ser 

censurado dos cinemas não existiria. O momento da enunciação, sua formulação, 
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significa enquanto parte das condições de produção deste discurso. Dificilmente haveria 

hoje nos Estados Unidos a mesma dúvida sobre o filme. 

De acordo com Orlandi (2001), as condições de produção estão ligadas a três 

etapas igualmente relevantes do processo discursivo: a constituição, como memória do 

dizer; a formulação, como o processo em que os sentidos tomam corpo; e a circulação, 

como a conjuntura específica da enunciação. Os três significam simultaneamente, mas, 

para efeito de análise, os tomamos por partes. No capítulo três focaremos na sua 

constituição, pensando no contexto sócio-histórico ideológico da pornografia no 

Ocidente de uma forma geral e nos Estados Unidos, especificamente. A formulação e a 

circulação serão desenvolvidas em seguida, no capítulo quatro. 

Para abordar a etapa da constituição deste processo discursivo, nos 

concentramos no conceito de memória discursiva. Segundo Pêcheux e Achard (1999 

[1983]), 

memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como 

acontecimento a ler, vem restabelecer os ‘implícitos’ (quer dizer, mais 

tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos-

transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do legível em 

relação ao próprio legível. (PÊCHEUX, 1999 [1983], p. 52) 

 

A memória discursiva é, portanto, condição da interpretação, como confirma 

Orlandi (1998 [1996]), 

A interpretação se faz, assim, entre a memória institucional (arquivo) e os 

efeitos da memória (interdiscurso). Se no âmbito da primeira a repetição 

congela, no da segunda a repetição é a possibilidade mesma do sentido vir a 

ser outro, em que presença e ausência se trabalham, paráfrase e polissemia se 

delimitam no movimento da contradição entre o mesmo e o diferente. 

(ORLANDI, 1998 [1996], p. 68) 

 

Diante disso, entendemos que os dizeres que integram o processo discursivo 

sobre a pornografia significam, compondo o pré-construído enquanto saber cristalizado 

da ordem da memória, “o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada 

de palavra” (ORLANDI, 2001, p. 31). Através do pré-construído, a memória discursiva 

se apresenta. No entanto, é preciso marcar que, nas palavras de Zoppi-Fontana (2002), 

em sua leitura de Pêcheux: 

Sendo fruto da relação da língua com a história, a memória discursiva é 

constitutivamente afetada pelas falhas que atravessam a língua e as 

contradições que estruturam a história, o que se materializa no seu caráter 

necessariamente lacunar e equívoco. (ZOPPI-FONTANA, 2002, p. 178) 

 

Do contrário, pelo excesso, pelo muito cheio, o sentido não seria possível. As 

lacunas, equívocos, falhas e contradições são constitutivas da memória discursiva e 
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constitutivas da linguagem. Elas implicam na existência da incompletude que possibilita 

o sentido e seu deslocamento. Segundo Orlandi (2001 [1999]), 

A condição da linguagem é a incompletude. Nem sujeitos nem sentidos estão 

completos, já feitos, constituídos definitivamente. Constituem-se e funcionam 

sob o modo do entremeio, da relação, da falta, do movimento. Essa 

incompletude atesta a abertura do simbólico, pois a falta é também o lugar do 

possível. (ORLANDI, 2001 [1999], p. 52) 

 

Assim, marcada pela incompletude, a memória “é necessariamente um espaço 

móvel de divisões, de disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de conflitos de 

regularização… Um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-discursos.” 

(PÊCHEUX, 1999 [1983], p. 56). 

Antes de passarmos para uma retomada sócio-histórica ideológica dos sentidos 

para a pornografia que significam no corpus, trazemos um pouco da reflexão de 

Pêcheux sobre o funcionamento da ideologia e a constante disputa pelos sentidos dos 

objetos ideológicos. 

 

 

2.1 Disputas de sentido e efeito de evidência: o objeto ideológico pornografia 

 

Pensar os efeitos de sentido construídos discursivamente para o objeto 

pornografia vai além da noção de que as palavras significam diferentemente de acordo 

com as suas condições de produção. É uma reflexão que perpassa no seu cerne o 

conceito de ideologia, levando em conta as disputas de sentido e os efeitos de evidência 

que favorecem determinadas classes no poder – aqui se encontra a reterritorialização 

feita por Pêcheux das ideias marxistas. Mais à frente, no capítulo seis, vamos abordar 

ainda a interpelação dos indivíduos em sujeitos do discurso tomando o trabalho do 

inconsciente e reafirmando a posição de disciplina de entremeio da Análise do Discurso. 

Ideologia é concebida por Pêcheux a partir das ideias de Althusser, em sua 

releitura de Marx. Em Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado (1980), o autor a 

define como “‘representação’ da relação imaginária dos indivíduos com as suas 

condições materiais de existência” (ALTHUSSER, 1980, p. 77). Ela é estrutural e se 

reflete constantemente nas ações dos sujeitos, nas relações humanas, no mundo 

concreto, na mídia. Não há escapatória da ideologia, pois não há nada fora dela. Para 

Althusser, “o que assim parece passar-se fora da ideologia (muito precisamente, na rua) 
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passa-se de facto na ideologia” (ALTHUSSER, 1980, p. 100-101), de forma que ela não 

possui exterior, ela é “apenas exterior” (ALTHUSSER, 1980, p. 101). 

Na perspectiva discursiva de Pêcheux (1995 [1975]), a ideologia é o mecanismo 

que dá o efeito de transparência ao dizer e põe o discurso para funcionar, fornecendo 

as evidências pelas quais “todo mundo sabe” o que é um soldado, um 

operário, um patrão, uma fábrica, uma greve, etc., evidências que fazem com 

que uma palavra ou um enunciado “queiram dizer o que realmente dizem” e 

que mascaram, assim, sob a “transparência da linguagem”, aquilo que 

chamaremos o caráter material do sentido das palavras e dos enunciados. 

(PÊCHEUX, 1995 [1975], p. 160) 

 

A noção de ideologia é relevante, ainda, por estar na base do papel do analista de 

discurso: expor o modo como os textos produzem sentidos.  Como o contato dos 

sujeitos com o mundo é mediado pela linguagem, estamos condenados a interpretar e 

dar sentido ao mundo. De acordo com Orlandi (1998 [1996]), a interpretação está 

sempre regida pelas condições de produção do discurso, como vimos, mas esse processo 

se apaga pelo efeito da ideologia, que faz com que o sentido apareça como universal, 

único e verdadeiro. Segundo a autora, a ideologia deve ser entendida como 

o processo de produção de um imaginário, isto é, produção de uma 

interpretação particular que apareceria, no entanto, como a interpretação 

necessária e que atribui sentidos fixos às palavras, em um contexto histórico 

dado. A ideologia não é um conteúdo "x" mas o mecanismo de produzi-lo. 

(ORLANDI, 1998 [1996], p. 65) 

 

Conforme Mariani, “a ideologia é, então, um mecanismo imaginário através do 

qual coloca-se para o sujeito, conforme as posições sociais que ocupa, um dizer já dado, 

um sentido que lhe aparece como evidente, natural para ele enunciar daquele lugar” 

(MARIANI, 1997, p. 35). É, ainda, importante notar que na “ideologia não há ocultação 

de sentidos (conteúdos) mas apagamento do processo de sua constituição” (ORLANDI, 

1998 [1996], p. 66).  

A ideologia tem outro papel fundamental, pois é através da interpelação 

ideológica que os indivíduos se tornam sujeitos, portanto capazes de falar e de desejar. 

A noção discursiva de interpelação ideológica na inauguração do sujeito reflete 

fortemente não só as influências de Althusser, mas as de Lacan nos trabalhos de 

Pêcheux. Atemos-nos a Althusser para melhor abordar os objetos ideológicos neste 

subcapítulo. 

Para Althusser (1980), “a ideologia sempre-já interpelou os indivíduos como 

sujeitos, o que nos leva a precisar que os indivíduos são sempre-já interpelados pela 

ideologia como sujeitos, e nos conduz necessariamente a uma última proposição: os 
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indivíduos são sempre-já sujeitos” (ALTHUSSER, 1980, p. 102). Pêcheux trabalha com 

a interpelação ideológica (ligada à ideologia como estrutura e funcionamento) em 

conjunto com a noção de formação ideológica, de maneira que os indivíduos são 

interpelados em sujeitos de seu discurso enquanto na formação ideológica que os 

domina. Em suas palavras, 

o funcionamento da Ideologia em geral como interpelação dos indivíduos em 

sujeitos (e, especificamente, em sujeitos de seu discurso) se realiza através do 

complexo das formações ideológicas (e, especificamente, através do 

interdiscurso intrincado nesse complexo) e fornece “a cada sujeito” sua 

“realidade”, enquanto sistema de evidências e de significações percebidas –  

aceitas – experimentadas. (PÊCHEUX, 1995 [1975], p. 162) 

 

A ideologia como mecanismo estrutural único se difere, portanto, das múltiplas 

formações ideológicas, que podem ser entendidas como recortes em práticas das 

formações sociais. Por sua vez, as formações ideológicas englobam regiões do dizer 

denominadas formações discursivas que, no âmbito daquela formação ideológica, 

determinam “o que pode e deve ser dito” (PÊCHEUX, 1995 [1975], p. 160). É assim 

que Pêcheux (1995 [1975]) desenvolve a ideia de discurso como efeito de sentido entre 

locutores. Os sentidos não estão postos, não há privilégio ou hierarquia entre sentidos 

nas palavras. Estas significam diferentemente, de acordo com a formação discursiva em 

que estão inseridas. Nas palavras de Pêcheux, 

se uma mesma palavra, uma mesma expressão e uma mesma proposição 

podem receber sentidos diferentes – todos igualmente “evidentes” – 

conforme se refiram a esta ou aquela formação discursiva, é porque (...) uma 

palavra, uma expressão ou uma proposição não tem um sentido que lhe seria 

“próprio”, vinculado a sua literalidade. Ao contrário, seu sentido se constitui 

em cada formação discursiva, nas relações que tais palavras, expressões ou 

proposições mantêm com outras palavras, expressões ou proposições da 

mesma formação discursiva. (PÊCHEUX, 1995 [1975], p. 161) 

 

Cada formação ideológica pode comportar múltiplas formações discursivas que 

as representam “na linguagem”. Para significar, elas dependem umas das outras, o que é 

dito no interior de uma formação discursiva não pode ser dito em outra. Essa 

dependência do todo complexo com dominante das formações discursivas se dissimula 

pelo efeito de transparência do sentido. A formação discursiva “corresponde a um 

domínio de saber, constituído de enunciados discursivos, que representam um modo de 

relacionar-se com a ideologia vigente” (INDURSKY, 2008, p. 11). Assim, as palavras 

significam ainda de acordo com a posição que o sujeito que enuncia ocupa em uma 

formação discursiva dada, e é no interior desta que ocorre o assujeitamento do sujeito 

do discurso (COURTINE, 2014). 
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Uma implicação importante desta noção básica da Análise de Discurso é que o 

fato de uma mesma palavra poder ter sentidos diferentes faz com que as formações 

ideológicas, que comportam posições de classe, disputem para que o “seu sentido” seja 

dominante naquela formação social. Dessa forma, e conforme Courtine, é possível, “a 

partir de FI [formações ideológicas] antagônicas, falar dos mesmos ‘objetos’ (a 

democracia, a liberdade, o pluralismo, etc.) e deles falar ‘diferentemente’” (2014, p. 72). 

Tais “objetos”, a que se refere Courtine foram definidos por Pêcheux como  

sempre conjunturalmente determinados enquanto objetos ideológicos; nem 

universais históricos, nem puros efeitos ideológicos de classe, esses objetos 

teriam a propriedade de ser ao mesmo tempo idênticos a eles mesmos e 

diferentes deles mesmos, isto é, de existir como uma unidade dividida, 

suscetível de se inscrever em um ou outro efeito conjuntural, politicamente 

sobre-determinado (poderíamos, em nossa contemporaneidade ideológica 

fazer observações análogas sobre noções como a de ‘mudança’ ou de 

‘liberdade’) (PÊCHEUX, 2014 [1982], p. 158) 

 

 Pela contradição constitutiva da língua, os objetos ideológicos são tratados 

como evidentes de dentro das formações discursivas às quais se filiam, mas sempre 

podem ser significados de outra forma, para a vantagem de outro grupo, de outra 

formação ideológica. Nas palavras de Pêcheux, 

Isto suporia que não há, de início, uma estrutura sêmica do objeto, e em 

seguida aplicações variadas dessa estrutura nesta ou naquela situação, mas 

que a referência discursiva do objeto já é construída em formações 

discursivas (técnicas, morais, políticas...) que combinam seus efeitos em 

efeitos de interdiscurso. (PÊCHEUX, 2014 [1982], p. 158) 

 

A partir daí entendemos a pornografia como objeto ideológico, foco de disputas 

entre os movimentos pela sua proibição e os movimentos contrários a essa proibição, 

representando duas posições opostas. É possível conferir efeitos de sentido divergentes 

para o mesmo objeto pornografia no dizer de dois artigos que compõe nosso corpus de 

análise, como vemos nas sequências discursivas a seguir:
12

 

 

SD 1
13

 

Creating a space to examine sexual taboo and to take pleasure in sometimes radical sexual ideas is 

what pornography has historically been all about. Scholars of porn studies have illuminated porn’s role 

as at once a countercultural force against gendered norms and sexual respectability, and at the 

same time a reflection of our darker, social anxieties rooted in sexist, racist and classist bias and 

                                                 
12

 A noção de sequência discursiva como instrumento de análise será detalhada adiante, no capítulo 4. 
13

 Organizamos as sequências discursivas por ordem de aparição. 
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inequality. And this is precisely what makes it so political: Porn is not actually a thing. It’s an idea and 

an argument. (MILLER-YOUNG, 23 mai. 2016)
14

 

 

 

SD 2 

Commercial pornographers want us to believe that their product is just routine sexual activity on film. 

While there is considerable variation in graphic sexually explicit material, the most common 

pornography offers sexualized male dominance on screen, with the gonzo genre pushing the 

boundaries of the degradation of, and cruelty toward, women. Beyond the extreme material produced 

by the “legitimate” pornography industry are even harsher genres that sexualize every inequality you can 

imagine, especially racist porn. At its core, that’s what pornography does: It makes inequality 

sexually arousing. (JENSEN, 25 mai. 2016)
15

 

 

 

Na SD 1, produz-se efeitos de sentido para a pornografia como se ela 

pertencesse ao âmbito da política no sentido de poder ser tanto um espaço onde se 

refletem ansiedades relacionadas a questões de desigualdade, como uma força contrária 

às normas sexuais e de gênero. Pela SD 1, a pornografia comparece como lugar de 

experimentação e prazer. Já na SD 2, a pornografia é discursivizada apenas como a 

representação sexualizada das desigualdades sociais, especialmente da dominância 

masculina machista. 

Semelhante ao exemplo do que ocorre com a pornografia, a liberdade de 

expressão também é discursivizada de maneira diversa no corpus, como se pode ver 

aqui: 

 

 

 

 

                                                 
14

 Criar um espaço para examinar tabus sexuais e aproveitar ideias sexuais às vezes radicais é o que a 

pornografia tem feito historicamente. Pesquisadores de estudos pornográficos iluminaram o papel do 

pornô como uma força contracultural combatendo normas de gênero e respeitabilidade sexual e, ao 

mesmo tempo, refletindo nossas ansiedades sociais mais obscuras, enraizadas em tendências e 

desigualdades sexistas, racistas e classistas. E isso é precisamente o que o torna tão político: o pornô não 

é exatamente uma coisa. É uma ideia e um argumento. 
15

 Os produtores comerciais de pornografia querem que acreditemos que os seus produtos são 

simplesmente imagens de atividade sexual rotineira. Embora exista uma variação considerável nos 

materiais sexualmente explícitos, a pornografia mais comum oferece domínio masculino sexualizado em 

cena, com o gênero gonzo empurrando os limites da degradação e crueldade contra mulheres. Além do 

material extremo produzido pela “legítima” indústria pornográfica, há gêneros que são ainda mais 

severos, que sexualizam todas as desigualdades que você pode imaginar, especialmente pornografia 

racista. Na sua essência, é isso o que a pornografia faz: ela torna as desigualdades sexualmente excitantes. 
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SD 3 

Back in Utah, state senator Tom Weiler is now planning to defy interstate commerce law, the First 

Amendment and principles of net neutrality by introducing legislation that will force Internet service 

providers to filter porn so consumers must opt-in to view it. (MILLER-YOUNG, 23 mai. 2016)
16

 

 

 

SD 4 

It is easy to criticize such reversals as hypocritical, but they reflect a basic truth, pointed out by Stanley 

Fish: “There’s no such thing as free speech.” Or, to put it another way, there are always limits on 

speech. The only question is who places those limits, and where. Even in the most laissez-faire society, 

some forms of speech will be tolerated while others will not. We say that “fighting words” or 

“incitements to violence” are not really speech. Why not say the same of pornography, which serves as 

an instruction manual for the subjection of women? (SCHMITZ, 24 mai. 2016)
17

 

 

 

Na SD 3, introduzir filtros para barrar a pornografia online desafia a Primeira 

Emenda à Constituição dos Estados Unidos – a que se refere a liberdade de expressão, 

além da liberdade de imprensa, liberdade de religião e liberdade de reunião e 

manifestação pacífica –, ou seja, seria uma violação do direito à liberdade de expressão 

criar barreiras para o acesso à pornografia, entendida aqui como forma de expressão, 

mesmo que essas barreiras possam ser retiradas através de um procedimento burocrático 

(“opt-in”). Por sua vez, na SD 4, não só a liberdade de expressão teria limites, como a 

pornografia não contaria como expressão, logo não deveria ser protegida como direito. 

Retornamos a Althusser (1980), para quem o mecanismo da ideologia interpela 

os indivíduos em sujeitos para que estes sejam livres apenas para se submeterem 

livremente à ideologia específica da classe, formação social, ou formação ideológica, 

que os dominam, em determinado contexto histórico. O foco do autor era explicar a 

reprodução das relações de produção
18

 (SILVA, 2013), e como tal, não poderia deixar 

de lado a luta de classes. 

                                                 
16

 Em Utah, o senador estadual, Tom Weiler, agora está planejando desafiar a lei de comércio 

interestadual, a Primeira Emenda e os princípios de neutralidade da internet mediante a introdução de 

legislação que forçará os provedores de serviços de internet a filtrar pornografia para que os 

consumidores tenham que optar para ter acesso. 
17

 É fácil criticar essas reversões como hipócritas, mas elas refletem uma verdade básica, apontada por 

Stanley Fish: “A liberdade de expressão não existe”. Ou, em outras palavras, sempre há limites para o que 

pode ser dito. A única questão é quem coloca esses limites e onde. Mesmo na sociedade mais laissez-

faire, determinados discursos serão tolerados enquanto outros, não. Nós dizemos que “discurso de ódio” 

ou “incitamentos à violência” não são realmente discurso. Por que não dizer o mesmo da pornografia, que 

serve como um manual de instruções para a sujeição das mulheres? 
18

 Relações que se dão entre os agentes da produção econômica, entre proprietários e não proprietários 

dos meios de produção no caso capitalista, relações de exploração e de dominação (SILVA, 2013). 
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Althusser cunha o conceito de Aparelhos Ideológicos de Estado a partir da noção 

marxista de Aparelhos de Estado – que seriam: governo, administração, exército, 

polícia, tribunais, prisões etc. O autor se desloca na teoria marxista ao denominar os 

aparelhos citados de Aparelhos Repressivos de Estado, aparelhos que 

“funcionam pela violência”, ao passo que os Aparelhos Ideológicos de 

Estado seriam instituições que “funcionam de um modo massivamente 

prevalente pela ideologia, embora funcionando secundariamente pela 

repressão, mesmo que no limite, mas apenas no limite, esta seja bastante 

atenuada, dissimulada ou até simbólica. (Não há aparelho puramente 

ideológico) (ALTHUSSER, 1980, p. 47) 

 

Exemplos deste tipo de aparelho são a família, religião, escola, e ainda 

instituições culturais, partidos, sindicatos e o que nos interessa no presente trabalho: a 

mídia. Neste quadro de confronto ideológico, 

a classe dominante no poder tem a possibilidade de utilizar-se do poder 

político e jurídico de que desfruta para fazer prevalecer seus valores e sua 

ideologia sobre os valores ou sobre a ideologia dos detentores dos aparelhos 

ideológicos de Estado (...) bem como sobre os valores ou ideologia das 

classes dominadas que podem estar em luta não só contra a ideologia estatal, 

mas também contra as classes dominantes que se apoderam desses aparelhos 

(SILVA, 2013, p. 86) 

 

Assim, a disputa pela defesa ou censura da pornografia é uma disputa de 

sentidos que não se resume a dois grupos homogêneos e rivais. Apesar de haver 

determinados posicionamentos a serem tomados no debate, como ocorre com as 

formações ideológicas antagônicas às quais nos referimos anteriormente, são atores da 

disputa sujeitos em posições heterogêneas em si mesmas, tingidos por já-ditos em 

comum que os constituem. Ou seja, os posicionamentos estão aí, por vezes declarados, 

mas sob um olhar amparado pela teoria discursiva, notamos as intrínsecas contradições 

que os atravessam. Trabalharemos essas posições futuramente, no capítulo quatro da 

dissertação. 

No entanto, ainda que não haja escapatória da ideologia, há possibilidade de 

transformação. Althusser entende os Aparelhos Ideológicos do Estado como 

mecanismos de reprodução/transformação da ideologia, de modo que a barra marca a 

contradição: ao mesmo tempo em que os aparelhos são o local e o meio em que uma 

ideologia se faz dominante, eles também são os lugares onde há condições ideológicas 

para a transformação (PÊCHEUX, 2011 [1982]). O discurso é, portanto, passível de 

deslocamento – do contrário não haveria mudança alguma, viveríamos sempre no 

mesmo, paralisados num eterno retrato de realidade. Na medida em que a formação 
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discursiva é uma projeção na linguagem de uma formação ideológica, ela também 

reflete a estrutura da luta de classes. 

Influenciado por Althusser, Pêcheux (1995 [1975]) trabalha o discurso como 

lugar de reprodução/transformação de sentidos e a língua como intrinsecamente 

contraditória. Isso significa que não só os sentidos mudam de acordo com a formação 

discursiva à qual se filiam, mas a própria formação discursiva é heterogênea e passível 

de mudança. Neste ponto da discussão, retornamos ao conceito de formação discursiva 

para apontar seu deslocamento no percurso teórico da Análise de Discurso. Se em um 

primeiro momento, Pêcheux a caracterizou como região do dizer, dando a impressão de 

uma bolha fechada e homogênea, em um segundo momento este conceito é atualizado. 

Nessa linha, Courtine (2009) destaca que as formações discursivas devem ser pensadas 

“na sua divisão, não em seu fechamento (...) suas fronteiras, bordas, reintroduzindo o 

indeterminado, o inconsistente, a contradição e a heterogeneidade” (COURTINE, 2009, 

p. 132). 

Em seu entendimento de Marx, Althusser reforça que as classes não existem 

como blocos sólidos anteriores à luta, reproduzindo sua mesma ideologia infinitamente. 

As classes são contraditórias e se constituem na luta. Conforme Pêcheux (2014 [1982]), 

em sua leitura de Althusser: 

é impossível atribuir a cada classe sua ideologia, como se cada uma vivesse 

‘antes da luta de classes’ no seu próprio campo, com suas próprias condições 

de existência, suas instituições, seus ‘hábitos’ e ‘mentalidade’ específicos, o 

que viria a conceber a luta de classes como o encontro de dois mundos 

distintos preexistentes – esse encontro, sendo seguido pela vitória da classe 

‘mais forte’ que imporia, então, sua ideologia à outra. (PÊCHEUX, 2014 

[1982], p. 3) 

 

Pêcheux reforça a importância de considerar a língua como campo de forças 

onde os sentidos são disputados pelas formações ideológicas (PÊCHEUX, 2011 [1982], 

p. 119), mas isso se dá de forma complexa, tendo em vista que os valores da classe 

dominante podem ser encontrados na classe dominada e vice versa. A disputa pelos 

Aparelhos Ideológicos de Estado como tentativa de controlar os sentidos para objetos 

ideológicos é o pivô da luta de classes. Conforme Pêcheux, “suas propriedades 

‘regionais’ (...) condicionam sua importância relativa (a desigualdade de suas relações) 

dentro do conjunto de Aparelhos Ideológicos de Estado, e isso em função da situação da 

luta de classes nessa dada formação social” (PÊCHEUX, 2011 [1982], p. 144-145). 

Ademais, 

não há ‘posições de classe’ que tenham existência abstrata e que sejam 

posteriormente aplicadas aos diferentes ‘objetos’ ideológicos regionais das 
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situações concretas, na Escola, na Família etc. De fato, é aí que a ligação 

contraditória entre a reprodução e a transformação das relações de produção 

articula-se no nível ideológico, na medida em que não são os ‘objetos’ 

ideológicos, tomados um a um, mas a própria divisão em região (Deus, Ética, 

Lei, Justiça, Família, Saber etc.) e as relações de desigualdade-subordinação 

entre essas regiões, que constituem o que está em jogo na luta ideológica de 

classes. (PÊCHEUX, 2011, [1982], p. 144) 

 

A reflexão apresentada neste subcapítulo, da pornografia enquanto objeto 

ideológico, apoia a percepção dos efeitos de sentido tecidos para este objeto como o 

centro de uma disputa social mais ampla, entre posições distintas, sobre a 

regulamentação da pornografia. Estes efeitos serão analisados no capítulo cinco. No 

subcapítulo a seguir, voltaremos à definição de memória discursiva para pensar os pré-

construídos que significam nos processos discursivos dos artigos que compõe o corpus 

de análise, considerando a relação entre a pornografia e suas duas palavras vizinhas, o 

erotismo e a obscenidade. 

 

 

2.2 Deslocamentos na memória: pornografia, erotismo e obscenidade 

 

 Traçamos, aqui, um pouco dos percursos da memória, como conjuntura sócio-

histórica ideológica, dos sentidos para a pornografia que constituem o pré-construído 

deste objeto no processo discursivo.  

Segundo Achard (1999 [1983]), a memória funciona como regularização de 

sentidos, não exatamente como repetição. Essa regularização se apoia no 

reconhecimento do que se repete, portanto, é da ordem do formal, reconstituindo os 

enunciados já-ditos “sob a forma de remissões, de retomadas e de efeitos de paráfrase” 

(PÊCHEUX, 1999 [1983], p. 52). Em sua leitura de Pêcheux, Zoppi-Fontana (2002) 

define a memória discursiva como o “espaço ideológico estruturante/estruturado em que 

se realiza a interpretação” (ZOPPI-FONTANA, 2002, p. 178). A memória se situa, 

desse modo, sobre o jogo de forças ao mesmo tempo em que o constitui, na oscilação 

entre o histórico e o linguístico. Ao mesmo tempo em que, para interpretar, são 

acionadas redes de filiação histórica através da memória discursiva, que organizam o 

dizível em sua regularidade, produzindo determinada estabilidade nos objetos do 

discurso, também fazem parte de seu funcionamento as falhas, os esquecimentos e 

silêncios.  

O tecido da memória discursiva se apresenta, assim, como uma trama 

complexa de fios emaranhados, entrelaçando cores e texturas distintas em 
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uma superfície que alterna densidade e leveza, opacidade e aparente 

transparência, excesso e falta de determinação, silêncios, ausências e 

presenças enfáticas. Superfície espessa que envolve o sujeito nas refrações 

rarefeitas do ideológico feito sentido no prisma do discurso. (ZOPPI-

FONTANA, 2002, p. 178-179) 

 

Pornografia, erotismo e obscenidade são palavras cujos efeitos de sentido 

funcionam fortemente em relação (de forças). Acreditamos que a relação entre essas três 

palavras e suas imagens se reflita como parte do pré-construído dos textos que 

constituem nosso corpus, tendo em vista que comparecem como deslizamentos, tecendo 

as redes de memória que são acionadas nos artigos em questão. 

Pornografia e erotismo podem ser intercambiáveis ou podem ser diferentes, 

como se vê nas duas sequências discursivas a seguir: 

 

SD 5 

Yes, women also use pornography — more so now than in the past — but still far less than men. Just ask 

the pornographers who they make movies for: The primary consumers are men, and in a patriarchal 

society it’s profitable to eroticize women’s subordination to male power, which then becomes part of 

men’s masturbation routine. (JENSEN, 25 mai. 2016) 

 

 

SD 6 

But what about “real” pornography? Surely, as Justice Stewart would recognize, there is a difference 

between potentially harmful pornographic content and mere nude or even sexualized imagery. 

(YORK, 25 mai. 2016) 

 

 

Na SD 5, utiliza-se erotizar (eroticize), como verbo, para se referir à pornografia 

e na SD 6 pornografia “de verdade” (“real” pornography) é diferenciada de conteúdos 

sexualizados, o que remete à diferença (que veremos adiante) entre pornografia e 

erotismo, em que a primeira seria desvalorizada e proibida, e a segunda seria valorizada 

e compreendida como expressão artística. 

Ademais, a lei anti-obscenidade (Obscenity Law) nos Estados Unidos é aplicada 

à pornografia, e esta também aparece no corpus como ferramenta na luta pelo fim da 

pornografia, segundo esta sequência discursiva: 

 

SD 7 

In the future, enforcement of existing obscenity laws (which outlaw the sale and distribution of hard-

core pornography), as well as state funding for compulsive porn use recovery programs and further 
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research into topics such as porn-induced erectile dysfunction and pornography’s link to increased 

demand for sex trafficking, would be markers of overwhelming success in the movement against 

pornography. (HALVERSON, 27 mai. 2016) 

 

 

Na SD 7, é pedida a aplicação das leis anti-obscenidade existentes nos Estados Unidos 

para efetivamente proibir a venda e distribuição de pornografia hard-core, dando a 

entender que a luta contra a pornografia pode ser feita sem a necessidade imediata de 

nova legislação. Adiante neste subcapítulo falaremos mais sobre essas leis e como 

começaram a entrar em desuso no país. 

Outra aproximação possível para as imagens de pornografia, erotismo e 

obscenidade está no respaldo que o senso comum tem na elaboração e aplicação das 

leis, no juridismo. Lagazzi (1988) destaca a relação entre senso comum e as práticas de 

assujeitamento pelo Estado: “O sujeito-de-direito, marcado pela passividade e 

intercambiabilidade, inserido no cotidiano das relações interpessoais orientadas pelo 

senso comum, opõe-se ao sujeito que resiste, marcado pelo desejo” (LAGAZZI, 1988, 

p. 35). A potência do senso comum para o exercício do poder do Estado e da Religião 

nas sociedades coercitivas se dá através de tentativas de “homogeneizar e tornar 

coerente o comportamento do sujeito” (LAGAZZI, 1988, p. 29). A autora evoca o 

antropólogo Clifford Geertz para uma definição de senso comum: “Geertz (1983) 

afirma que o senso comum, historicamente construído, é um sistema cultural, onde as 

coisas são aquilo que fazemos com que elas sejam” (LAGAZZI, 1988, p. 32), e diria, 

ainda, que “o senso comum mostra-se acessível a todas as pessoas razoáveis e 

mentalmente saudáveis” (LAGAZZI, 1988, p. 32). Dessa forma, está ligado à ilusão de 

transparência dos sujeitos e à institucionalização dos sentidos. 

No subcapítulo anterior, contamos o caso do juiz Stewart que definiu a 

pornografia hard-core como algo que ele conseguiria reconhecer ao ver (“I know it 

when I see it”), e esse julgamento do senso comum, de que o filme em questão não era 

pornográfico, foi o que liberou sua exibição nos cinemas. No entanto, vale ressaltar que 

a própria existência do processo contra a exibição do filme é prova de que os efeitos de 

sentido para o que é senso comum também estão em constante 

reprodução/transformação. 

As imagens dos três objetos que trabalhamos neste tópico estão no senso 

comum, como afirma Gregori (2016) em sua pesquisa sobre os limites da sexualidade. 
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Segundo a autora, o senso comum separa as noções de erotismo e pornografia de 

maneira polarizada: um seria erudito e sofisticado, o outro, massificado e vulgar: 

No uso corrente, o erotismo se relaciona à literatura libertina do século 

XVIII, em especial aos escritos do Marquês de Sade, e sugere uma série de 

reflexões no âmbito da filosofia e das artes sobre as tensões entre liberdade e 

convenção. É feita uma associação entre o erotismo e os exercícios do 

espírito que tendem a qualificá-lo como algo que transgride o que é 

sancionado sexualmente a partir de formas “distintas”, “profundas”, abertas 

ao pensamento erudito e à imaginação artística. Pornografia seria a 

contraparte empobrecida, degradada, ou melhor, diria respeito aos materiais 

(imagens, escritos, objetos) produzidos no âmbito do mercado, visando lucro 

imediato, envoltos numa aura de vulgaridade e desrespeito a direitos. 

(GREGORI, 2016, p. 30-31) 

 

Contudo, Gregori (2016) não hierarquiza erotismo e pornografia em sua 

pesquisa, e aplica os termos como sinônimos. Em seu trabalho historiográfico sobre o 

amor, Lins dá uma definição romantizada para Eros, a partir do qual deriva a palavra 

erotismo: “Os gregos inventaram o amor, dando-lhe dois nomes: Eros (amor físico) e 

Ágape (amor espiritual) (...) Eros é uma atração intensa por algo ou alguém; desejo 

vigoroso; princípio de ação, cuja energia é a libido” (LINS, 2013 [2012], p. 48). 

Maingueneau (2010 [2007]), ao escrever sobre a literatura pornográfica, 

expressa a existência de uma relação hierarquizada entre erotismo e pornografia, na qual 

cada uma dessas duas noções se legitima por meio da rejeição da outra: o 

erótico não para de demonstrar sua superioridade por conta de sua capacidade 

de não ser pornográfico, enquanto o pornográfico se situa como um discurso 

de verdade que se recusa hipocritamente a ‘tapar o sol com a peneira’, que 

pretende não esconder nada. (MAINGUENEAU, 2010 [2007], p. 30-31) 

 

Quanto à obscenidade, Maingueneau (2010 [2007]) a define no âmbito dos 

romances medievais versificados dos séculos XII e XIII, narrativas um tanto delirantes 

que incluem cenas de sexo. A literatura obscena teria raízes na oralidade e uma relação 

estreita com uma literatura carnavalesca, de subversão de valores. O autor coloca a 

literatura pornográfica como originária do universo da obscenidade, a diferença entre as 

duas estaria no fato de que “não é a descrição precisa da atividade sexual que constitui o 

núcleo do relato; trata-se de intrigas engenhosas nas quais os mais astutos conseguem 

satisfazer suas pulsões às custas dos detentores do poder” (MAINGUENEAU, 2010 

[2007], p. 27). A obscenidade “não é, em primeiro lugar, a representação precisa de 

atividades sexuais, mas sua evocação transgressiva em situações bem particulares” 

(MAINGUENEAU, 2010 [2007], p. 25) – ela estaria relacionada, então, à transgressão. 

Como outras definições de pornografia, Gregori (2016) apresenta a que se 

encontra no livro “Eros Revived”, de Peter Wagner (1998), que também liga 

pornografia à transgressão: “expressões escritas ou visuais que apresentam, sob a forma 
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realista, o comportamento genital ou sexual com a intenção deliberada de violar tabus 

morais e sociais” (WAGNER apud GREGORI, 2016, p. 30). 

Williams (1989) também segue na linha da intenção quando se trata de definir 

pornografia. Nas suas palavras:  

Pornography may not be special, but it does have a specificity distinct from 

other genres. It is this specificity that I wish to address. A first step will be to 

define film pornography minimally, and as neutrally as possible, as the visual 

(and sometimes aural) representation of living, moving bodies engaged in 

explicit, usually unfaked, sexual acts with a primary intent of arousing 

viewers. (WILLIAMS, 1989, p. 29-30)
19

 

 

A base teórica deste trabalho nos dá a liberdade de não definir, ou selecionar 

uma das definições apresentadas. O olhar da teoria discursiva procura os efeitos de 

sentido para a pornografia no dizer dos artigos analisados, queremos saber como a 

pornografia é discursivizada neste lugar específico. Ao mesmo tempo, não nos 

esquecemos que as definições de pornografia aqui colocadas ecoam no processo 

discursivo em questão, uma vez que, são as filiações históricas, os pré-construídos, que 

constituem as condições de produção do discurso e, por isso, não puderam ser deixadas 

de lado. No próximo capítulo, veremos outras filiações históricas que reverberam no 

nosso corpus. Vamos nos voltar para o histórico da pornografia no Ocidente e as leis 

anti-obscenidade nos Estados Unidos, passando pelo cristianismo e sua influência na 

legislação e nas atitudes perante a sexualidade. 

  

                                                 
19

 A pornografia pode não ser especial, mas tem uma especificidade distinta de outros gêneros. É essa 

especificidade que desejo abordar. Um primeiro passo será definir minimamente a pornografia 

audiovisual, de forma tão neutra quanto possível, como a representação visual (e às vezes aural) dos 

corpos vivos, movendo-se envolvidos em atos sexuais explícitos, geralmente não simulados, com a 

principal intenção de excitar os espectadores. 
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3. CENSURA, PARCEIRA E RIVAL HISTÓRICA DA PORNOGRAFIA 

 

Oferecemos, neste tópico, um breve relato da história das atitudes perante o sexo 

e a sexualidade no Ocidente como parte das condições de produção que constituem os 

sentidos para a pornografia. Ressaltamos a noção de Althusser (1980) de que a história 

não funciona de forma linear, visamos focar em como os efeitos de sentido que circulam 

sobre a sexualidade influenciam e são influenciados pelo posicionamento e pelas ações 

dos Aparelhos Ideológicos de Estado, e como os efeitos de sentido para a obscenidade 

se deslocam nesse processo. 

Decidimos começar por quem se destaca no que tange ao controle da 

sexualidade: de fato, a religião cristã, em seu cerne, tal como concebida por Paulo no 

século I, desenvolveu horror aos prazeres do corpo, de modo que quem se abstinha e 

optava pelo celibato era considerado superior (LINS, 2013 [2012]). Poderíamos destacar 

alguns trechos que confirmam esta lógica, mas ficamos com uma citação de I Coríntios 

que resume a visão do cristianismo sobre o sexo: de preferência ele deve ser ao máximo 

evitado e, como segunda opção, praticado entre esposos: 

bom seria que o homem não tocasse em mulher; Mas, por causa da 

fornicação, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu 

próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma 

sorte a mulher ao marido. (...) Não vos priveis um ao outro, senão por 

consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à 

oração; e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela 

vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por 

mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo; 

(...) Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como 

eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que 

abrasar-se. (I Cor, 7:1-9) 

 

De acordo com Rubin (2010), a moral cristã foi responsável por fazer circular 

sentidos negativos para a sexualidade, condenando como anormal qualquer tipo de 

relação que não ocorresse entre um homem e uma mulher cisgênero
20

 casados, na 

posição missionária e com o objetivo de procriar. 

this idea rests on the assumption that the genitalia are an intrinsically inferior 

part of the body, much lower and less holy than the mind, the ‘soul’, the 

‘heart’, or even the upper part of the digestive system (the status of the 

excretory organs is close to that of the genitalia). (RUBIN, 2010, p. 150)
21

 

 

                                                 
20

 Cisgênero: pessoa que se identifica e cuja conduta está de acordo, de um modo geral, com o que se 

espera culturalmente do gênero que lhe foi atribuído ao nascer, feminino ou masculino (GARCIA, sem 

data). 
21

 Esta ideia repousa no pressuposto de que a genitália é uma parte intrinsecamente inferior do corpo, 

muito inferior e menos santa do que a mente, a “alma”, o “coração”, ou mesmo a parte superior do 

sistema digestivo (o status dos órgãos excretores está próximo da genitália). 
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Ainda que as noções de normal e aceitável tenham sido atualizadas ao longo do 

tempo, Rubin (2010) afirma que as consequências dessa concepção negativa da 

sexualidade continuam conosco. Em termos discursivos, esse dizer ainda se marca, 

constituindo os sentidos da sexualidade e da pornografia no Ocidente, particularmente 

nos Estados Unidos. 

No entanto, antes do advento do cristianismo, na Antiguidade,
22

 a sexualidade 

tinha um lugar diferenciado. Já vimos no tópico anterior a figura criada pelos gregos 

antigos para o amor físico, Eros. A homossexualidade masculina também tinha seu 

espaço na prática da efebia, entre amante-pupilo e seu tutor, um homem mais velho. Em 

Roma, havia algumas opções para contracepção, apesar da eficácia duvidosa de tais 

práticas, como o coito interrompido e supositórios vaginais de madeira mergulhados em 

algumas substâncias que deveriam diminuir a fertilidade (LINS, 2013 [2012]). No 

Egito, por sua vez, acreditava-se que a criação do universo se devia à ejaculação do 

Deus Atum ao se masturbar. 

Com exemplos como estes, é fácil cair na lógica de uma Antiguidade liberal 

versus um cristianismo repressor na Idade Média. Em seu trabalho, inacabado, sobre a 

história da sexualidade, Foucault (1998 [1984]) descreve o destaque que os gregos 

antigos davam para a moderação, o que salienta o fato de que as regras e coerções para a 

sexualidade não são exclusividade do cristianismo. Apesar de significarem práticas 

sexuais como positivas e de não direcionarem uma instituição específica para vigiar a 

obediência de suas regras sociais (indicações com base no senso comum ou em 

recomendações de filósofos respeitados
23

), a temperança é a lei geral das relações na 

Grécia Antiga. Ao comparar as atitudes perante a sexualidade no paganismo e no 

cristianismo, Foucault afirma a influência do primeiro no segundo, o que se marca por 

alguns pontos em comum, como a austeridade sexual, os cuidados com o corpo e a 

valorização do casamento como instituição. “Diversos temas, princípios e noções 

podem perfeitamente se encontrar num e noutro; não possuem, no entanto, o mesmo 

lugar e o mesmo valor em ambos” (FOUCAULT, 1998 [1984], p. 23). Ou seja, apesar 

da variação na importância dada à vigilância e nos mecanismos de moderação, ambas as 

épocas demonstraram preocupação com o controle da sexualidade de uma forma geral. 

                                                 
22

 Período que se estende da invenção da escrita (4000-3500 a.C.) à queda do Império Romano (476 d.C.). 
23

 Platão e Demóstenes, entre outros, escreveram sobre a moral da sexualidade. 
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Dito isso, podemos voltar ao cristianismo para endereçar uma irônica, e talvez 

irremediável, consequência da repressão à sexualidade. De acordo com Lins (2013 

[2012]), retomando Mary del Priore,  

uma das consequências dos progressos da repressão sexual foi a de levar a 

sociedade ocidental, em princípio condenada a respeitar a decência e o pudor, 

a uma obsessão erótica ligada, muitas vezes, ao culto clandestino da 

pornografia. O paradoxo da Reforma católica foi o de coincidir, na Europa 

aristocrática, com o desenvolvimento da civilização renascentista. Misticismo 

e pecado, normas e desregramento coabitavam na prática e nas 

representações. Sermões tenebrosos sobre o Juízo Final conviviam com uma 

literatura erótica. (LINS, 2013 [2012], p. 320-321) 

 

Foucault destaca reação semelhante em um ponto um pouco mais à frente na 

história, a partir dos regimes de vigilância e controle da sexualidade que se 

intensificaram desde o século XVIII:  

a sexualidade, tornando-se assim um objeto de preocupação e de análise, 

como alvo de vigilância e de controle, produzia ao mesmo tempo a 

intensificação dos desejos de cada um por seu próprio corpo... O corpo se 

tornou aquilo que está em jogo numa luta entre os filhos e os pais, entre a 

criança e as instâncias de controle. A revolta do corpo sexual é o contra-

efeito desta ofensiva. Como é que o poder responde? Através de uma 

exploração econômica (e talvez ideológica) da erotização, desde os produtos 

para bronzear até os filmes pornográficos... Como resposta à revolta do 

corpo, encontramos um novo investimento que não tem mais a forma de 

controle-repressão, mas de controle-estimulação: ‘Fique nu... mas seja 

magro, bonito, bronzeado!’ A cada movimento de um dos dois adversários 

corresponde o movimento do outro. (FOUCAULT, 1984 [1979], p. 82) 

 

A pornografia surge, então, como reação ao controle. O autor propõe uma 

possível resposta à questão da convivência entre esses opostos na história ao explicar o 

funcionamento e a inevitabilidade das relações de força. Segundo Foucault, as relações 

de força são intrínsecas às relações humanas. O poder não pode ser entendido como 

algo que se possui e se exerce de cima para baixo, mas como aquilo que está diluído na 

sociedade, espalhado em forma de rede. A resistência – aqui podemos entender por 

resistência a produção e circulação de pornografia, como nos dois exemplos 

apresentados –, é constitutiva das relações de poder.  

Para falar em pornografia a partir deste prisma, talvez seja adequado trazer a 

origem do onanismo segundo a Bíblia. Sinônimo de masturbação, onanismo é um termo 

que vem do personagem bíblico Onã (por mais que este praticasse coito interrompido, 

não masturbação), do Gênesis: 

Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o 

Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Toma a mulher do teu irmão, e 

casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que 

esta descendência não havia de ser para ele; e aconteceu que, quando possuía 

a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar 
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descendência a seu irmão. E o que fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo 

que também o matou. (BÍBLIA, Gênesis, 38, 7-10).  

 

 O deus do Velho Testamento não foi tão piedoso com Onã, contudo, a 

masturbação foi razoavelmente tolerada até o século XVIII. É preciso falar sobre essa 

prática porque não há como negar a sua íntima relação com a pornografia. Inclusive, o 

objetivo da literatura pornográfica, segundo Goulemot, deve ser “fazer nascer em seu 

leitor o desejo de gozar, instalá-lo em um estado de tensão e de falta, do qual ele 

precisará se liberar por um recurso extraliterário” (GOULEMOT apud 

MAINGUENEAU, 2010 [2007], p. 15) – por “recurso extraliterário” entendemos 

relação sexual ou masturbação. 

A masturbação aparece no nosso corpus de análise em alguns momentos, mas de 

forma explícita apenas nessas duas sequências discursivas: 

 

SD 5
24

 

Yes, women also use pornography — more so now than in the past — but still far less than men. Just ask 

the pornographers who they make movies for: The primary consumers are men, and in a patriarchal 

society it’s profitable to eroticize women’s subordination to male power, which then becomes part of 

men’s masturbation routine. (JENSEN, 25 mai. 2016) 

 

SD 8 

A small but discernible minority of young women are now fed up with negotiating sexual harassment, 

“lad culture” and relationships with men who see nothing wrong with masturbating to images of 

women’s degradation. They are, in fact, beginning to reject relationships with men altogether, in favor 

of relationships with women. Perhaps the re-ignition of a lesbian feminist movement will prove to be the 

pathway to liberation from porn culture for a new generation of women. (LONG, 27 mai. 2016) 

 

Ademais destas duas sequências discursivas, a masturbação fica subentendida 

em outros artigos pela aplicação do verbo “usar”, como em “porn use”, o que implica no 

entendimento da pornografia como uma prática, não como algo que deva ser lido ou 

assistido. A masturbação só foi ostensivamente perseguida no século XIX, tanto pela 

Igreja através do discurso religioso, quanto pelo Estado através do discurso científico, 

junto a outros considerados vícios, como a homossexualidade, a prostituição e a própria 

pornografia. O Concílio de Trento no século XVI marca o início da vigilância da 

sexualidade por parte da Igreja, instituindo novos procedimentos que vieram a se juntar 

                                                 
24

 Lembramos que as sequências discursivas estão em ordem de aparição. 
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a antigas técnicas de confissão com objetivo de purificação (FOUCAULT, 1998 

[1984]). 

Em 1677, com a descoberta científica do espermatozoide, a masturbação se torna 

um dos alvos do Estado supostamente em nome da ciência. A partir de então, emerge 

toda uma literatura médica e pedagógica de controle da sexualidade cheia de “conselhos 

médicos e de exemplos edificantes” (FOUCAULT, 1999 [1976], p. 31). O título de duas 

obras de referência escritas por médicos no século XVIII exemplificam o tom geral das 

supostas descobertas científicas: Onania ou o Pecado infame da desonra de si mesmo e 

todas as suas terríveis consequências nos dois sexos, com conselhos morais e físicos 

endereçados àqueles que já sofreram os prejuízos desse hábito abominável, de 1710, e 

Do onanismo ou das doenças decorrentes da masturbação, de 1758 (BRENOT, 1998). 

Como se pode perceber pela presença de termos como “moral” e “pecado” nos títulos 

acima, ciência e religião se juntaram em uníssono contra a masturbação: 

A moral cristã condena o pecado da carne e seu excesso, a luxúria. A 

Faculdade acerta o passo com o clero, médicos e teólogos falarão a mesma 

língua, primeiramente para condenar o ‘excesso’ e, em seguida, para fustigar 

o ‘vício solitário’. (BRENOT, 1998, p. 20) 

 

Foram inventados diversos aparatos de vigilância e remédios para curar o “vício 

da masturbação” (BRENOT, 1998). A estes, Foucault (1999 [1976]) acrescenta a 

arquitetura e o design de carteiras e outras mobílias nos colégios e em outras 

instituições do Estado. Os aspectos mais explícitos de vigilância podem ter diminuído 

ao longo do tempo, mas a preocupação com a sexualidade permanece presente na 

legislação e nas atitudes. Maingueneau afirma que “por natureza, a literatura 

pornográfica está destinada à proibição” (MAINGUENEAU, 2010 [2007], p. 15), o 

autor aponta, inclusive, que a característica mais evidente da pornografia é a sua 

inserção radicalmente problemática no espaço social: trata-se de uma 

produção tolerada, clandestina, noturna... O julgamento de ‘pornografia’ 

supõe a fronteira que separa as práticas dignas da civilização de pleno direito 

e as práticas que se situam aquém disso. (MAINGUENEAU, 2010 [2007], p. 

22) 

 

 Como se pode perceber a partir deste relato, a censura anda lado a lado com a 

pornografia na história do Ocidente. Definimos censura como uma multiplicidade de 

práticas e discursos sobre a pornografia que a classificam como um objeto aquém das 

práticas dignas de uma sociedade. No entanto, aqui seguimos a linha de Foucault (1984 

[1979]) ao considerar a potência produtiva do exercício de poder. Proibida à luz do dia, 

a pornografia não cessou de encontrar novas maneiras de existir: em pinturas, na 

literatura, na fotografia, no cinema mudo (stag films), pelo telefone, nas produções 
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caseiras, nas grandes produções da sua era de ouro (1970-1980), distribuída pela 

internet em sites especializados, nas redes sociais e em qualquer outra tecnologia de 

comunicação. 

 

3.1 Direitos sexuais e leis anti-obscenidade nos Estados Unidos 

 

Nesta seção, não pretendemos fazer uma lista exaustiva de todas as leis e ordens 

relacionadas a direitos sexuais e reprodutivos que passaram ou foram revogadas nos 

Estados Unidos. Nossa proposta é abordar a regulamentação da sexualidade pelo 

governo considerando a aplicação da lei e os pontos onde essa aplicação falha. 

Parte significativa da colonização dos Estados Unidos se deve aos puritanos e 

aos quakers ingleses que, a partir de 1630, emigraram para a América do Norte, levando 

seus princípios de severidade e austeridade. São dois grupos diferentes, mas com 

princípios semelhantes quando se trata do repúdio à obscenidade – os peregrinos 

pretendiam levar à nova terra selvagem os valores da família cristã (FREEDMAN, 

1997). Apesar do repúdio à obscenidade ser estruturante à sua visão de mundo, essas 

comunidades pequenas eram auto reguladas em relação à sexualidade. Assim, a 

primeira lei anti-obscenidade (obscenity law) foi aprovada mais de 200 anos após a 

chegada dos puritanos ao Novo Mundo, em 1873, o Comstock Act, transformando em 

crime federal fazer, anunciar, vender, possuir, enviar pelos correios, ou importar livros 

ou imagens consideradas obscenas. 

The Comstock Act named for Anthony Comstock, an ancestral anti-porn 

activist and the founder of the New York Society for the Suppression of Vice 

– made it a federal crime to make, advertise, sell, possess, send through the 

mails, or import books or pictures deemed obscene. (RUBIN, 2010, p. 144)
25

 

 

A lei não definia obscenidade, no entanto, o próprio Comstock, 

congregacionalista, tratava de conter as correspondências que considerava obscenas e 

chegava a impedir que o júri as visse em tribunal, supostamente porque seriam 

perversas demais para seus olhos. Logo, outros estados começaram a aprovar suas 

próprias leis anti-obscenidade. Desde o Comstock Act, essas leis foram aplicadas à 

literatura, imagens e filmes pornográficos, ao mesmo tempo em que a circulação destes 
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 O Comstock Act nomeado em homenagem a Anthony Comstock, um dos primeiros ativistas anti-

pornografia e fundador da Sociedade de Nova Iorque para a Supressão dos Vícios - tornou crime federal 

fazer, anunciar, vender, possuir, enviar por correio ou importar livros ou imagens consideradas obscenas. 
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objetos era tolerada – lembramos de Maingueneau (2010 [2007]) ao dizer da 

pornografia como uma produção tolerada, clandestina, noturna. 

Essa aparente contradição se deve não só a motivos empíricos como a vista 

grossa ou corrupção das autoridades, mas a uma mudança nos efeitos de sentido para o 

objeto pornografia e para a obscenidade. As leis continuavam em vigor, mas a aplicação 

foi se transformando. Em 1969, pela primeira vez, um cinema comum (não 

especializado em pornografia) exibiu um filme pornográfico: Blue Movie, de Andy 

Warhol,
26

 contendo sequências de sexo não-simulado em um apartamento em Nova 

Iorque. Com isso, abriu precedente para outros filmes, como o famoso Garganta 

Profunda (Deep Throat) e Atrás da Porta Verde (Behind the Green Door), ambos de 

1972, inaugurando a era de ouro do pornô nos Estados Unidos (the golden age of porn). 

As leis anti-obscenidade muitas vezes incluíam outras proibições, como a 

prostituição e a homossexualidade, o uso e compartilhamento de informação sobre 

medicamentos e aparelhos contraceptivos ou abortivos. Em 1975, a proibição referente 

ao aborto foi declarada inconstitucional nos Estados Unidos, enquanto o furor contra a 

homossexualidade (the “homosexual menace”) continuava em alta desde meados da 

década de 1950, ao lado do combate ao personagem do sex offender
27

 (RUBIN, 2010). 

Right-wing opposition to sex education, homosexuality, pornography, 

abortion, and pre-marital sex moved from the extreme fringes to the political 

centre stage after 1977, when right-wing strategists and fundamentalist 

religious crusaders discovered that these issues had mass appeal. (RUBIN, 

2010, p. 147)
28

 

 

Assim como as ideias de Vidal (1987 [1979]) apresentadas no início deste 

trabalho, Rubin (2010) também crê que o embate em torno dos direitos sexuais e 

reprodutivos seja atraente na cena política, tanto para defender quanto para atacá-los. Na 

década de 1950, os movimentos gays nasceram e cresceram enquanto a perseguição à 

população LGBTI
29

 se intensificou. Reforçamos que a legislação no país enquanto 

república federativa constitucional se dá em várias frentes, envolve a constituição, atos 
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 A notoriedade de Warhol como artista certamente teve influência nesta permissão. 
27

 O termo às vezes era empregado para estupradores ou para pedófilos, e eventualmente era usado como 

código para homossexuais (RUBIN, 2010). 
28

 A oposição de direita à educação sexual, homossexualidade, pornografia, aborto e sexo pré-conjugal 

passou das fronteiras extremas para o centro do palco político depois de 1977, quando estrategistas de 

direita e religiosos fundamentalistas descobriram que essas questões tinham apelo de massa. 
29

 Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e travestis, Intersexuais. 
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do Congresso, tratados do Senado, regras do poder executivo e jurisprudência do 

judiciário.
30

 

Em junho de 2015, a Suprema Corte legalizou o casamento de casais do mesmo 

gênero em todo o país,
31

 enquanto até hoje há leis em alguns estados que proíbem a 

contratação de pessoas LGBTI para cargos federais. Conforme aprendemos em janeiro 

de 2017 com o presidente Trump, cada novo presidente democrata revoga, e cada novo 

presidente republicano restabelece uma ordem que corta o financiamento de ONGs que 

realizam ou fornecem informações sobre aborto em outros países – esse vai e vem 

ocorre desde que a ordem foi lançada pelo ex-presidente Ronald Reagan em 1984.
32

 

A este ponto da narrativa, talvez estejamos imaginando um gráfico com um eixo 

do tempo e outro de intensidade da repressão, um traço colorido para cada tipo de 

sexualidade considerada desviante. Inúmeros altos e baixos se alternando conforme o 

foco da moral naquele ano. Lembramos que a história não funciona assim. A partir de 

Althusser (1980), Benayon (2017) retoma o funcionamento da ideologia e da história 

nas formações ideológicas, e afirma: 

a ideologia, oni-histórica, interpela o indivíduo em sujeito, que chamado por 

uma formação ideológica, torna-se mais um recrutado nas fileiras de 

determinada posição-ideológica. Contudo, tal posição ideológica, expressão 

de uma formação ideológica, constituída em uma formação social cujo 

espaço é estruturado pela contradição, está em relação com outras posições 

ideológicas, que em última instância concorrem para sua constituição e 

existência. Assim, a história de uma formação ideológica traz em si, 

potencialmente, a história de outras formações, considerando o espaço 

contraditório no qual elas se constituem. (BENAYON, 2017, p. 17) 

 

Desse modo, pelo imbricamento da história, se conectam a história dos direitos 

sexuais e reprodutivos e a história da pornografia. Ao falar sobre direito ao aborto e 

direitos LGBTI, se fala sobre direito ao corpo e ter direito ao prazer faz parte disso. 

Aqui, encontramos um deslocamento do discurso sobre pornografia como questão de 

                                                 
30

 Vale ressaltar que a legislação não é a única forma de exercer poder por parte do Estado. Outros 

Aparelhos Ideológicos se mostram eficientes. O aborto, por exemplo, foi devidamente legalizado em todo 

o país em 1973 por decisão da Suprema Corte, no entanto, até hoje muitos municípios não fornecem o 

serviço nos hospitais. Apesar de ser permitido na Lei, ele é dificultado na prática pela carência na 

prestação do serviço nos hospitais. 
31

 Amnesty International USA. Supreme Court Marriage Ruling a Victory for Human Rights. 26 jun. 

2015. Disponível em http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/supreme-court-marriage-ruling-a-

victory-for-human-rights Acesso em 13/02/2017. 
32

 Oficialmente “Mexico City policy”. Independente da ordem estar em vigor ou não, a legislação federal 

proíbe que fundos dos Estados Unidos sejam usados para a realização de abortos em qualquer país. 

(MCGINLEY, L; GOLDSTEIN, A. Trump reverses abortion-related U.S. policy, bans funding to 

international health groups. The WashingtonPost. 23 jan. 2017. Disponível em 

https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2017/01/23/trump-reverses-abortion-related-

policy-to-ban-funding-to-international-health-groups/?utm_term=.e62820729d83 Acesso em 

13/02/2017.) 

http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/supreme-court-marriage-ruling-a-victory-for-human-rights
http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/supreme-court-marriage-ruling-a-victory-for-human-rights
https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2017/01/23/trump-reverses-abortion-related-policy-to-ban-funding-to-international-health-groups/?utm_term=.e62820729d83
https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2017/01/23/trump-reverses-abortion-related-policy-to-ban-funding-to-international-health-groups/?utm_term=.e62820729d83
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saúde pública para um discurso sobre pornografia como prazer. Como afirma 

Henderson sobre a pornografia lésbica, a sua produção e divulgação reafirmam a 

legitimidade de um desejo que por muito tempo foi, e continua sendo em determinados 

espaços, silenciado: “[Lesbian pornography] brings lesbian desire above ground, 

affirming its legitimacy and encouraging lesbian women to find and embrace what 

pleases them sexually” (HENDERSON apud RYBERG, 2012, p. 116).
33

 

 O olhar de Henderson sobre a pornografia lésbica envolve uma crítica ao modo 

de aplicação das leis anti-obscenidade. Entende-se que certas imagens pornográficas, 

com o tempo, passaram a ser aceitas enquanto outras continuam a ser perseguidas. Com 

relação à legislação anti-obscenidade no Canadá, Cossman (1997) denuncia o que seria 

uma expressão da heteronormatividade
34

 no controle do Estado sobre a pornografia: 

The continued criminalization of gay and lesbian sexual representations 

raises some difficult questions around the ostensible rejection of sexual 

morality in obscenity law. According to Butler, the purpose of s.163 is to 

prevent harm, particularly harm towards women.
35

 The understanding of 

harm is based on the tenuous, but judicially accepted, link between 

pornography and violence against women. Men watching pictures in which 

women are objectified as sex objects is seen to cause men to mistreat women. 

It is an understanding of harm set in a heterosexual framework. The 

pornography is male heterosexual pornography, and its harm is that 

heterosexual men are likely to mistreat women. (COSSMAN, 1997, p. 128)
36

 

 

O comentário de Cossman (1997) pode ser referente ao Canadá e não aos 

Estados Unidos, nosso foco de análise, mas ele reverbera nas atitudes e 

posicionamentos sobre pornografia que comparecem no nosso corpus. Notamos que na 

argumentação voltada a repreender o uso de pornografia, em nenhum momento há 

referência a qualquer pornografia que não seja cis-heterossexual e as suas supostas 

                                                 
33

 [A pornografia lésbica] tira o desejo lésbico das sombras, afirmando sua legitimidade e encorajando as 

mulheres lésbicas a encontrar e abraçar o que lhes agrada sexualmente. 
34

 Perspectiva estrutural na sociedade segundo a qual as pessoas se dividem em mulheres e homens, e 

apenas casais de sexos opostos são considerados corretos ou normais. Sobre isso, Preciado escreve: “La 

tecnología social heteronormativa (ese conjunto de instituciones tanto lingüísticas como médicas o 

domésticas que producen constantemente cuerpos-hombre y cuerposmujer) puede caracterizarse como 

una máquina de producción ontológica que funciona mediante la invocación performativa del sujeto como 

cuerpo sexuado” (PRECIADO, 2011 [2002], p. 20). 
35

 A seção 163 do Código Penal do Canadá trata da lei anti-obscenidade. 
36

 A criminalização contínua das representações sexuais de gays e lésbicas suscita algumas questões 

difíceis em torno da rejeição ostensiva da moral sexual na lei de obscenidade. De acordo com Butler, o 

propósito da s.163 é prevenir danos, particularmente danos às mulheres. A compreensão do dano baseia-

se no vínculo tênue, mas judicialmente aceito, entre pornografia e violência contra as mulheres. Entende-

se que os homens que veem imagens em que as mulheres são objetificadas sexualmente faz com que os 

homens maltratem as mulheres. É uma compreensão de dano estabelecida em uma estrutura 

heterossexual. A pornografia é pornografia heterossexual masculina, e o dano que ela causa é que os 

homens heterossexuais são suscetíveis a maltratar as mulheres. 
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consequências, como veremos no capítulo cinco, têm as mulheres como suas últimas 

vítimas.
37

 

O que vale do breve relato histórico que traçamos até aqui é ver como os efeitos 

de sentido que circulam sobre determinado objeto, o posicionamento e as ações dos 

Aparelhos Ideológicos de Estado se influenciam. Longe de ser uma imposição de cima 

para baixo, as mudanças na legislação são resultado (e parte do processo) de complexas 

disputas pelo imaginário social através das imagens que são constantemente projetadas. 

Na sociedade capitalista, estas disputas ocorrem especialmente na mídia enquanto lugar 

de produção e circulação de sentidos – no caso do presente trabalho, nos debruçamos 

sobre os sentidos constituídos na seção de opinião de um jornal online.  

Antes de passarmos para o próximo capítulo, ainda temos mais uma questão 

histórica para apresentar como parte de nossas condições de produção. Trata-se do 

posicionamento sobre a regulamentação da pornografia nos movimentos feministas: 

duas posições sujeito possíveis dentro da mesma formação ideológica do feminismo. 

 

 

3.2 Pornografia, movimentos feministas e resistência 

 

Mencionamos anteriormente, no capítulo dois, o caso Jacobellis vs. Ohio, que 

marca a relação pornografia-censura ao decidir se o filme Les Amants (1958) poderia 

ou não ser exibido nos cinemas com a declaração do juiz Stewart sobre o que seria a 

pornografia hard-core: “I know it when I see it”. Este caso é uma boa mostra dos 

deslizamentos de sentidos que podem transformar a aplicação da lei. Sabemos que o 

mesmo não existiria hoje porque, como vimos, os efeitos de sentido sobre os objetos 

ideológicos variam de acordo com as condições de produção do processo discursivo ao 

qual estão inseridos (PÊCHEUX, 1995 [1975]). Ou seja, nos Estados Unidos, 

obscenidade em 1964 é diferente de obscenidade em 2018. 

Contudo, não precisamos ir tão longe. Os sentidos de um mesmo objeto 

ideológico, em um mesmo tempo histórico e para sujeitos que ocupam lugares sociais 

                                                 
37

 Veremos que crianças e adolescentes, famílias, comunidades e os próprios homens também são 

colocados como vítimas do uso de pornografia. 
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semelhantes também podem variar. É o caso da pornografia para os movimentos 

feministas,
38

 como se vê nas sequências discursivas a seguir: 

 

SD 9 

Full disclosure: Gail Dines and I have a beef. A leading feminist anti-pornography critic in the 

tradition of Andrea Dworkin, Dines and her efforts lobbying politicians in the United States and 

internationally to criminalize pornography are behind the Utah bill. She has written frequently on 

the notion that pornography is to blame for the apparent worsening of misogynistic violence against 

women in society, going so far as to link the devastating 2014 Elliot Rodgers massacre at my university 

to the “tsunami of woman hating ideology” that is porn. These claims are not just far-reaching, they 

are dangerous. (MILLER-YOUNG, 23 mai. 2016) 

 

SD 10 

This casual attitude would be impossible if we cared as much about misogyny as we say we do. Gail 

Dines, a feminist scholar who has succeeded Andrea Dworkin as the leading voice against 

pornography, has found that “the most popular acts depicted in internet porn include vaginal, oral and 

anal penetration by three or more men at the same time; double anal; double vaginal; a female gagging 

from having a penis thrust into her throat; and ejaculation in a woman’s face, eyes and mouth.” This is 

not sex-positivity; it is hatred of women. According to one survey, boys are inducted into this ritualized 

hatred at an average age of 11. (SCHMITZ, 24 mai. 2016) 

 

SD 11 

Last year in my University of Texas office, after I had summarized for a group of young women the 

feminist critique of pornography (which they had never heard of) (JENSEN, 25 mai. 2016) 

 

SD 12 

One of the things that pornography does extremely efficiently is provide an endless flow of narratives of 

women being treated as objects, violated or “done to.” (LONG, 27 mai. 2016) 

 

As SDs 9 e 10 mencionam duas famosas feministas anti-pornografia dos Estados 

Unidos, Gail Dines e Andrea Dworkin, no entanto, a posição sujeito da SD 9 se coloca 

contrária às duas, enquanto a posição sujeito da SD 10 as cita como argumento de 

autoridade para validar a sua posição pela censura da pornografia. Na SD 11, 

percebemos que a posição sujeito do discurso se coloca superior às jovens estudantes 

                                                 
38

 Não mencionamos as diversas correntes feministas neste trabalho porque nos interessam as redes de 

memória que são acionadas na materialidade do corpus. Ou seja, nosso foco está no que identificamos no 

corpus como a retomada de dois posicionamentos feministas em relação à pornografia. Ademais, 

entendemos que tanto é possível que uma mesma corrente se desdobre em dois posicionamentos 

diferentes em relação à pornografia, quanto é possível que correntes diferentes tenham um mesmo 

posicionamento. 
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por elas nunca terem ouvido falar da crítica feminista à pornografia. E, finalmente, a SD 

12 projeta a pornografia como lugar de objetificação das mulheres. 

Portanto, e como se vê nas sequências discursivas apresentadas, a escolha desta 

disputa de sentidos foi feita porque os artigos que compõe nosso corpus trazem com 

frequência um argumento feminista de que a pornografia seria uma forma de violência 

contra a mulher como justificativa para proibir seu acesso. Inclusive, duas das 

colunistas convidadas que escrevem são declaradamente feministas, o que está nas suas 

descrições na seção In Theory: Miller-Young e Long (SD 9 e 12, respectivamente).
39

 

Em meados do século XX, movimentos feministas ganharam força 

especialmente nos Estados Unidos e na Europa. As mulheres mobilizadas não só 

estavam tomando as ruas, elas ocuparam todos os espaços possíveis. Em rodas de 

conversa, debatiam questões da vida pessoal: família, relacionamentos românticos, 

mercado de trabalho, aborto. O grande lema era: “o pessoal é político”. Revolvendo 

aspectos pessoais de suas vidas para abordar a opressão de gênero, se voltaram para a 

pornografia. O que muitas feministas viram foi a manifestação extrema do poder 

patriarcal (WILLIAMS, 1989), numa onda que pode ser resumida a outra máxima: “a 

pornografia é a teoria, o estupro é a prática” (RAMOS, LAGO, 2013). Para estas 

ativistas, pornografia e feminismo são opostos inconciliáveis. 

Uma das vozes mais conhecidas do feminismo anti-pornografia é Catharine 

MacKinnon, que chegou a afirmar em um artigo em 1989: 

What do men want? Pornography provides an answer. (…) It shows how men 

see the world, how in seeing it they access and possess it, and how this is an 

act of dominance over it. (…) From the testimony of the pornography, what 

men want is: women bound, women battered, women tortured, women 

humiliated, women degraded and defiled, women killed. Or, to be fair to the 

soft core, women sexually accessible, have-able, there for them, wanting to 

be taken and used, with perhaps just a little light bondage. Each violation of 

women – rape, battery, prostitution, child sexual abuse, sexual harassment – 

is made sexuality, made sexy, fun, and liberating of women's true nature in 

the pornography. Each specificially victimized and vulnerable group of 

women, each tabooed target group – black women, Asian women, Latin 

women, Jewish women, pregnant women, disabled women, retarded women, 

poor women, old women, fat women, women in women's jobs, prostitutes, 

little girls – distinguishes pornographic genres and subthemes, classified 

according to diverse customers’ favorite degradation. (MACKINNON, 1989, 

p. 326-327)
40

  

                                                 
39

 Miller-Young, no entanto, tem um posicionamento oposto ao de Long sobre pornografia, como é 

possível perceber pelas SD 9 e SD 12. Falaremos mais da posição-sujeito das duas autoras no capítulo 

quatro. 
40

 O que os homens querem? A pornografia fornece uma resposta. (...) Ela mostra como os homens veem 

o mundo, como, ao vê-lo, eles o acessam e possuem, e como isso é um ato de dominação. (...) A partir do 

testemunho da pornografia, o que os homens querem é: mulheres atadas, mulheres maltratadas, mulheres 

torturadas, mulheres humilhadas, mulheres degradadas e profanadas, mulheres mortas. Ou, para ser justa 
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Mantivemos essa longa citação porque muito da imagem que Mackinnon projeta 

para a pornografia comparece nos artigos analisados. Ela a caracteriza como um produto 

feito por homens cis-heterossexuais e para homens cis-heterossexuais, como uma forma 

de violência contra mulheres categorizada em gêneros e subcategorias que separam a 

submissão de tipos diferentes de mulher.
41

 A pornografia, segundo a autora, mostra o 

que os homens querem, e o que eles querem é a dominação e o exercício de poder. Das 

sequências discursivas que apresentamos neste subcapítulo, a SD 10 coloca a 

pornografia como ódio às mulheres (“This is not sex-positivity; it is hatred of women”), 

e na SD 12, ela estaria sempre projetando para as mulheres o lugar de objetos passivos e 

repetidamente violados, estuprados (“an endless flow of narratives of women being 

treated as objects, violated or ‘done to’”). 

Nas palavras de Gregori (2016), “Para ela [Mackinnon], trata-se de um material 

elaborado performaticamente como um ato de poder e, em particular, como forma de 

subordinação das mulheres pela construção de sua imagem como objeto sexual” 

(GREGORI, 2016, p. 35). Aqui, associam-se direta e literalmente a imagem e a 

experiência: “Esse modo de ver restringe o espaço dos sentidos alternativos, bem como 

nega que sejam materiais perpassados por ironia, transgressão ou paródia” (GREGORI, 

2016, p. 35). 

Alguns movimentos feministas seguiram essa linha e se organizaram contra a 

manifestação do poder patriarcal que feministas como Mackinnon viam na pornografia. 

Elas levaram a pauta para manifestações e congressos feministas, fazendo incidência 

política e se revezando em intervenções em livrarias e cinemas pornô, onde 

cumprimentavam os clientes na porta e os seguiam para causar constrangimento. 

Segundo o feminismo radical de Mackinnon e Andrea Dworkin (outro grande nome do 

movimento anti-pornografia, mencionada nos artigos analisados, na SD 9 e SD 10, por 

                                                                                                                                               
com a pornografia soft core, mulheres sexualmente acessíveis, disponíveis, querendo ser tomadas e 

usadas, com talvez apenas uma pequena e leve quantidade de bondage. Cada violação das mulheres - 

estupro, agressão, prostituição, abuso sexual infantil, assédio sexual - é transformada em sexualidade, 

tornou-se sexy, divertida e libertadora da verdadeira natureza das mulheres na pornografia. Cada grupo de 

mulheres especificamente vítimas e vulneráveis, cada grupo tabu - mulheres negras, mulheres asiáticas, 

mulheres latinas, mulheres judias, mulheres grávidas, mulheres com deficiência, mulheres com 

deficiência cognitiva, mulheres pobres, mulheres idosas, mulheres gordas, mulheres em empregos 

tipicamente femininos, prostitutas, meninas – distingue gêneros pornográficos e subtemas, classificados 

de acordo com a degradação favorita de diversos clientes. 
41

 Por “tipos de mulher” nos referimos ao que foi descrito na citação de Mackinnon (1989). Mulheres 

transgênero, por exemplo, não comparecem na citação e não comparecem no corpus de análise. No 

entanto, é preciso notar que Mackinnon declaradamente define as mulheres como um grupo político, 

assim, para a autora, seria mulher qualquer pessoa que se identifique como tal. 
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exemplo), a pornografia se apresenta de forma unívoca como lugar de objetificação das 

mulheres, tida como uma instituição heterossexual e exemplar de violência contra as 

mulheres. 

Lembramos as palavras de Williams (1989) na Introdução, quando ela diz que 

achava que falar sobre pornografia não exigiria muita pesquisa ou muito esforço 

intelectual para estudar as evoluções do gênero, pois ela acreditava que a pornografia 

não apresentaria tais mudanças. No entanto, em seu trabalho, Williams (1989) notou 

uma transformação na própria pornografia feita pelas grandes produtoras, que passaram 

a manifestar outros sentidos para as mulheres. A seu ver, isso seria consequência de 

alguns fatores, e dentre eles, a propagação das críticas feministas à pornografia. 

Williams aponta também o surgimento do videocassete como fator de mudança ao 

ampliar o público da pornografia, que abriu a possibilidade de ser assistida por casais na 

privacidade de suas casas, uma alternativa aos cinemas do gênero e às cabines de peep 

show das sex shops. 

Outra consequência das críticas feministas à pornografia – e, segundo Williams 

(1989), ainda da chamada revolução sexual dos anos 1960 – é o deslocamento do 

entendimento de ato sexual para além da velha inserção de um pênis em uma vagina. No 

filme Garganta profunda (Deep Throat, 1972), conquista-se o reconhecimento da boca 

como lugar de prazer, ao passo em que a personagem de Linda Lovelace tem o clitóris 

localizado na garganta. 

Power emerges in these films not, as anti-pornography feminists would have 

it, as the ultimate poison of all heterosexual relations, but as an important and 

inevitable component of increasingly material and fetishized forms of 

pleasure and of learning how to negotiate pleasure with partners. 

(WILLIAMS, 1989, p. 173)
42

 

 

Em sua pesquisa, Williams (1989) conclui que, ainda que siga majoritariamente 

uma lógica patriarcal, a pornografia é mais um gênero audiovisual do que simples 

“monólito patriarcal”, mero instrumento de opressão das mulheres, e como tal, também 

sofre efeitos da crítica. Para a autora, simplificar o debate em termos de sim e não – 

“pornografia é bom ou ruim?” – seria criar mais uma norma para se submeter, 

ignorando a potência do meio. Conforme Williams (1989), 

The value of this plural conceptualization of power, pleasure, and resistance 

lies in its potential to prevent the feminist critique of patriarchy from 

                                                 
42

 O poder emerge nestes filmes, não do modo como as feministas anti-pornografia pensam que emerge, 

como o veneno fatal de todas as relações heterossexuais, mas como um componente importante e 

inevitável das formas cada vez mais materiais e fetichizadas de prazer e das formas de aprender a 

negociar o prazer com seus parceiros. 
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succumbing to the same imposition of a unitary norm as the phallogocentrism 

being criticized. It also suggests that resistance can begin anywhere, 

wherever this power is felt to be oppressive. (WILLIAMS, 1989, p. 56)
43

 

 

 Voltamo-nos para Foucault ao afirmar que “lá onde há poder há resistência e, no 

entanto (ou melhor, por isso mesmo) esta nunca se encontra em posição de exterioridade 

em relação ao poder” (FOUCAULT, 1999 [1976], p. 91). E ainda, “pontos de 

resistência estão presentes em toda a rede de poder. Portanto, não existe, com respeito 

ao poder, um lugar da grande Recusa – alma da revolta, foco de todas as rebeliões, lei 

pura do revolucionário. Mas sim resistências, no plural” (FOUCAULT, 1999 [1976], p. 

91). Segundo Foucault, as formas de resistência são tão múltiplas como as formas do 

poder, presentes em todas as relações humanas e intrínsecas a elas. Williams (1989) 

segue essa linha em sua análise ao problematizar a corrente de crítica feminista anti-

pornografia: 

we can say with Foucault, and with most anticensorship feminists, that there 

are important differences to be noted in the uses of pleasure from one society 

to another and one technology to another. Indeed, the particular 

interpenetration of power and pleasure can be extremely important in the 

local attempt to resist or counter the oppressive effects of each. Just as power 

exists as a multiplicity of force relations rather than a single force, state, or 

individual, so resistance to power is a ‘multiplicity of points of resistance’ 

(Foucault 1978, 95). (WILLIAMS, 1989, p. 56)
44

 

 

A percepção do excesso de um tipo de discurso pornográfico feito por e para 

homens cisgênero brancos heterossexuais
45

 ao mesmo tempo em que incitou a crítica e 

militância de feministas anti-pornografia, também possibilitou o surgimento dos 

movimentos sex positive a partir de meados de 1980, sob a ideia de que “se você não 

gosta da pornografia que existe, faça você mesma”: 

É interessante notar que a reação ao moralismo de “direita” fez emergir, 

paradoxalmente, de um lado, um moralismo feminista antissexo 

protagonizado pelo movimento contra a pornografia – não menos 

normatizador do que a retórica que caracterizava a New Right – e, de outro, 

uma contraposição dentro da comunidade lésbica na tentativa de legitimar 
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 O valor desta conceituação plural de poder, prazer e resistência reside no seu potencial para impedir 

que a crítica feminista do patriarcado sucumba à imposição de uma norma unitária, tal como o 

falogocentrismo sendo criticado. Também sugere que a resistência pode começar em qualquer lugar, onde 

quer que o poder seja percebido como opressor. 
44

 podemos dizer com Foucault, e com a maioria das feministas anticensura, que há diferenças 

importantes a serem observadas nos usos do prazer de uma sociedade para outra e de uma tecnologia para 

outra. Na verdade, a interpenetração particular de poder e prazer pode ser extremamente importante na 

tentativa local de resistir ou contrariar os efeitos opressivos de cada um. Assim como o poder existe como 

uma multiplicidade de relações de força ao invés de uma única força, estado ou indivíduo, a resistência ao 

poder é uma “multiplicidade de pontos de resistência”. 
45

 Entendemos que o público alvo da pornografia, segundo essa perspectiva e segundo nosso próprio 

corpus de análise, como se vê no capítulo cinco, trata-se de homens cisgênero brancos heterossexuais 

considerando que o pornô audiovisual geralmente inclui categorias específicas para grupos que não se 

identificam dessa forma. O website YouPorn, por exemplo, inclui as categorias Ebony, Latina e Trans. 
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apostas e alternativas sexuais como o sadomasoquismo, desafiando a máxima 

de que jogos de dominação e submissão constituem apenas as relações 

heterossexuais. (GREGORI, 2016, p. 34) 

 

Annie Sprinkle, ativista, diretora e atriz pornô, ex-prostituta, surge como figura 

fundadora, conhecida mãe do pós-pornografia nos Estados Unidos. “Coming from the 

centre of the production of normative sex images, namely mainstream porn, Sprinkle 

abandoned the role of the victim in order to develop sexual and artistic practices that no 

longer naturalise, but instead comment, reflect and parody” (STÜTTGEN, 2007, p. 

277).
46

 Algumas mulheres ficaram famosas como produtoras e diretoras de pornografia, 

como Erika Lust e Petra Joy, acendendo ainda mais o debate sobre o que seria chamado 

de pornografia feminista. Em 2009, pelo lançamento da série de curtas Dirty Diaries: 

Twelve Shorts of Feminist Porn (Mia Engberg, 2009) na Suécia, projeto feminista de 

pornografia
47

 financiado pelo Swedish Film Institute,
48

 uma crítica escreveu ao jornal 

Smålandposten: 

Feminist pornography. Is this not a paradox? At least feminists have fought 

against pornography, against humiliating images of women and the 

substandard conditions of production, since the 1960s. But then the 90s came 

and queer and feminists became sex workers and sex workers became 

feminists and the discussion became more complicated. And now we have 

2009 and the Swedish Film Institute has granted funding for the production 

of Dirty Diaries. (CARNMO apud RYBERG, 2012, p. 20)
49

 

 

Sobre o advento da pornografia online em relação ao império em ruínas da 

Playboy, uma das maiores mais tradicionais empresas de pornografia, Preciado (2010) 

afirma: 

La circulación de imágenes pornográficas por internet ha creado una nueva 

ecología global en la que Playboy ya no es más que un viejo y torpe 

predador. Cualquier chica de la Rusia profunda, cualquier joven de la 

Alcarria armados con un ordenador, una webcam y una cuenta paypal pueden 

convertirse en legítimos competidores de Playboy (…) Como en una versión 

empresarial de Edipo, el www.hijo.com, encarnado en una multitud de e-

revistas, páginas porno, webcams, mensajerías electrónicas y 
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 Vinda do centro da produção de imagens sexuais normativas, a pornografia mainstream, Sprinkle 

abandonou o papel de vítima para desenvolver práticas sexuais e artísticas que não mais naturalizam, e 

sim comentam, produzem reflexão e paródia. 
47

 Aqui parecemos deslizar de pós-pornografia para pornografia feminista, mas devemos apontar que são 

duas coisas diferentes. Não nos interessa, neste trabalho, entrar em detalhes, apenas mantivemos as 

denominações utilizadas pelas autoras citadas. 
48

 A Suécia legalizou a pornografia em 1971. 
49

 Pornografia feminista. Isso não é um paradoxo? Pelo menos as feministas têm lutado contra a 

pornografia, contra as imagens humilhantes de mulheres e condições de produção precárias, desde a 

década de 1960. Mas então os anos 90 chegaram e pessoas LGBTI e as feministas se tornaram 

trabalhadoras do sexo e as trabalhadoras do sexo tornaram-se feministas e a discussão ficou mais 

complicada. E agora estamos em 2009 e o Swedish Film Institute concedeu financiamento para a 

produção de Dirty Diaries. 
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videoconferencias de contenido erótico, se dispone a matar al padre-conejo o 

incluso a devorarlo en un totémico banquete. (PRECIADO, 2010, p. 200)
50

 

 

Para Preciado (2010), as grandes empresas de pornografia perderam 

competitividade na internet. Fala-se na potência da internet em transformar as relações 

de produção de conteúdo pornográfico, mudar a relação entre enunciador e enunciatário, 

das grandes empresas para as pessoas comuns, sujeitos pornográficos que se excitam ao 

criar suas próprias imagens que serão acessadas por outros sujeitos pornográficos que se 

excitam em assistir. 

Over the last years there has been an extensive amateur revolution on the 

Internet. Pornography has also become a kind of grassroots movement. 

Ordinary horny people film themselves and share the films on the net. 

Ordinary horny people watch. (MUNTHE apud RYBERG, 2012, p. 28)
51

 

 

No âmbito da Análise de Discurso, entendemos que a disputa de sentidos para a 

pornografia enquanto objeto ideológico não terá fim, pois esse é o funcionamento da 

linguagem. Os sentidos não têm origem, nem fim, estão sempre em deslocamento. 

Conforme Orlandi (2007 [1992]): “Todo discurso é parte de um processo discursivo 

mais amplo que o toma em sua rede de significações. É assim que fazemos sentidos. 

Mas, ao retomá-los, produzimos um deslocamento, empurramo-los para outros lugares” 

(ORLANDI, 2007 [1992], p. 143). Assim, os dizeres dos artigos que compõe o corpus 

retomam e produzem deslocamentos na memória discursiva ao acionarem tanto a rede 

de significações do discurso feminista anti-pornografia quanto a rede de significações 

do discurso feminista anti-censura. Veremos mais dessa relação no capítulo de análise. 

 Seguimos, agora, com a circulação do corpus como parte das suas condições de 

produção, trazendo as noções de acontecimento discursivo, acontecimento jornalístico, 

língua de madeira e língua de vento. Apresentaremos, ainda, o lugar de autoridade do 

discurso jornalístico e como isso constitui os efeitos de sentido para os processos 

discursivos que ali se encontram. 
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 A circulação de imagens pornográficas na internet criou uma nova ecologia global na qual a Playboy já 

não passa de um velho e torpe predador. Qualquer menina na Rússia profunda, qualquer jovem da 

Alcarria armados com um computador, uma webcam e uma conta paypal podem se converter em 

legítimos competidores da Playboy (...) Como uma versão empresarial de Édipo, o www.filho.com, 

encarnado em uma multiplicidade de e-revistas, páginas pornô, webcams, mensagens eletrônicas e 

viodeoconferências de conteúdo erótico, se dispõe a matar o pai-coelho ou inclusive devorá-lo em um 

totêmico banquete. 
51

 Ao longo dos últimos anos, houve uma extensa revolução amadora na internet. A pornografia também 

se tornou uma espécie de movimento de base. Pessoas comuns com tesão se filmam e compartilham os 

vídeos na internet. Pessoas comuns com tesão assistem. 
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4. POSIÇÕES, LÍNGUAS E ACONTECIMENTOS 

 

Neste capítulo, voltaremos à resolução assinada no estado de Utah como 

acontecimento discursivo, apresentada como o gancho para os sete artigos sobre a 

regulamentação da pornografia que constituem o corpus, publicados pelo The 

Washington Post, na seção In Theory, em 2016.  

 

4.1 A resolução de Utah, do direito para a mídia 

 

A resolução mencionada no início deste trabalho, assinada pelo governador do 

estado de Utah em março de 2016, declarando a pornografia “crise de saúde pública”, 

pauta a série de artigos que serão analisados. O documento transporta a pornografia para 

o âmbito do direito, onde se projeta uma imagem de pornografia, trabalhada nos efeitos 

de evidência, que é essencial para justificar a declaração. Da forma como foi 

introduzido, ela é descrita como um risco à saúde pública que poderia causar uma série 

de impactos e danos, tanto individuais, como para a sociedade como um todo, 

conforme: “pornography is a public health hazard leading to a broad spectrum of 

individual and public health impacts and societal harms” (WEILER, 2016, l. 11-12).
52

 

Dentre as justificativas da resolução, destacamos duas que resumem a imagem 

projetada para a pornografia: 

pornography normalizes violence and abuse of women and children 

(WEILER, 2016, l. 42)
53

 

 

potential detrimental effects on pornography's users can impact brain 

development and functioning, contribute to emotional and medical illnesses, 

shape deviant sexual arousal, and lead to difficulty in forming or maintaining 

intimate relationships, as well as problematic or harmful sexual behaviors 

and addiction (WEILER, 2016, l. 48-51)
54

 

 

Pelo documento, que pode ser lido na íntegra ao final desta dissertação, a 

pornografia normaliza a violência e o abuso contra mulheres e crianças, e seus efeitos 

são físicos, causando vício em seus usuários. Mesmo a caracterização do público da 

pornografia como usuários é deliberada. Enquanto outros gêneros têm leitores, 
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 a pornografia é um perigo para a saúde pública que leva a um amplo espectro de impactos na saúde 

individual e pública e danos sociais. 
53

 a pornografia normaliza a violência e o abuso de mulheres e crianças. 
54

 os potenciais efeitos prejudiciais sobre os usuários de pornografia podem afetar o desenvolvimento e o 

funcionamento do cérebro, contribuir para doenças emocionais e médicas, incitar um tipo de excitação 

sexual desviante e levar a dificuldades no desenvolvimento ou manutenção de relacionamentos íntimos, 

bem como gerar comportamentos sexuais problemáticos ou prejudiciais e vício. 
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espectadores, público-alvo etc., a pornografia teria usuários, ou seja, ela seria uma 

prática, objeto de uso. Veremos mais à frente, no quinto capítulo, que as duas 

justificativas citadas da resolução comparecem nos artigos analisados. 

Lembramos que, segundo Pêcheux (1995 [1975]), a língua é sistema sujeito a 

falhas, é a base material em que se inscrevem os processos discursivos, a materialização 

da ideologia – a língua é, portanto, política. Na entanto, Gadet e Pêcheux (2010 [1981]) 

consideram a língua do direito como língua de madeira, restrita ao entendimento de 

especialistas, código inacessível, lugar de poder. De acordo com os autores, ela 

“representa, assim, na língua, a maneira política de denegar a política: espaço do 

artifício e da dupla linguagem, linguagem de classe dotada de senha e na qual para ‘bom 

entendedor’ meia palavra basta” (GADET & PÊCHEUX, 2010 [1981], p. 24). 

Após a assinatura do documento, o governador de Utah apareceu frente às 

câmeras em uma coletiva de imprensa ressaltando a ameaça que representaria a 

pornografia. Em suas palavras, 

This is a fight I believe that we can win. And certainly a fight we ought to 

have. And certainly the intent here is to raise awareness and understanding 

about the addictive nature of pornography and the harmful effects that it has 

on individuals and families and society. (HERBERT, 2016)
55

 

 

O governador fala sobre a resolução como uma ferramenta de conscientização, 

para chamar atenção sobre o que está chamando de luta, uma luta contra a pornografia e 

seus efeitos negativos nos indivíduos, nas famílias e na sociedade. A resolução, foi 

amplamente noticiado, comentado e compartilhado, transformado em acontecimento 

discursivo. Pêcheux (1990 [1983]) cunha a definição de acontecimento discursivo a 

partir do enunciado que se repetiu pela França após a vitória de François Mitterand nas 

eleições de 1981: “On a gagné”. De acordo com Pêcheux, este enunciado, o “fato novo” 

destrinchado em cifras, declarações e análises de especialistas na televisão, convoca ao 

mesmo tempo em que se atualiza no espaço de memória. Tais dizeres e “jogos 

metafóricos” em torno de um enunciado vêm a “sobredeterminar o acontecimento, 

sublinhando sua equivocidade” (PÊCHEUX, 1990 [1983], p. 22). O acontecimento 

discursivo é, assim, o ponto de encontro de uma atualidade e uma memória.  

A partir de sua leitura de Pêcheux, Indursky (2008) desenvolveu um 

entendimento particular sobre o conceito de acontecimento discursivo. Sabemos que 

determinar a pornografia dentro do campo da saúde pública não é novidade e, segundo a 

                                                 
55

 Esta é uma luta que eu acredito que podemos ganhar. E certamente uma luta que devemos ter. E 

certamente a intenção aqui é promover a conscientização e a compreensão sobre a natureza viciante da 

pornografia e os efeitos prejudiciais que ela tem sobre os indivíduos, as famílias e a sociedade. 
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definição de Indursky (2008), isso implicaria em dizer que a resolução não causou um 

acontecimento. A autora elaborou suas ideias em uma análise do surgimento do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a partir da qual entende 

acontecimento discursivo como a 

ruptura com uma formação discursiva historicamente instituída, 

desidentificação da forma-sujeito que organiza os saberes do referido 

domínio de saber e o surgimento de uma nova FD [formação discursiva] e de 

uma nova forma-sujeito, o que provoca necessariamente movimentação e 

reordenamento dos sentidos no espaço de memória sobre os saberes que se 

organizam em torno da questão da terra (INDURSKY, 2008, p. 23) 

 

O acontecimento seria um abalo profundo ou ruptura na ordem dos sentidos. 

Indursky ainda diferencia acontecimento discursivo de acontecimento enunciativo: 

enquanto, no acontecimento discursivo, ocorre uma desidentificação com a 

forma-sujeito, no acontecimento enunciativo, estamos diante de uma contra-

identificação com a posição-sujeito dominante, a qual está na origem do 

afrontamento com os saberes que emanam desta posição-sujeito dominante 

no interior de uma formação discursiva (INDURSKY, 2008, p. 27) 

 

Temos, assim, “antagonismo e ruptura” versus “afrontamento com fragmentação 

da forma-sujeito” (INDURSKY, 2008, p. 27-28). Quer dizer, na visão de Indursky, para 

ser considerado acontecimento discursivo, declarar a pornografia “crise de saúde 

pública” deveria gerar uma ruptura nos processos discursivos de tal dimensão que seria 

capaz de gerar desidentificação e o surgimento de uma nova forma-sujeito do discurso – 

o que, em nosso entendimento, não se aplicaria a este caso. Contudo, feita a ressalva 

sobre o conceito de acontecimento discursivo segundo Indursky, na nossa análise, lemos 

Pêcheux compreendendo o discurso como a relação entre estrutura e acontecimento, ou 

“enquanto efeitos de sentido que se atualizam no dizer, ao se inscrever na memória” 

(DELA-SILVA, 2015, p. 215). Nas palavras de Pêcheux (1990 [1983]), 

Não se trata de pretender aqui que todo discurso seria como um aerólito 

miraculoso, independente das redes de memória e dos trajetos sociais nos 

quais ele irrompe, mas sublinhar que, só por sua existência, todo discurso 

marca a possibilidade de uma desestruturação-reestruturação dessas redes e 

trajetos. (PÊCHEUX, 1990 [1983], p. 56) 

 

Ou seja, todo o dizer, ainda que repita, provoca deslocamentos na teia discursiva e é 

neste sentido que entendemos a resolução de Utah como um acontecimento discursivo. 

A linguagem inacessível da resolução assinada em Utah foi, ainda, traduzida em 

notícias e analisada em artigos de opinião nos jornais, transformando-a em 

acontecimento jornalístico, selecionada pertinente dentre os outros acontecimentos 

daqueles dias. A noção de acontecimento jornalístico deriva da definição de 

acontecimento discursivo e como tal, é entendido enquanto prática discursiva, não como 
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fato empírico independente. Não é a resolução em si, mas os enunciados que giram ao 

seu redor, as “formulações irremediavelmente equívocas” (PÊCHEUX, 1990 [1983], p. 

28) que a fazem trabalhar, retomando memórias e atualizando sentidos. 

Conforme Dela-Silva (2015), o “acontecimento jornalístico consiste em uma 

construção do jornalismo, enquanto uma prática discursiva da/na mídia e, como 

sabemos, a existência discursiva não se confunde com a existência empírica dos 

acontecimentos, quaisquer que sejam eles” (DELA-SILVA, 2015, p. 222). Os artigos 

que trazemos para análise, publicados na seção do jornal que se declara interessada nas 

questões que mais repercutiram na mídia recentemente, falam a partir da resolução de 

Utah como gancho, retomando e atualizando sentidos para a pornografia e sua 

regulamentação pelo Estado.  

Pensar sobre mudanças em legislação implica considerar as relações de forças 

envolvidas, visto que nenhuma mudança ocorre de forma totalmente espontânea ou 

independente. Elas são resultado e parte do processo de complexas disputas pelo 

imaginário social, sendo a língua o campo de forças onde se dão essas disputas. Na 

sociedade capitalista, a mídia ocupa uma posição privilegiada enquanto espaço de 

produção e circulação de sentidos. Como nos interessa entender também de que modo 

esses sentidos são postos em circulação, como parte das condições de produção do 

discurso, devemos pensar no funcionamento do discurso jornalístico, e é que faremos no 

tópico a seguir. 

 

 

4.2 The Washington Post: discurso jornalístico 

 

De acordo com Mariani (1998), “a imprensa não é o ‘mundo’, mas deve falar 

sobre esse mundo, retratá-lo, torná-lo compreensível para os leitores” (MARIANI, 

1998, p. 61), o que configura o discurso jornalístico como uma modalidade de discurso 

sobre. Ele fala sobre um discurso de, o “discurso-origem”, gerando efeito de 

distanciamento e em posição de autoridade como intermediário entre o interlocutor e o 

objeto:  

Os discursos sobre são discursos intermediários, pois ao falar sobre um 

discurso de (‘discurso-origem’), situam-se entre este e o interlocutor, 

qualquer que seja. De modo geral, representam lugares de autoridade em que 

se efetua algum tipo de transmissão de conhecimento, já que o falar sobre 

transita na co-relação entre o narrar/descrever um acontecimento singular, 
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estabelecendo sua relação com um campo de saberes já reconhecido pelo 

interlocutor. (MARIANI, 1998, p. 60) 

 

Dessa forma, apesar de estar disponível no site do governo do estado, o público, 

em sua maioria, não acessa a resolução de Utah – o “discurso-origem” –, o público 

acessa apenas o que se diz dela pelo discurso jornalístico, pela imprensa – esta que 

muitas vezes é controlada por poucos grupos empresariais. Isso faz com que o que é 

dito na imprensa tenha relevância no processo democrático. 

Nosso corpus se encontra em um dos grandes jornais dos Estados Unidos, o The 

Washington Post, lançado impresso em dezembro de 1877, em Nova Iorque, pelo 

democrata independente
56

 Stilson Hutchins. Na época, continha apenas quatro páginas e 

custava três centavos de dólar. Mais tarde, ficaria famoso pela investigação do caso 

Watergate pelos jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein, que levou Richard Nixon 

a pedir para deixar a presidência com receio de um impeachment em 1972.  

A empresa responsável pelo jornal, a Washington Post Co., chegou a declarar 

falência após a quebra da bolsa de 1929, mas conseguiu se recuperar e, ao longo dos 

anos, foi adquirindo outros periódicos, expandindo sua atuação como uma das gigantes 

da mídia nos Estados Unidos. A versão online do periódico foi ao ar em 1996, mas a 

integração entre impresso e online ocorreu apenas a partir de 2009. Atualmente só é 

permitido acessar o conteúdo por um número restrito de vezes de forma gratuita, 

enquanto assinantes têm acesso ilimitado. A partir de 2007, a companhia passou a se 

descrever como uma empresa de mídia e educação e, em 2013, foi vendida para a 

Amazon. Atualmente, o jornal é o mais antigo de Washington DC que se mantém em 

circulação, e o de maior tiragem. 

Classificada como seção de opinião, a In Theory seleciona uma questão que 

tenha se destacado nas notícias para ser explorada por diferentes colunistas convidados. 

Lançada em setembro de 2015 sob o comando da editora Chistine Emba, já abordou 

temas variados como as cidades sem carros (mar. 2016), a estabilidade da democracia 

(dez. 2016) e elitismo no feminismo (jan. 2017). 

Ainda no domínio do discurso jornalístico, não podemos deixar de abordar a 

língua de vento, geralmente associada à publicidade, mas cujas características iremos 

apontar que também podem ser encontradas no jornalismo. Diante da denegação da 

política pela língua de madeira do “socialismo existente”, Gadet e Pêcheux (2010 
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 Não é filiado a nenhum partido político, porém se identifica com os valores do Partido Democrata. 

Segundo a constituição dos Estados Unidos existem apenas dois partidos, o previamente citado e o 

Partido Republicano. 
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[1981]) admitem ao capitalismo imperialista a astúcia de trabalhar pela língua de vento, 

ligeira e flexível, língua que sustenta a política do performativo. Para Gadet e Pêcheux 

(2010 [1981]), a língua de vento é “dominação mais sutil, (...) permite à classe no poder 

exercer sua maestria, sem mestre aparente” (GADET, PÊCHEUX, 2010 [1981], p. 24). 

As origens do jornalismo nos dão uma pista da sua proximidade com a língua de 

vento da publicidade. Costuma ser associada à acta diurna da Roma de 59 a.C.: 

Caesar ordered the daily posting of the acta diurna (daily acts), which was 

amazingly similar to the news in modern-day newspapers: about Caesar as 

head of state, about his family, birthdays and funerals of important Romans, 

trials and executions, wars, and even sports (BEER, BOTHA, 2008, p. 230)
57

 

 

Como o papel era raro e muito caro, seu suporte consistia de tábuas ou placas de 

metal espalhadas pela República, chegando, inclusive, às áreas rurais. Sobre o 

surgimento da acta e sua proposta, Sage (1916) escreve: 

For many Romans the innovation of the year 59 B. C. must have been a 

blessing. In that year Caesar was consul, and devoted himself to the task of 

weakening the Senate. One of the privileges of that body had been meeting in 

executive session. Only so much of their deliberations was made public as 

suited the senators. Caesar, however, arranged that reports of their 

proceedings should be made public. These reports were called the acta 

diurna, and constitute the original newspaper. (SAGE, 1916, p. 203)
58

 

 

Apesar da acta não conter espaço para publicidade, pode-se dizer que seu 

objetivo era promover o cônsul e general Júlio César e enfraquecer o Senado, 

funcionando como uma espécie de propaganda política. A objetividade jornalística foi 

inventada séculos depois, em 1833, nos Estados Unidos, quando o jornalismo passou a 

ser intensamente comercializado, estabilizando-se como modelo de negócios. Era 

padrão que os jornais fossem sustentados por grupos políticos e alguns assinantes mais 

ricos, até que o The New York Sun entrou com a proposta de redução drástica do preço 

do jornal e passou a ser vendido nas ruas para trabalhadores e migrantes por um centavo 

de dólar. Com o aumento do público, o lucro passou a vir da venda de espaços 

publicitários. A partir daí, o vínculo entre notícia e produto se tornou mais explícito, 

fazendo crescer a importância do imaginário da objetividade (GLADSTONE, 2011). 

Neste sentido, constatamos no jornalismo uma estrutura semelhante à da publicidade 
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 César ordenou a publicação diária da acta diurna (ata diária), que era surpreendentemente semelhante 

às notícias nos jornais modernos: sobre César como chefe de Estado, sobre sua família, aniversários e 

funerais de cidadãos romanos importantes, julgamentos e execuções, guerras e até esportes. 
58

 Para muitos romanos, a inovação do ano 59 a.C. deve ter sido uma benção. Naquele ano, César era 

cônsul e dedicou-se à tarefa de enfraquecer o Senado. Um dos privilégios do Senado era se reunir em 

sessão executiva. Somente as deliberações eram tornadas públicas, o que agradava aos senadores. César, 

no entanto, ordenou que a ata fosse tornada pública. Estes relatórios foram chamados de “acta diurna” e 

constituem a origem dos jornais. 
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enquanto língua de vento: como movimento estratégico de um futuro déspota ou como 

modelo de negócios, ele vende e é flexível no seu exercício dissimulado de poder. 

Ainda que nosso corpus não venha de reportagens ou notícias, mas de artigos de 

opinião, avaliamos que certos aspectos do discurso jornalístico transbordam para si – a 

posição de autoridade, o imaginário de lugar onde o público pode se informar sobre 

determinados temas e no apelo a certas estratégias comuns ao discurso jornalístico. É o 

caso da referência a autoridades acadêmicas e científicas em busca de credibilidade, 

mencionando nomes conhecidos de feministas anti-pornografia e pesquisas científicas 

que provariam que o uso de pornografia
59

 causa danos à saúde. Sobre os discursos 

midiáticos (e para falar especificamente do discurso jornalístico), Mariani (1998) 

retoma Beacco & Moirand (1995): 

Beacco & Moirand (1995), sem mencionar especificamente o discurso 

jornalístico, atribuem um aspecto didático aos discursos mediáticos, uma vez 

que, para transmitir informações sobre acontecimentos (midiatizando, e, 

dando a conhecer sobre algo), eles comparecem permeados por esquemas, 

desenhos (...), além de definições, explicações, estatísticas, questionamentos 

e citações de autoridade, enfocando, assim, um acontecimento singular a 

partir de generalizações feitas a partir de um campo de saberes já 

estabelecidos. (MARIANI, 1998, p. 61) 

 

Para enfatizar o efeito de sentido do jornal como lugar de fornecedor de 

conhecimento, essas estratégias didáticas são amplamente utilizadas. Elas comparecem 

no corpus de análise, por exemplo, nas três sequências discursivas que seguem:  

 

SD 13 

However, pornography does not simply function as an arena in which direct violence is sanctioned and 

routinized. It also functions as a form of what sociologist Johan Galtung terms “cultural violence.” 

Exercised in the stories a culture tells itself — its texts, its images — it is “an aspect of the symbolic 

sphere that can be used to justify or legitimize direct or structural violence.” (…) There is a growing body 

of evidence implicating the consumption of extreme pornography in some of the most heinous cases of 

sexual violence, rape and murder. But the cultural violence of pornography is usually far more mundane. 

Porn narratives are not simply those accessed by users; they also find their way into mainstream cultural 

images: the jeans advertisement that replicates a gang bang scenario; the perfume advertisement 

mimicking the penetration of a woman’s shaved vulva; the underwear advertisement that utilizes an “up-

skirting” image. What these kinds of images do — and there is certainly no shortage of them, on 

billboards, in magazines, online — is cumulatively to tell us what women are about: that the defining 

feature of women’s bodies is that they are available and violable. Not only does pornography entail very 

direct forms of violence in its production; it also, in a world where violence against women is endemic, 
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 Utilizamos a expressão “uso de pornografia” conforme ela comparece no corpus: “porn use”. 



58 

 

serves to naturalize and normalize such violence. As Galtung says, “Cultural violence makes direct and 

structural violence look, even feel, right — or at least not wrong.” (LONG, 27 mai. 2016) 

 

 

SD 14 

In reaction to their complaints, some good research is underway on the effects of porn addiction, such 

as the 2014 University of Cambridge study that used brain imaging to show that the porn-addicted 

brain reacts to porn cues the same way the drug-addicted brain reacts to drug cues. Yet some critics 

say there’s not enough evidence to support the idea that porn addiction is a public health problem, or even 

a real disorder. While there is already plenty of research available that confirms the existence of porn 

addiction, further research will require funding, ethics committee approval and willing test subjects. 

(RHODES, 26 mai. 2016)  

 

 

SD 15 

Since 2011, there have been at least 24 studies that have revealed porn negatively impacts the brain 

— which may actually be physically altered by pornography. Further, an analysis of 22 studies from 

seven countries concluded that porn use is significantly associated with attitudes conducive to sexual 

aggression and to engaging in actual acts of sexual aggression in both males and females. For anyone who 

believes the myth that pornography use has contributed to the so-called national decline in rape, think 

again. In actuality, some research shows that police departments have been significantly undercounting 

reported rapes in order to create the illusion of reductions in crime. Far from reducing sexual violence, 

pornography use feeds a culture accepting of rape, as shown by links to porn users’ increased likelihood 

of using physical coercion to have sex, and of engaging in sexual harassment behaviors. (HALVERSON, 

27 mai. 2016)
60

 

 

 

Na SD 13, a colunista invoca uma citação de Johan Galtung, sociólogo, na qual 

explica a noção de “cultural violence”, o que, para ela, abarcaria o funcionamento da 

pornografia. Nas outras duas, SD 14 e SD 15, trazem a ciência como argumento de 

autoridade, mencionando pesquisas científicas. Assim, nos processos discursivos dos 

artigos se fala sobre pornografia desde uma posição de autoridade.  

                                                 
60

 Desde 2011, houve pelo menos 24 estudos que revelaram que a pornografia impacta negativamente o 

cérebro – que pode na verdade ser fisicamente alterado pela pornografia. Além disso, uma análise de 22 

estudos de sete países concluiu que o uso da pornografia está significativamente associado com atitudes 

propícias à violência sexual e ao envolvimento em atos de agressão sexual, tanto em homens como em 

mulheres. Para quem acredita no mito de que o uso da pornografia contribuiu para o suposto declínio 

nacional dos casos de estupro, raciocine melhor. Na realidade, algumas pesquisas mostram que os 

departamentos de polícia têm significativamente subnotificado os casos de estupro, a fim de criar a ilusão 

da redução no crime. Longe de reduzir a violência sexual, o uso de pornografia alimenta uma cultura de 

aceitação do estupro, como mostra a maior probabilidade dos usuários de pornografia de usar coerção 

física para ter relações sexuais e de se envolver em comportamentos de assédio sexual. 
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Aproveitamos, ainda, para trazer mais um ponto referente à relação entre as 

notícias e a seção de opinião de um jornal. Segundo Mariani (1998), a divisão entre as 

duas ajuda a sustentar a ilusão da objetividade, o mito da informatividade do discurso 

jornalístico, pois, ao separar um espaço para a opinião, isso implica, pelo não-dito, que 

os outros espaços do jornal não são de opinião, logo, são objetivos, são fatos. Conforme 

a autora, 

muitos jornais que querem projetar uma imagem moderna divulgam através 

de propagandas que estão reformulando sua linha de redação. Para tanto, 

inserem âncoras, ombudsmen, ou espaços dedicados a contrapor opiniões. No 

nosso entender, isso tudo não passa de estratégias, que reforçam o mito da 

informatividade, pois, ao instituírem estes porta-vozes ou espaços opinativos, 

esses jornais constroem uma linha fictícia que estaria separando as fronteiras 

entre a informação e a opinião. (MARIANI, 1989, p. 73) 

 

Assim, ao se declarar como espaço de debate de ideias no subtítulo e a descrição 

da seção em maio de 2016, o jornal reforça o imaginário de diversidade, de pluralidade 

de opiniões: 

In Theory: Debating the next big Idea 

 

Each week, In Theory takes on a big idea in the news and explores it from a 

range of perspectives. This week, we’re talking about pornography 

regulation. Need a primer? Catch up here. (THE WASHINGTON POST, 

mai. 2016)
 61

 

 

Lembramos, ainda, que quem seleciona os autores dos artigos e revisa seus 

textos antes da publicação é o próprio jornal. Veremos a diante, no próximo 

subcapítulo, que a autoria e a unidade de um texto são efeitos. Na prática, todos os sete 

artigos foram pensados e funcionam em conjunto. 

Aqui, consideramos relevante lembrar as palavras de Orlandi, segundo a qual “a 

relação com a linguagem não é jamais inocente, não é uma relação com as evidências e 

poderá se situar face à articulação do simbólico com o político” (ORLANDI, 2001, p. 

95).  Mariani (1989) destaca esse funcionamento no discurso jornalístico: “a chamada 

‘imprensa de referência’ enuncia de um lugar historicamente constituído e o faz em 

nome de determinados segmentos da sociedade” (MARIANI, 1989, p. 66). De acordo 

com a autora, o jornalismo tem seu papel na constituição do imaginário social, aquilo 

que atravessa todo o estar no mundo dos sujeitos, como uma rede sustentando os 

sentidos. O jornalismo “engendra e fornece imagens para a construção da ficção social a 

partir da ficção do ‘eu’” (MARIANI, 2016, p. 36). Grosso modo, reportar com 

                                                 
61

 In Theory: Debatendo a próxima grande ideia. Toda semana, a In Theory assume uma grande ideia que 

tenha sido noticiada e a explora sob uma variedade de perspectivas. Esta semana, estamos falando de 

regulamentação da pornografia. Precisa de uma base? Se atualize aqui. 
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frequência casos de violência sexual em que o agressor costumava acessar sites 

pornográficos tece uma falsa lógica de consequência entre os dois fatos. Portanto, 

importa o que é dito na mídia, os sentidos que vem desse lugar de autoridade circulam 

contribuindo na “constituição do imaginário social e na cristalização da memória do 

passado” (MARIANI, 1998, p. 61).  

Ainda que na mídia se dispute o imaginário, visto como capaz de gerar mudança, 

entendemos que os sentidos não se dão de forma intencional, como se sujeitos mestres 

de si pudessem manipular a informação, torcer os sentidos em plena consciência de 

como fazer e dos resultados esperados. Não é assim que a Análise de Discurso enxerga 

o sujeito e a linguagem: “o sujeito é efeito de linguagem, resultado de um processo de 

produção das estruturas-funcionamento ideologia e inconsciente, que operam se 

ocultando e contribuem na tessitura da evidência do sujeito como causa de si” 

(MARIANI, 2016, p. 37). Quer dizer, ao mesmo tempo em que a relação com a 

linguagem não é inocente, a constituição dos sentidos não é transparente para os 

sujeitos.  

No tópico a seguir, vamos desenvolver a noção de sujeito e de autoria para 

destacar que, no processo discursivo dos artigos analisados, os colunistas convidados 

não representam indivíduos empíricos, eles ocupam posições sujeito identificáveis 

através de marcas em seu dizer. 

 

 

4.3 Sujeito e autoria: uma questão de posição 

 

O corpus de análise da presente pesquisa é composto por artigos de diversos 

colunistas convidados: um editor de veículo cristão, uma escritora e ativista que atua 

sobre tecnologia e política, um professor universitário de jornalismo, o fundador de uma 

plataforma dedicada a apoiar quem quer “largar a pornografia”, uma diretora de 

comunicação de uma ONG que luta contra a exploração sexual, uma feminista anti-

pornografia e outra anti-censura. São sujeitos na posição de autores para a Análise de 

Discurso, lembrando que, segundo Orlandi (1998 [1996]), a função-autor se realiza 

quando há um produtor da linguagem se colocando na origem de um texto com efeito de 

fechamento, de unidade e de não-contradição. Neste tópico, refletimos sobre esses 

sujeitos-autores e os lugares a partir dos quais enunciam. Para isso, abordaremos as 
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noções de formações imaginárias, posição-sujeito e os esquecimentos fundamentais que 

constituem a noção de sujeito em Análise de Discurso. 

A seguir, preparamos um quadro para apresentar os títulos dos artigos 

analisados, seus autores com a descrição informada pelo jornal e a data da publicação: 

Tabela 1: Artigos que constituem o corpus de análise, seus sujeitos autores e a data da publicação. 

 

Título Autoria com descrição da In Theory Data 

Porn isn’t a public 

health hazard. It’s a 

scapegoat. 

Mireille Miller-Young is associate professor of Feminist Studies 

at the University of California at Santa Barbara and the author 

of “A Taste for Brown Sugar: Black Women in Pornography.” 

23/05/2016 

The case for banning 

pornography 
Matthew Schmitz is literary editor of First Things. 24/05/2016 

Who defines 

pornography? These 

days, it’s Facebook. 

Jillian C. York is a writer and activist whose work lies at the 

intersection between technology and politics. 
25/05/2016 

How porn makes 

inequality sexually 

arousing 

Robert Jensen is a professor in the School of Journalism at the 

University of Texas at Austin. He is the author of “Plain 

Radical: Living, Loving, and Learning to Leave the Planet 

Gracefully” and “Getting Off: Pornography and the End of 

Masculinity.” 

25/05/2016 

The conversation we’re 

not having about porn 

Alexander Rhodes is the founder of NoFap, a platform 

dedicated to providing tools and support for people who want to 

quit porn. 

26/05/2016 

Pornography is more 

than just sexual fantasy. 

It’s cultural violence. 

Dr. Julia Long teaches Sociology at Anglia Ruskin University, 

Cambridge. She is a feminist activist and campaigner, and the 

author of “Anti-Porn: The Resurgence of Anti-Pornography 

Feminism.” 

27/05/2016 

The anti-porn 

movement is growing. 

The public is just 

catching up. 

Haley Halverson is director of communications at the National 

Center on Sexual Exploitation. She is an advocate for human 

rights with a focus on those exploited in the sex trade. 

27/05/2016 
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Ainda que partam de lugares sociais bem diferentes, estes sete sujeitos 

representam apenas duas formações ideológicas para a questão que nos interessa em 

análise: a formação ideológica anti-pornografia e a formação ideológica anti-censura. 

Para desenvolver este ponto, partimos das palavras de Orlandi (2001): 

não são os sujeitos físicos nem os seus lugares empíricos como tal, isto é, 

como estão inscritos na sociedade, e que poderiam ser sociologicamente 

descritos, que funcionam no discurso, mas suas imagens que resultam de 

projeções. São essas projeções que permitem passar das situações empíricas – 

os lugares dos sujeitos – para as posições dos sujeitos no discurso. 

(ORLANDI, 2001, p. 40) 

 

Dessa forma, entre os sujeitos envolvidos no processo discursivo estão projeções 

cujas marcas se encontram no dizer. Essas projeções devem ser pensadas de forma 

atrelada às relações de força presentes em todas as formações sociais. Na perspectiva 

discursiva, entendemos, portanto, que os lugares sociais influenciam os efeitos de 

sentido entre os locutores – influência que se mostra mais explícita ao pensar a 

comunicação entre patroa e empregada, professora e aluna etc. No entanto, os lugares 

sociais não são inseridos no dizer de maneira automática. Conforme Pêcheux (1997 

[1969]), 

as diversas formações resultam, elas mesmas, de processos discursivos 

anteriores (provenientes de outras condições de produção) que deixaram de 

funcionar mas que deram nascimento a “tomadas de posição” implícitas que 

asseguram a possibilidade do processo discursivo em foco. Por oposição à 

tese “fenomenológica” que colocaria a apreensão perceptiva do referente, do 

outro e de si mesmo como condição pré-discursiva do discurso, supomos que 

a percepção é sempre atravessada pelo “já ouvido” e o “já dito”, através dos 

quais se constitui a substância das formações imaginárias enunciadas. 

(PÊCHEUX, 1997 [1969], p. 85-86) 

 

Ainda de acordo com Pêcheux (1997 [1969]), “seria ingênuo supor que o lugar 

como feixe de traços objetivos funciona como tal no interior do processo discursivo; ele 

se encontra aí representado, isto é, presente, mas transformado” (PÊCHEUX, 1997 

[1969], p. 82). Essas projeções constituem as formações imaginárias, que compreendem 

as imagens que os sujeitos fazem de si mesmos, do outro com quem falam e do objeto 

do discurso. As formações imaginárias deixam pistas na materialidade do discurso e 

cabe ao analista expô-las. No nosso corpus, cada colunista convidado não será visto 

pelo lugar social que ocupa, mas por sua posição sujeito e pela imagem que projeta para 

a pornografia como referente. Consideramos, ainda, as formações imaginárias do 

espectador da pornografia e das mulheres inseridas nesta lógica. 

Lembramos que a nossa base teórico-metodológica se afasta da ideia de um 

sujeito mestre de si. Na visão discursiva, este sujeito estável e consciente seria 
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condizente com a criação da forma social da democracia capitalista, que delega uma 

identidade a cada indivíduo, tornando-os sujeitos de direito com registro de identidade e 

CPF, que devem ser responsabilizados por seus atos, enfrentando possivelmente as 

consequências previstas na lei. A partir de suas leituras de Marx, Pêcheux está ciente 

desse sujeito como ilusão, no entanto, considera tal ilusão como essencial para que haja 

enunciação. A esse efeito denominamos ilusão subjetiva, caracterizando o esquecimento 

nº 1 da Análise de Discurso: o sujeito esquece que suas palavras já foram ditas antes, 

diferentemente, em outro lugar. Ele não é mestre de si, apesar de acreditar que sim, e 

esquece aquilo que o determina. 

Ao mesmo tempo, o sujeito esquece (esquecimento nº 2) que o que diz poderia 

ter sido dito de outra forma, esquece que selecionou certas palavras e não outras. Afinal, 

a cada enunciação, o sujeito “tem de inscrever-se no interdiscurso, tem de se filiar a um 

saber discursivo (uma memória)” (ORLANDI, 1998 [1996], p. 88), deixando outros 

saberes discursivos, ou outras memórias, de lado para falar. É papel da analista do 

discurso descrever e expor o funcionamento do discurso, como as palavras poderiam ter 

sido outras, através do não-dito que faz parte da significação.  

A ilusão de ser a origem de seu dizer e de controlar as suas palavras, de ser o 

centro de suas decisões e de seu poder é necessária, pois o sujeito “necessita enxergar-se 

como origem de seu discurso para falar” (LAGAZZI, 1988, p. 24), e o esquecimento é 

“parte da constituição dos sujeitos e dos sentidos” (ORLANDI, 2001, p. 36). Conforme 

Orlandi (1998 [1996]),  

Esse é um silenciamento necessário, inconsciente, constitutivo para que o 

sujeito estabeleça sua posição, o lugar de seu dizer possível. Dessa ilusão 

resulta o movimento da identidade e o movimento dos sentidos: eles não 

retornam apenas, eles se transformam, eles deslocam seu lugar na rede de 

filiações históricas, eles se projetam em novos sentidos. (ORLANDI, 1998 

[1996], p. 72) 

 

Essa ilusão “torna possível o discurso do/no sujeito” (ORLANDI, 1998 [1996], 

p. 72), de modo que se produz nele ao mesmo tempo em que o produz – o sujeito 

constitui e se constitui no discurso. 

Como vimos, os colunistas convidados do nosso corpus de análise vêm de 

lugares sociais bem distintos, no entanto, isso não significa que seus dizeres reflitam de 

forma homogênea o que se esperaria de seus lugares sociais, visto que os lugares 

empíricos ocupados pelos locutores não espelham necessariamente as posições-sujeito 

no discurso. Se tomarmos as descrições de Miller-Young (SD 16) e Long (SD 17), nota-
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se que ambas vêm de um mesmo lugar social: mulheres, professoras universitárias e 

feministas.
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Mireille Miller-Young is associate professor of Feminist Studies at the 

University of California at Santa Barbara and the author of “A Taste for 

Brown Sugar: Black Women in Pornography.” (23 mai. 2016)
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Dr. Julia Long teaches Sociology at Anglia Ruskin University, Cambridge. 

She is a feminist activist and campaigner, and the author of “Anti-Porn: The 

Resurgence of Anti-Pornography Feminism.” (27 mai. 2016)
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 Apesar de virem de lugares semelhantes, elas tomam posicionamentos opostos 

quanto à regulamentação da pornografia, pertencendo a formações ideológicas 

diferentes, o que se constrói discursivamente em sequências como:  

 

SD 1 

Creating a space to examine sexual taboo and to take pleasure in sometimes radical sexual ideas is 

what pornography has historically been all about. Scholars of porn studies have illuminated porn’s 

role as at once a countercultural force against gendered norms and sexual respectability, and at the same 

time a reflection of our darker, social anxieties rooted in sexist, racist and classist bias and inequality. 

And this is precisely what makes it so political: Porn is not actually a thing. It’s an idea and an argument. 

(MILLER-YOUNG, 23 mai. 2016)
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SD 16 

It is crucial to understand pornography as a form of violence against women. Overwhelmingly, 

content is produced and consumed by men, with strikingly consistent themes. The content categories of 

two of the most popular tube sites — XHamster and Pornhub — reveal a dismal pattern of endless 

scenarios of male dominance and female subordination, categorized by specific acts, female body parts, 

race and age. (LONG, 27 mai. 2016)
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 Apesar de uma dar aula na Califórnia e a outra em Cambridge, isso não interfere na posição 

privilegiada da qual usufruem como professoras universitárias. Também não fica explícito que Long é 

branca e Miller-Young, não. 
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 Mireille Miller-Young é professora associada de Estudos Feministas da Universidade da Califórnia em 

Santa Barbara e autora de “A Taste for Brown Sugar: Black Women in Pornography”. 
64

 Dra. Julia Long ensina sociologia na Universidade Anglia Ruskin, em Cambridge. Ela é feminista e 

ativista, e autora de “Anti-Porn: The Resurgence of Anti-Pornography Feminism”. 
65

 Criar um espaço para examinar tabus sexuais e aproveitar ideias sexuais às vezes radicais é o que a 

pornografia tem feito historicamente. Pesquisadores de estudos pornográficos iluminaram o papel do 

pornô como uma força contracultural combatendo normas de gênero e respeitabilidade sexual e, ao 

mesmo tempo, refletindo nossas ansiedades sociais mais obscuras, enraizadas em tendências e 

desigualdades sexistas, racistas e classistas. E isso é precisamente o que o torna tão político: o pornô não 

é exatamente uma coisa. É uma ideia e um argumento. 
66

 É crucial entender a pornografia como uma forma de violência contra as mulheres. De forma 

esmagadora, o conteúdo é produzido e consumido por homens, com temas surpreendentemente 

consistentes. As categorias de conteúdo de dois dos sites mais conhecidos – XHamster e Pornhub –  

revelam um padrão sombrio de cenários intermináveis de dominância masculina e subordinação feminina, 

categorizados por atos específicos, partes do corpo feminino, raça e idade. 
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 Para Miller-Young (SD 1), pornografia é sexo performado por atores, ela projeta 

a imagem de algo complexo, com vários gêneros e sub-gêneros, lugar da derrubada de 

barreiras e da liberdade sexual. Para Long (SD 16), a pornografia deve ser entendida 

como uma forma de violência contra a mulher. Como vimos no capítulo três, sobre os 

movimentos feministas e pornografia, há diferentes correntes e modos de ser feminista. 

Nenhuma das duas deixa de ser feminista em decorrência de suas ideias sobre 

pornografia, elas meramente percorrem caminhos diferentes para chegar a um mesmo 

objetivo: uma sociedade igualitária em questões de gênero. Em termos discursivos, 

podemos afirmar que, enquanto seus lugares sociais empíricos são semelhantes, elas não 

pertencem à mesma formação ideológica e, consequentemente, não pertencem à mesma 

formação discursiva, pois o que uma diz sobre feminismo e pornografia não poderia ser 

dito a partir da posição da outra. 

Por isso nos referimos as duas nominalmente aqui. A coerência, a completude e 

a unidade de seus textos são efeitos, assim como é ilusão que elas estejam na origem de 

seu dizer – conforme vimos pelo esquecimento nº 1. Nesse sentido, dizemos que a 

própria função-autor é um efeito. Na análise, é o processo discursivo sobre pornografia 

que importa, as duas formações ideológicas em disputa pelos sentidos do objeto 

pornografia, não a autoria dos artigos que compõe o corpus. Por isso nos debruçamos, 

no capítulo três, sobre os dizeres que circulam historicamente sobre a pornografia – eles 

constituem as formações ideológicas em questão e os efeitos de sentido do nosso corpus 

como a rede de filiações históricas que ligam o processo discursivo ao interdiscurso, ou 

seja, a tudo o que foi dito e esquecido, mas significa no dizer. 

Segundo Orlandi (1998 [1996]), ao interpretar um texto, temos a ilusão de que a 

situação, o contexto imediato da enunciação, domina a interpretação. Se assim o fosse, o 

lugar social ocupado pelos autores seria de fato muito relevante. No entanto, a leitura 

discursiva também não implica que esses lugares sejam totalmente descartáveis, eles 

fazem parte do jogo imaginário que se projeta no processo discursivo, mas não 

significam por si só, eles significam sempre em relação ao todo das condições de 

produção. Os dizeres precisam ser remetidos ao interdiscurso para que o funcionamento 

discursivo seja explicitado, por conseguinte, ao analisar um texto, não podemos ficar 

apenas no nível da formulação. Nas palavras da autora, “é a história da filiação (o dizer 

remetido ao interdiscurso) que, ao determinar a relação com o contexto de situação, 

determina, nesse movimento, a interpretação” (ORLANDI, 1998 [1996], p. 76).  
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De acordo com Orlandi (1998 [1996]), a autoria se define pela constituição de 

um lugar de interpretação, pela sua exterioridade constitutiva. O “sujeito só se faz autor 

se o que ele produz for interpretável” (ORLANDI, 1998 [1996], p. 70), de forma que o 

que o autor formula, primeiro, deve ser formulável, deve fazer sentido segundo a 

memória do dizer, o interdiscurso, no nível da sua constituição; segundo, deve fazer 

sentido para o interlocutor, considerando o jogo das formações imaginárias explicitado 

anteriormente, no nível da sua formulação. 

Assim, chegamos ao capítulo de análise. Após uma breve retomada dos 

objetivos e da metodologia da Análise do Discurso, passamos a explicitar a imagem que 

se constrói para a pornografia nos sete artigos publicados no The Washington Post em 

maio de 2016, trabalhando com as designações de pornografia para buscar os efeitos de 

sentido que comparecem de forma regular no processo discursivo em questão, 

independente da autoria empírica de cada artigo.  
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5. ANÁLISE: PORNOGRAFIA EM DISCURSO 

 

Após um percurso sobre as condições de produção, os pressupostos e conceitos 

que vão conduzir nossa análise, chegamos à pergunta central deste trabalho: como se 

constrói a imagem da pornografia? Ou seja, como a pornografia é discursivizada? Aqui, 

nos interessa a construção dos efeitos de sentido no processo discursivo dos sete artigos 

que constituem o corpus empírico, publicados no jornal online The Washington Post em 

maio de 2016.  

Chamamos os artigos em questão de corpus empírico, pois fazemos a distinção 

entre corpus empírico e corpus discursivo, compreendendo o primeiro como os sete 

artigos ainda sob a ilusão de unidade, fechamento e coerência. Partimos destes, 

enquanto textos, para acessar o discurso. Segundo Orlandi (1998 [1996]), 

A AD está assim interessada no texto não como objeto final de sua 

explicação, mas como unidade que lhe permite ter acesso ao discurso. O 

trabalho do analista é percorrer a via pela qual a ordem do discurso se 

materializa na estruturação do texto. (ORLANDI, 1998 [1996], p. 60)  

 

Entendemos que, diferentemente do corpus empírico que é delimitado como 

primeiro gesto de análise, o corpus discursivo não existe a priori, ele se constrói 

conforme o andamento da análise, do foco e do recorte da analista. A partir do corpus 

empírico, chega-se ao corpus discursivo, definido por Courtine (2014) como “um 

conjunto de sequências discursivas, estruturado segundo um plano definido em relação 

a um certo estado das CP [condições de produção] do discurso” (COURTINE, 2014, p. 

54). 

Acabamos de ver, na seção anterior, que é preciso considerar o dizer sempre 

remetido ao interdiscurso, em uma relação entre a memória do dizer e a sua formulação 

ou contexto de situação. Então, como método de análise, fazemos o recorte das 

sequências discursivas, como menciona Courtine (2014), considerando-as em sua 

relação com as condições de produção do discurso. As sequências discursivas são 

“sequências linguísticas nucleares, cujas realizações representam, no fio do discurso (ou 

intradiscurso), o retorno da memória (a repetibilidade que sustenta o interdiscurso)” 

(MARIANI, 1998, p. 53).  

Portanto, passamos a analisar as imagens que se projetam para a pornografia no 

corpus já separado em sequências discursivas. Este movimento de análise foi 

caracterizado por Fernandes (2008) da seguinte forma: 
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Trata-se da seleção de fragmentos do corpus para análise; ou seja, quando o 

analista escolhe seu objeto de análise, ele precisa ainda selecionar pequenas 

partes, escolhidas por relações semânticas, tendo em vista os objetivos do 

estudo. (...) Entretanto, para proceder à análise, esses recortes devem ser 

considerados na inter-relação como o todo que constitui o corpus. 

(FERNANDES, 2008, p. 65) 

 

É assim que se diferencia a leitura e interpretação da analista de discurso e do 

sujeito comum, como afirma Orlandi (1998 [1996]), o “gesto do analista é determinado 

pelo dispositivo teórico enquanto o gesto do sujeito comum é determinado pelo 

dispositivo ideológico” (ORLANDI, 1998 [1996], p. 84). A analista parte do texto para 

buscar suas regularidades e suas referências a determinadas formações discursivas para 

remetê-lo a um discurso (ORLANDI, 2001). Conforme Pêcheux (1990 [1983]), é pela 

descrição e interpretação sistemáticas desses recortes que se torna possível mostrar o 

funcionamento da linguagem: 

dizer que toda descrição abre sobre a interpretação não é necessariamente 

supor que ela abre sobre “não importa o que”: a descrição de um enunciado 

ou de uma sequência coloca necessariamente em jogo (através da detecção de 

lugares vazios, de elipses, de negações e interrogações, múltiplas formas de 

discurso relatado...) o discurso-outro como espaço virtual de leitura desse 

enunciado ou dessa sequência. (PÊCHEUX, 1990 [1983], p. 54-55) 

 

Definimos previamente, na Introdução, a noção de processo discursivo como um 

sistema de relações de substituição funcionando entre elementos linguísticos 

(PÊCHEUX, 1995 [1975]). Essas relações ocorrem, como lemos em Pêcheux (1990 

[1983]), através de mecanismos de paráfrase, polissemia, sinonímia, elipse, etc., 

marcando a historicidade da língua, tanto a retomada de já-ditos, como a possibilidade 

de transformação. Dentre os mecanismos citados, destacamos a paráfrase e polissemia a 

partir das palavras de Orlandi (2001): 

Se toda vez que falamos, ao tomar a palavra, produzimos uma mexida na 

rede de filiação dos sentidos, no entanto, falamos com palavras já ditas. E é 

nesse jogo entre paráfrase e polissemia, entre o mesmo e o diferente, entre o 

já-dito e o a se dizer que os sujeitos e os sentidos se movimentam, fazem seus 

percursos, (se) significam. (ORLANDI, 2001, p. 36) 

 

Ainda, de acordo com Orlandi (2001), “o sentido e o sujeito poderiam ser os 

mesmos, no entanto escorregam, derivam para outros sentidos, para outras posições” 

(ORLANDI, 2001, p. 53) – a deriva de que fala a autora é o deslize que ocorre pelo 

efeito metafórico. Pêcheux (1997 [1969]) o define como “o fenômeno semântico 

produzido por uma substituição contextual, para lembrar que esse ‘deslizamento de 

sentido’ entre x e y é constitutivo do ‘sentido’ designado por x e y” (PÊCHEUX, 1997 

[1969], p. 96). 
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Entendemos, desse modo, a paráfrase como o retorno de uma memória, de um 

mesmo que se repete, enquanto a polissemia é ruptura, é o diferente. Na tensão entre 

paráfrase e polissemia constituem-se os sujeitos e os sentidos. Se, por um lado, ecoam 

no discurso enunciados já-ditos que reacendem a memória discursiva, puxando, no fio 

do discurso, o interdiscurso, na própria “repetição” da paráfrase há deslizamento. Se 

uma palavra é substituída por outra, essa substituição produz efeitos de sentido – pelo 

que ela poderia ter sido, mas não foi.  Afinal, no discurso, “Todo enunciado, toda 

sequência de enunciados é, pois, linguisticamente descritível como uma série (léxico-

sintaticamente determinada) de pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar à 

interpretação” (PÊCHEUX, 1990 [1983], p. 53). 

Para não nos afastarmos demais do nosso corpus, podemos adiantar a aplicação 

dessas noções na análise de uma sequência discursiva que já vimos antes, no capítulo 

três: 

 

SD 10 

This casual attitude would be impossible if we cared as much about misogyny as we say we do. Gail 

Dines, a feminist scholar who has succeeded Andrea Dworkin as the leading voice against pornography, 

has found that “the most popular acts depicted in internet porn include vaginal, oral and anal penetration 

by three or more men at the same time; double anal; double vaginal; a female gagging from having a 

penis thrust into her throat; and ejaculation in a woman’s face, eyes and mouth.” This is not sex-

positivity; it is hatred of women. According to one survey, boys are inducted into this ritualized hatred 

at an average age of 11. (SCHMITZ, 24 mai. 2016) 

 

Na SD 10, notamos o deslizamento pelo efeito metafórico de “pornography” 

para “internet porn”, passamos, então, do objeto pornografia para o objeto recortado por 

suas condições de circulação, pela internet. Após a descrição de algumas práticas 

sexuais que seriam frequentemente representadas, práticas que estariam descrevendo a 

pornografia, é feita a substituição pelo termo “hatred of women” e, em seguida, 

“ritualized hatred”. A partir do exposto sobre o funcionamento do discurso, é pelo já-

dito que constitui a pornografia que se torna possível o deslizamento, ao mesmo tempo 

em que essa troca de uma palavra por outra transforma os efeitos de sentido e constitui a 

imagem que se projeta para a pornografia no corpus. Aqui, é acionado um pré-

construído da pornografia como forma de violência contra a mulher, tal como vimos no 

capítulo três, no qual abordamos os o posicionamento de diferentes movimentos 

feministas sobre a pornografia. 
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Dessa forma, observamos a espessura linguística e histórica do material 

utilizando o dispositivo teórico da Análise de Discurso para acessar a discursividade, 

como se produzem os sentidos, buscando “explicitar os gestos de interpretação que se 

ligam aos processos de identificação dos sujeitos, suas filiações de sentidos: descrever a 

relação do sujeito com sua memória” (ORLANDI, 2001, p. 60) e, assim, observar “os 

processos e mecanismos de constituição de sentidos e de sujeitos” (ORLANDI, 2001, p. 

77). Nossa função é, então, desnaturalizar, ou expor a ilusão de evidência da ideologia. 

Não interpretar, mas trabalhar nos limites da interpretação. 

Começamos a presente análise pelos efeitos de sentido de pornografia no corpus. 

Por entender que eles se produzem em relação ao que se apresenta no dizer como 

consequências do uso da pornografia, desenvolveremos nossa trajetória de análise 

mantendo pornografia e as suas ditas consequências lado a lado. Propomos uma 

reflexão teórica que abrange os pressupostos da Análise do Discurso sobre a 

argumentação e o processo de interpelação e identificação dos sujeitos, considerando, 

ainda os silêncios constitutivos do funcionamento discursivo. 

 

 

5.1 As consequências da pornografia: argumentação sob o olhar discursivo 

 

Iniciamos considerando o conceito de formações imaginárias de Pêcheux (1969 

[1997]), que já vimos no capítulo quatro e será aprofundado adiante. Por uma questão 

metodológica, trabalhamos a partir do recorte da designação pornografia. 

Para designação, estamos utilizando o conceito segundo Guimarães (2003), 

como “significação de um nome enquanto sua relação com outros nomes e com o 

mundo recortado historicamente pelo nome” (GUIMARÃES, 2003, p. 54). O autor 

entende este conceito como uma relação linguística e histórica, exposta ao real, de 

forma que o que uma palavra designa se constitui pelos enunciados dos quais ela faz ou 

já fez parte. 

Desse modo, podemos começar a analisar a imagem que se projeta para a 

pornografia no corpus a partir do recorte desta designação em sequências discursivas 

que trabalham o que estamos considerando o seu principal efeito de sentido no nosso 

corpus – mais à frente veremos o motivo desta escolha. Vejamos, então, as sequências 

discursivas a seguir: 
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SD 6 

But what about “real” pornography? Surely, as Justice Stewart would recognize, there is a difference 

between potentially harmful pornographic content and mere nude or even sexualized imagery. 

(YORK, 25 mai. 2016) 

 

SD 17 

the movement to address the harms of pornography — and more important, the research on the subject 

— has been steadily growing and gaining momentum for years. (HALVERSON, 27 mai. 2016) 

 

São empregados com frequência os termos “harmful” e “harm” associados à 

pornografia. Nas sequências discursivas apresentadas aqui, essa imagem da pornografia 

como prejudicial é trabalhada como efeito de evidência, visto que não interessa dizer “a 

pornografia é prejudicial”. Diz-se “os danos causados pela pornografia são tais e tais”, 

ou refere-se ao “movimento para acabar com os danos causados pela pornografia”. 

Quando não é empregada a palavra “harmful” e “harm”, vemos outras construções que 

produzem o efeito de sentido da pornografia como prejudicial, como na seguinte 

sequência: 

 

SD 18 

The negative effects of over-consuming Internet pornography is a well-documented phenomenon. 

Combine this with porn’s wild popularity and you have a recipe for a genuine public health concern. 

(RHODES, 26 mai. 2016) 

 

Ao dizer: “The negative effects of over-consuming Internet pornography is a 

well-documented phenomenon”, a SD 18, mais do que reforçar o efeito de sentido da 

pornografia como prejudicial, se coloca na posição de quem sabe, de quem tem um 

saber a transmitir. Os danos de consumir pornografia demais já estariam muito bem 

documentados, caberia ao interlocutor buscar se informar, ou ao menos fingir que sabe 

do que se está falando. 

A interpelação ao interlocutor será mais bem desenvolvida adiante. No 

momento, gostaríamos de aprofundar a reflexão sobre as posições sujeito do discurso e 

a formação discursiva que determina o dizer dos artigos que compõe o corpus, deixando 

por último, nesta série sobre a pornografia como prejudicial, a próxima sequência 

discursiva. Voltamos a diferenciar um artigo em particular, o de Miller-Young, porque 

percebemos que ela estabelece uma posição sujeito contrária à censura da pornografia: 
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SD 19 

Is pornography a public-health crisis? Of course not. While it is not surprising to see the Utah legislature 

unanimously declare it one — the anti-pornography movement has been quietly building momentum for a 

state-by-state takeover for some time — what remains shocking is the perceived legitimacy of anti-porn 

activists, despite the profound unreliability and inconsistency of their hyperbolic claims about porn’s 

harms to society. (MILLER-YOUNG, 23 mai. 2016) 

 

Diferente das SDs que vimos até aqui neste subcapítulo, a SD 19 sinaliza que as 

acusações sobre os danos que a pornografia causaria na sociedade são hiperbólicas, sem 

credibilidade e inconsistentes. Entretanto, apesar de se declarar contra a censura da 

pornografia, acreditamos que isso não a isenta de participar da mesma formação 

discursiva dos demais artigos que compõe o corpus. De acordo com Pêcheux (1995 

[1975]), ao ocupar uma posição sujeito, a partir da qual interpreta, o sujeito o faz por 

filiação à formação discursiva que o determina: 

uma palavra, uma expressão ou uma proposição não tem um sentido que lhe 

seria “próprio”, vinculado a sua literalidade. Ao contrário, seu sentido se 

constitui em cada formação discursiva, nas relações que tais palavras, 

expressões ou proposições mantêm com outras palavras, expressões ou 

proposições da mesma formação discursiva. (PÊCHEUX, 1995 [1975], p. 

161) 

 

Assim, Miller-Young pode se declarar contra a censura, mas comparece em seu 

processo discursivo um dizer sobre a pornografia que está identificado com o dizer dos 

demais artigos. Na SD 19, as acusações de danos que seriam causados pela pornografia 

são hiperbólicas – ou seja, não são imaginárias, nem inventadas ou falaciosas. Pelo uso 

do adjetivo “hyperbolic”, produz-se o efeito de sentido de que esses danos existem, mas 

são exagerados ou aumentados pelos ativistas de movimentos anti-pornografia. 

Apontamos no capítulo quatro, ao abordar a questão do sujeito e autoria na 

teoria discursiva,
67

 que o sujeito do discurso do artigo de Miller-Young ocupa uma 

posição diferente do sujeito do discurso de Long, ou dos outros colunistas dos artigos 

em questão. Fizemos este apontamento teórico a partir das SDs 1 e 16, que trazem a 

associação que se constrói entre pornografia e violência contra a mulher.
68

 Decerto, 

                                                 
67

 Destacamos também a reflexão sobre os diferentes posicionamentos dos movimentos feministas em 

relação à pornografia, desenvolvida no capítulo três e que também traz sequências discursivas de Miller-

Young e Long. 
68

 SD 1: Creating a space to examine sexual taboo and to take pleasure in sometimes radical sexual ideas 

is what pornography has historically been all about. Scholars of porn studies have illuminated porn’s role 

as at once a countercultural force against gendered norms and sexual respectability, and at the same time 

a reflection of our darker, social anxieties rooted in sexist, racist and classist bias and inequality. And this 

is precisely what makes it so political: Porn is not actually a thing. It’s an idea and an argument. 

(MILLER-YOUNG, 23 mai. 2016) 
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como demonstrado anteriormente, elas ocupam posições diferentes no discurso, mas há 

pontos de contato cruciais entre as duas, como, por exemplo, neste trecho que 

caracteriza a pornografia como: “a reflection of our darker, social anxieties rooted in 

sexist, racist and classist bias and inequality” (SD 1). Do que temos visto em nosso 

gesto analítico, essa construção poderia ser encontrada em qualquer artigo do corpus. 

Ademais, lembramos as palavras de Pêcheux ao definir as formações discursivas 

como regiões do dizer heterogêneas, cujas fronteiras são fluidas e atravessadas por 

elementos de outras formações discursivas. Nas palavras de Pêcheux (2014 [1983]): 

a noção de formação discursiva, tomada de empréstimo a Michel Foucault, 

começa a fazer explodir a noção de máquina estrutural fechada na medida em 

que o dispositivo da FD está em relação paradoxal com seu “exterior”: uma 

FD não é um espaço estruturalmente fechado, pois é constitutivamente 

“invadida” por elementos que vêm de outro lugar (isto é, de outras FD) que 

se repetem nela, fornecendo-lhe suas evidências discursivas fundamentais. 

(PÊCHEUX, 2014 [1983], p. 310) 

 

Reforçamos, assim, que todos os artigos que compõe o corpus são determinados 

por uma mesma formação discursiva, ainda que possam ocupar posições sujeito 

diferentes. Concluímos, portanto, que o efeito de sentido da pornografia como 

prejudicial se tece no fio do discurso com um efeito de evidência que comparece em 

todos os artigos analisados. 

Sobre o efeito de evidência, Orlandi (2001) escreve: 

Por esse mecanismo – ideológico – de apagamento da interpretação, há 

transposições de formas materiais em outras, construindo-se transparências – 

como se a linguagem e a história não tivessem sua espessura, sua opacidade – 

para serem interpretadas por determinações históricas que se apresentam 

como imutáveis, naturalizadas. (ORLANDI, 2001, p. 46) 

 

Então, por mais que se tente apagar a interpretação, a historicidade dos sentidos, 

há um pré-construído da pornografia como prejudicial, como vício, que reaparece 

nesses dizeres. Essa regularização de sentidos se apoia no reconhecimento do que se 

repete, é da ordem do formal, reconstituindo os enunciados já-ditos pela paráfrase 

(PÊCHEUX, 1997 [1969]). 

Desse modo, os danos causados pela pornografia são mencionados como se 

fossem dados, como se fossem transparentes, “a well-documented phenomenon” (SD 

18). Naturaliza-se a pornografia como prejudicial e imutável, de modo que não haveria 

esperança de transformação. Consideramos esta imagem como a sua principal 

característica, pois está na base dos argumentos de censura. Nela, se baseia toda a 

argumentação presente no processo discursivo: se a pornografia não tem solução, a 

solução é a censura. 
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Para discorrer sobre argumentação sob o olhar da teoria discursiva, voltamos 

mais uma vez ao conceito de formações imaginárias, visto no capítulo quatro, segundo o 

qual não funcionam no discurso os lugares sociais dos sujeitos, mas suas imagens 

resultantes de projeções que nos deixam pistas na materialidade do texto (PÊCHEUX, 

1997 [1969]). Pêcheux (1997 [1969]) apresenta o jogo das formações imaginárias como 

parte estruturante do funcionamento do discurso, não como instrumento de 

argumentação. No entanto, o autor indica que a capacidade do sujeito de imaginar e 

prever, em tempo hábil, onde seu interlocutor o espera é relevante para que ele possa 

transformar o interlocutor, no caso de uma tentativa de persuasão, por exemplo 

(PÊCHEUX, 1997 [1969]). 

Assim, podemos dizer, conforme Rosa Silva (2017), que: 

o sujeito, quando assume o lugar de orador, ao tomar a palavra, experimenta 

o lugar de seu interlocutor a partir do próprio lugar que assume no discurso. 

Isso se dá pelo jogo das formações imaginárias, ou seja, o que se estabelece é 

sempre uma imagem de seu lugar, do lugar do outro e também sobre o que se 

fala. (ROSA SILVA, 2017, p. 138) 

 

Em outras palavras, “argumentar é prever, tomado pelo jogo de imagens” 

(ORLANDI, 1998, p. 77). Contudo, concebidas pelos sujeitos e nos sujeitos, as 

formações imaginárias não se organizam de forma objetiva – isso implica teoricamente 

na presença do político no discurso. 

Definimos o político de acordo com Orlandi (1998), a partir de Pêcheux: o 

político compreendido discursivamente “significa que o sentido é sempre dividido, 

sendo que esta divisão tem uma direção que não é indiferente às injunções das relações 

de força que derivam da forma da sociedade na história” (ORLANDI, 1998, p. 74). 

Referimo-nos, aqui, às condições de produção do discurso, às relações de força 

intrínsecas às relações entre sujeitos, ao funcionamento da ideologia, enfim, a tudo o 

que age determinando a linguagem como fundamentalmente opaca. A espessura dos 

objetos ideológicos é, portanto, função do político (ORLANDI, 1998). 

Aqui, marca-se a diferença de abordagem da argumentação entre Análise do 

Discurso e Pragmática. A Análise de Discurso olha a argumentação a partir do processo 

histórico-discursivo que constitui as posições dos sujeitos, de maneira que as ditas 

ferramentas ou estratégias de argumentação não são utilizadas de forma totalmente 

consciente ou de acordo com as intenções dos sujeitos. Compreendemos pela via 

discursiva que a argumentação deriva dos processos de significação que determinam os 
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sujeitos e aos quais eles não têm acesso. Enquanto, na Pragmática, o foco dado à 

formulação leva a analista a cair no efeito de objetividade. 

Se a argumentação é conduzida pelas intenções do sujeito, este tem no 

entanto sua posição já constituída e produz seus argumentos sob o efeito da 

sua ilusão subjetiva afetada pela vontade da verdade, pelas evidências do 

sentido. Os próprios argumentos são produtos dos discursos vigentes, 

historicamente determinados. Eles também derivam das relações entre 

discursos e têm um papel importante nas projeções imaginárias do nível da 

formulação, das antecipações. (ORLANDI, 1998, p. 78-79) 

 

Ou seja, é o “já ouvido” e o “já dito” que atravessa a percepção dos sujeitos, 

constituindo as formações imaginárias enunciadas (PÊCHEUX, 1997 [1969]). 

Notamos, pelas marcas que se apresentam no corpus, que a formação imaginária 

da pornografia se desenrola paralela às formações imaginárias das mulheres, dos 

homens, dos produtores de pornografia e das crianças e adolescentes, sempre com base 

no efeito de sentido da pornografia como prejudicial. Esses efeitos são tecidos em 

relação aos danos que seriam consequência do uso de pornografia. Com isso em mente, 

separamos metodologicamente os próximos subcapítulos em quatro grupos de 

consequência do uso de pornografia, trazendo essas formações imaginárias que estão 

assim imbricadas nos efeitos de sentido para o objeto pornografia no processo 

discursivo.
69

 

 

 

5.1.1 A pornografia como forma de violência e a imagem da mulher 

 

Começamos considerando uma das consequências que são atribuídas no corpus 

ao uso de pornografia, relacionando-a com as imagens que se projetam para as mulheres 

através do mecanismo das formações imaginárias. Em algumas das sequências 

discursivas que trouxemos previamente, foi possível depreender que se constrói uma 

associação direta entre pornografia e violência contra a mulher. Isso ocorre, por 

exemplo, nas sequências que serão retomadas a seguir. 

 

SD 2 

Commercial pornographers want us to believe that their product is just routine sexual activity on film. 

While there is considerable variation in graphic sexually explicit material, the most common 

                                                 
69

 O fato de termos mencionado quatro formações imaginárias e quatro subcapítulos é uma coincidência 

numérica. Em dois casos a temática dos subcapítulos coincide com as formações imaginárias: no caso das 

mulheres e das crianças e adolescentes. Já os outros dois subcapítulos tratam de consequências para a 

família e comunidade e consequências para a saúde dos usuários de pornografia. 
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pornography offers sexualized male dominance on screen, with the gonzo genre pushing the 

boundaries of the degradation of, and cruelty toward, women. Beyond the extreme material produced by 

the “legitimate” pornography industry are even harsher genres that sexualize every inequality you can 

imagine, especially racist porn. At its core, that’s what pornography does: It makes inequality 

sexually arousing. (JENSEN, 25 mai. 2016) 

 

Nota-se, na SD 2, a projeção de um efeito de diferença entre “graphic sexually 

explicit material” e “common pornography”. O segundo segmento da frase nega o 

primeiro: 1) “While there is considerable variation in graphic sexually explicit 

material,”; 2) “the most common pornography offers sexualized male dominance on 

screen”. O segmento 1 funciona como se preparasse terreno para o segmento 2, que 

desfaz a ideia do primeiro. O segmento 2 generaliza a pornografia, como algo que é, em 

si, ruim e dali em diante só pode piorar, com outros gêneros de pornografia racista ou 

que sexualizam qualquer tipo de desigualdade. A diferença entre os gêneros de 

pornografia está nas formas de dominação, sendo que a básica seria a dominação 

homem-mulher. 

O objeto pornografia é, dessa forma, construído sempre de maneira negativa, ele 

só pode partir dali para pior. A pornografia seria a representação sexualizada da 

desigualdade, sendo a pornografia “básica”, a representação da desigualdade entre 

homens e mulheres. Afinal, “At its core, that’s what pornography does”. Ao evocar uma 

essência, um objetivo estrutural, algo que está “at it’s core”, a SD 2 está inferindo que a 

pornografia não pode ser diferente disso – é o efeito de evidência que faz com que 

pareça natural e imutável. 

Neste ponto, consideramos pertinente dizer que o processo discursivo em 

questão não leva em conta a existência de pornografia que não represente homens e 

mulheres cisgênero. Pessoas transgênero, bissexuais, homossexuais ou intersexo não 

são mencionadas. Em um único ponto o corpus traz a lesbiandade e é com relação à 

terceira imagem projetada para as mulheres, o que veremos em breve. 

Vale comentar, ainda na SD 2, quem produz pornografia são “commercial 

pornographers”. A especificação “commercial” traz para “pornographers” uma 

qualidade capitalista, assim como a palavra “industry” em “‘legitimate’ pornography 

industry”. Isso sinaliza uma filiação histórica da posição sujeito do discurso com os 

dizeres que, neste caso, diferenciam obscenidade, erotismo e pornografia, e segundo os 

quais, obscenidade e erotismo estão posicionados hierarquicamente acima da 

pornografia. Como vimos no subcapítulo 2.2, a partir de Gregori (2016), esta região da 
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memória discursiva considera que, enquanto a obscenidade e o erotismo visam à quebra 

de tabus e à transgressão artística, a pornografia é produzida no âmbito do mercado, 

visando lucro imediato, envolta numa aura de vulgaridade e desrespeito a direitos. 

Aproveitamos o gancho para trazer a próxima sequência discursiva, que faz uma 

conexão entre pornografia e violação de direitos humanos: 

 

SD 7 

In the future, enforcement of existing obscenity laws (which outlaw the sale and distribution of hard-

core pornography), as well as state funding for compulsive porn use recovery programs and further 

research into topics such as porn-induced erectile dysfunction and pornography’s link to increased 

demand for sex trafficking, would be markers of overwhelming success in the movement against 

pornography. (HALVERSON, 27 mai. 2016) 

 

Voltamos, mais uma vez, às leis anti-obscenidade e vemos a construção de um 

efeito de vínculo entre pornografia e um aumento na demanda por tráfico sexual, que 

consiste em tráfico de pessoas para escravidão sexual, crime geralmente praticado 

contra mulheres e meninas. A pornografia é posicionada, portanto, próxima à 

ilegalidade, ou no caminho da ilegalidade, por uma relação em que primeiro há o uso de 

pornografia e depois a demanda por tráfico sexual, o que nos remete à imagem de algo 

clandestino, noturno (MAINGUENEAU, 2010 [2007]). A SD 7 também já aponta para 

uma imagem que veremos adiante, da pornografia como viciante e nociva para a saúde 

de seu público – daí temos “compulsive porn use” e “porn-induced erectile 

dysfunction”. 

O que indicamos até aqui sobre a formação imaginária da pornografia e a 

formação imaginária das mulheres culmina na seguinte sequência discursiva: 

 

SD 10 

This casual attitude would be impossible if we cared as much about misogyny as we say we do. Gail 

Dines, a feminist scholar who has succeeded Andrea Dworkin as the leading voice against pornography, 

has found that “the most popular acts depicted in internet porn include vaginal, oral and anal penetration 

by three or more men at the same time; double anal; double vaginal; a female gagging from having a 

penis thrust into her throat; and ejaculation in a woman’s face, eyes and mouth.” This is not sex-

positivity; it is hatred of women. According to one survey, boys are inducted into this ritualized hatred 

at an average age of 11. (SCHMITZ, 24 mai. 2016) 

 

A SD 10 traz em resumo o que veio sendo tecido sobre a imagem da pornografia 

em relação às mulheres: a pornografia seria o ódio às mulheres, misoginia. “This is not 
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sex-positivity; it is hatred of women”: este trecho da SD 10 retoma um dizer do discurso 

feminista anti-censura, dos movimentos chamados sex positive, como vimos no capítulo 

três, e, nesta retomada, há deslocamento de seu efeito de sentido. Ao invés de se referir 

aos movimentos e às produtoras de pornografia supostamente alternativa, a SD 10 cola 

este termo ao que está considerando como a pornografia de forma unívoca. Aqui, não se 

diferenciam dois ou mais tipos de pornografia, apresenta-se “a” pornografia através do 

que afirma serem as práticas mais comuns na pornografia online (“the most popular acts 

depicted in internet porn”) e essas práticas são significadas, através de um efeito de 

evidência, como práticas violentas. 

Segundo o processo discursivo que se desenrola pela SD 10, quem se importa 

com as mulheres, em combater a misoginia, não tem uma atitude casual perante o uso 

de pornografia. Este trecho se direciona ao leitor do jornal The Washington Post. É o 

leitor que deve tomar consciência e querer mostrar que se importa com o combate à 

misoginia, o leitor deve, portanto, se unir ao movimento anti-pornografia. Afinal, quem 

vai dizer que não liga para misoginia, para a desigualdade? E mais: quem vai dizer que 

não liga para a violência contra mulheres e meninas? 

As três sequências discursivas (SD 2, 7 e 10) fazem referência ao conteúdo da 

pornografia como uma forma de violência contra a mulher ou algo que leva a esse tipo 

de violência. Ela seria a representação sexualizada da desigualdade de gênero, da 

brutalidade e da misoginia e levaria a crimes cometidos contra mulheres e meninas, 

incluindo, aqui, o tráfico sexual. Dessa forma, de acordo com este processo discursivo, 

a violência representada em cena chega à “vida real”, o que é reforçado na sequência 

discursiva a seguir, que já foi brevemente comentada no capítulo quatro por utilizar a 

ciência como argumento de autoridade através de pesquisas científicas cujas fontes não 

são mencionadas. 

 

SD 15 

Since 2011, there have been at least 24 studies that have revealed porn negatively impacts the brain — 

which may actually be physically altered by pornography. Further, an analysis of 22 studies from seven 

countries concluded that porn use is significantly associated with attitudes conducive to sexual aggression 

and to engaging in actual acts of sexual aggression in both males and females. For anyone who believes 

the myth that pornography use has contributed to the so-called national decline in rape, think again. In 

actuality, some research shows that police departments have been significantly undercounting reported 

rapes in order to create the illusion of reductions in crime. Far from reducing sexual violence, 

pornography use feeds a culture accepting of rape, as shown by links to porn users’ increased likelihood 
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of using physical coercion to have sex, and of engaging in sexual harassment behaviors. (HALVERSON, 

27 mai. 2016) 

 

Ressaltamos que a dita “vida real” não se trata da realidade de acordo com a 

Análise de Discurso, lembrando que a relação dos sujeitos com a realidade ocorre com a 

mediação da linguagem, através do discurso. Tampouco se trata do real conforme 

Pêcheux (1990 [1983]), entendido como os pontos de impossível inacessíveis aos 

sujeitos, “um saber que não se transmite, não se aprende, não se ensina, e que, no 

entanto, existe produzindo efeitos” (PÊCHEUX, 1990 [1983], p. 43). Sobre o efeito de 

realidade, Orlandi (1998), em sua leitura de Pêcheux, afirma que este ocorre devido à 

articulação entre formulação e constituição nas condições de produção do discurso. Tal 

articulação alimenta a ilusão de exterioridade, de um “sentido-lá”, algo que seria 

anterior ao discurso.  

Paralelamente, esse jogo torna possível a relação entre o real e a realidade, 

sendo o real função das determinações históricas das condições materiais do 

discurso e a realidade a relação imaginária dos sujeitos com essas 

determinações tal como elas se apresentam no discurso, em um processo de 

significação pelos dois esquecimentos: o que produz no sujeito a impressão 

de estar na origem do sentido e o que produz a impressão da realidade do 

pensamento (coincidência entre pensamento/linguagem/mundo). (ORLANDI, 

1998, p. 78) 

 

Então, de acordo com a autora, a realidade é um efeito que se constrói no 

discurso pela articulação entre a formulação e a constituição nas suas condições de 

produção. 

 Na SD 15, produz-se o efeito de sentido de que o público da pornografia ficaria 

acostumado com as imagens violentas, teria seu imaginário de relação sexual tomado 

pela violência, o que os levaria a praticar estupro ou, ao menos, amenizar seus sentidos 

para casos de estupro – “a culture accepting of rape”. A pornografia estaria, ainda, 

ligada a um aumento da demanda por tráfico sexual. Aqui, temos dois estágios de 

violência contra a mulher: primeiro nas próprias imagens pornográficas, que seriam 

imagens de violência; depois na “vida real”, onde os homens tentariam reproduzir as 

imagens da pornografia ou tomar esse tipo de violência como aceitável e parte do senso 

comum. 

 

SD 20 

Those who claim that pornography is simply “fantasy” with no bearing on reality will have a hard time 

explaining the prevalence of pubic hair removal among young women in Western cultures; the dramatic 

increase in the demand for labiaplasty; or the fact that anal sex has increasingly become part of the 



80 

 

heterosexual repertoire, despite both young men and women expecting it to be painful and unpleasant for 

the woman. (LONG, 27 mai. 2016) 

 

De acordo com a SD 20, a pornografia estaria transformando seus usuários, a 

violência representada se infiltraria em outros espaços, na publicidade e nas práticas 

estéticas e sexuais das pessoas. A presumida popularidade da labioplastia seria uma das 

consequências, com um padrão de beleza que estaria seguindo o da pornografia. 

Apresenta-se, ainda, o sexo anal entre casais cisgênero heterossexuais como uma forma 

de violência, como doloroso, aceito pelas mulheres mediante coerção. Aqui, mais uma 

vez, fica marcado que no corpus não há referência a mulheres transgênero. Menciona-se 

a labioplastia (cirurgia plástica nos lábios vaginais) e no sexo anal como doloroso 

apenas para as mulheres em casais heterossexuais (visto que o homem é o vetor da 

violência), o que implica que a mesma prática não seria dolorosa para casais 

homossexuais. Também é interessante que se ignora a prática de sexo anal entre 

mulheres ou entre um homem e uma mulher, no qual o homem é penetrado. Neste 

imaginário, apenas as mulheres são penetradas. 

 Nisso, constitui-se um jogo das formações imaginárias, no qual a imagem 

projetada para as mulheres vai se desenhando paralelamente à imagem da pornografia. 

Enquanto a imagem pornografia é projetada como uma forma de violência contra a 

mulher, a imagem da mulher se projeta como vítima da pornografia. Para avançar, 

lembramos a SD 5, trazida no capítulo três quando falamos sobre a presença da 

masturbação no corpus. A sequência discursiva afasta as mulheres do público da 

pornografia, ao sustentar que elas não assistiriam à pornografia, ou assistiriam bem 

menos que os homens: “Yes, women also use pornography — more so now than in the 

past — but still far less than men”, “The primary consumers are men” (SD 5). Neste 

processo discursivo, elas são as vítimas do uso de pornografia pelos homens – as 

mulheres passariam por violência sexual com a tolerância da sociedade.  

 A segunda imagem de mulher que comparece no corpus e que gostaríamos de 

destacar é a das conformadas com o uso de pornografia pelos homens, o que tece 

simultaneamente o imaginário da pornografia como um gênero extremamente popular. 

 

SD 21 

Many young women have told me that pornography is so ubiquitous that they are resigned to dating 

men who use it. “There’s no sense in asking them not to,” one woman told me, “because they won’t.” 
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Perhaps some women profess not to be bothered by pornography when they feel they have no 

options. (JENSEN, 25 mai. 2016) 

 

A pornografia seria onipresente com seus milhares de espectadores, 

extremamente atraente para os homens. Na SD 21, as mulheres (heterossexuais) não 

teriam escolha a não ser se relacionar com homens que assistem a pornografia. É 

construído, através de um efeito de evidência, que as mulheres querem se relacionar 

com homens, visto que, como os homens assistiriam à pornografia, elas achariam que só 

podem se conformar. Passivas, as mulheres estariam apenas fingindo que não se 

incomodam com o uso de pornografia pelos homens – “they feel they have no options” 

(SD 21). 

Apesar de serem os perpetradores da violência contra a mulher, de acordo com o 

processo discursivo em questão, a próxima sequência discursiva não coloca os homens 

como agentes conscientes de seus atos. Deixamos brevemente de lado, portanto, a 

formação imaginária das mulheres para nos voltarmos para a formação imaginária dos 

homens. 

 

SD 22 

Porn producers are hard at work each day developing audiovisual experiences that are ever more 

abundant, ubiquitous, novel and stimulating. (RHODES, 26 mai. 2016) 

 

Os homens, pela SD 22, se interessam pela pornografia porque a eles não é dado 

o autocontrole para resistir às experiências audiovisuais: “ever more abundant, 

ubiquitous, novel and stimulating”. Aqui, enquanto a posição sujeito do discurso se 

constitui como contrária à violência, ela acaba contraditoriamente legitimando essa 

violência ao colocar o homem como sujeito sem autocontrole. O uso da expressão “ever 

more” em relação à pornografia produz um efeito de sentido de continuidade e de 

aumento de intensidade. Os qualificadores “abundant”, “ubiquitous”, “novel” e 

“stimulating” sugerem que não há escapatória da pornografia, ela sempre encontrará 

novas formas de estimular sexualmente as pessoas (no caso, os homens), ela sempre 

estará em todos os lugares. Aqui também se desenha um pouco mais da formação 

imaginária dos produtores de pornografia – os capitalistas ligados ao comércio e à 

indústria (SD 2). São eles que trabalham duro todos os dias para desenvolver essas 

novas formas de capturar o interesse dos homens.  
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Dessa forma, enquanto os homens ficam atados por essa “experiência 

audiovisual” (SD 22), as mulheres a ignoram, poucas a utilizam. Isso diz sobre a 

imagem de mulher que se projeta. Aqui, a sexualidade feminina é silenciada. Pelo não 

dito, entendemos que ela se dá em outro lugar, longe da pornografia, que é tida como 

objeto pertencente ao mundo dos homens.  

Outra questão fica pendente neste cenário: as mulheres não são atraídas pela 

experiência audiovisual da pornografia porque as mulheres representadas seriam 

objetificadas e violentadas, ou seria por que elas se excitam com outras coisas fora da 

tela do computador? Nosso corpus não propõe uma alternativa, não menciona que 

imagens poderiam substituir a pornografia, ou se deveria haver alguma imagem em seu 

lugar, outra forma de produção que mova o corpo do espectador pela excitação sexual. 

Aliás, não se fala em outras formas de excitação sexual que não sejam pela experiência 

considerada do “mundo real”, do contato com outro ser humano, como na sequência 

discursiva a seguir: 

 

SD 23 

Thousands of individuals, often young and male, are reporting that using porn multiple times per day 

trained their brains to associate their sexualities with pixels on their computer screens, rather than sexual 

activity with human beings. They are reporting that they have a decreased interest in seeking out human 

partners, and if they do so, they often cannot achieve sexual arousal during partnered sex, have a 

decreased sensitivity to pleasure or cannot experience an orgasm without porn or porn fantasy. 

Interestingly enough, when these people remove one variable from their lives — using porn — most of 

the time their symptoms are reduced or reversed. (RHODES, 26 mai. 2016) 

 

Na SD 23, produz-se uma hierarquia entre práticas sexuais. De um lado as 

relações físicas entre pessoas no “mundo real”, de outro, a pornografia na tela do 

computador. Assim, fica estabelecida uma relação de oposição hierárquica: relações 

humanas versus pornografia. Desse modo, produz-se o efeito de sentido de que quem 

usa pornografia com frequência acaba falhando quando tenta se relacionar com outros 

seres humanos. A palavra “fantasy” é associada à pornografia porque ela é 

discursivizada como algo que não pertence a esse “mundo real”. Mais uma vez temos a 

questão da pornografia com uma realidade, uma “vida real” e um “mundo real” que 

contrastam com ela, ao mesmo tempo em que lá respaldariam as suas consequências. 

 Seguimos analisando a formação imaginária da mulher no processo discursivo 

acrescentando uma terceira e última imagem. Além das conformadas e das vítimas, 
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haveria mulheres cansadas da situação descrita nos artigos. Esta terceira imagem de 

mulher aparece apenas em um dos artigos analisados, mas a consideramos digna de 

nota. Ela é formulada na seguinte sequência discursiva: 

 

SD 8 

A small but discernible minority of young women are now fed up with negotiating sexual harassment, 

“lad culture” and relationships with men who see nothing wrong with masturbating to images of women’s 

degradation. They are, in fact, beginning to reject relationships with men altogether, in favor of 

relationships with women. Perhaps the re-ignition of a lesbian feminist movement will prove to be 

the pathway to liberation from porn culture for a new generation of women. (LONG, 27 mai. 2016) 

 

Na SD 8, se constrói a possibilidade das mulheres se tornarem lésbicas devido 

ao desinteresse em manter relacionamentos com homens que usam pornografia. Isto 

reforça a imagem projetada para os homens no corpus, de que nenhum consegue resistir 

ao uso de pornografia. Pelo dizer da SD 8, e pelo que foi tecido até aqui no jogo das 

formações imaginárias destes três objetos, a pornografia, as mulheres e os homens, 

parece mesmo não haver uma alternativa. Projetam-se, portanto, no discurso, três 

imagens de mulher: a vítima, a conformada e a cansada/irritada. 

Este imaginário sobre a mulher fala do lugar, enquanto posição no discurso, que 

foi dado para as mulheres no debate sobre a regulamentação da pornografia. A partir das 

três imagens projetadas, compreendemos que às mulheres se reservam apenas dois 

lugares neste debate: um lugar passivo como vítimas e conformadas, ou um lugar ativo 

como cansadas/irritadas. Pelos efeitos de sentido que se constroem no corpus, as 

mulheres nem produzem, nem assistem, elas se tornam ativas apenas para se posicionar 

contra a pornografia. 

Encontramos na memória discursiva uma filiação histórica que significa nas 

formações imaginárias de mulher, homem e pornografia: a memória do discurso 

feminista anti-pornografia. É a memória do dizer de Catharine MacKinnon (1989), da “a 

pornografia é a teoria, o estupro é a prática” (RAMOS, LAGO, 2013), que vimos no 

subcapítulo 3.2. Ao mesmo tempo, permanecem silenciados os dizeres de outras 

feministas, como Annie Sprinkle, que são produtoras de pornografia e defendem a 

possibilidade de criar uma via alternativa para essa imagem de pornografia tida como 

“dos homens”. Vale destacar que mesmo no dizer das feministas sex positive é 

produzida uma imagem da pornografia como espaço da sexualização de desigualdades 

sociais, o que varia no posicionamento entre essas duas vertentes é a atitude que tomam 
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perante essa imagem. É uma questão de combater a pornografia como um todo, tida 

como objeto unívoco, ou resistir produzindo materiais alternativos, considerando a 

pornografia como um objeto diverso. 

 

 

5.1.2 A pornografia como uma ameaça para famílias e comunidades 

 

Continuamos nossa análise do corpus pela implicação das famílias e 

comunidades no discurso pela censura da pornografia. Segundo este processo 

discursivo, o uso massivo de pornografia pelos homens, que abordamos no subcapítulo 

anterior, acarretaria em danos à família e às comunidades, o que se marca nas SDs 24 e 

25: 

 

SD 24 

Individuals with porn problems are members of relationships, families, workplaces and 

communities, so individual porn problems trickle up to become societal problems. After all, we treat 

drugs, alcohol and gambling as serious issues not because everyone who partakes in them has an 

addiction but because the problematic few have a deleterious effect on our communities as a whole. 

(RHODES, 26 mai. 2016) 

 

SD 25 

As people become aware of the harms to public health and to society, pornography is poised to follow the 

trend of tobacco in public consciousness. In the 1950s, smoking was pervasive, and some doctors and 

“experts” even claimed that it was healthy. Now the same ilk of “experts” defend big-business 

pornographers, rather than recognizing the real-life harms experienced by their friends and neighbors. 

(HALVERSON, 27 mai. 2016) 

 

Quem assiste pornografia é designado na SD 24 como “the problematic few”. 

Esses são os problemáticos, são sujeitos que falharam em seus papéis sociais, conforme 

vimos na SD 23: “they often cannot achieve sexual arousal during partnered sex”. 

Enfatiza-se na SD 25 que os problemas que eles causariam seriam reais, seriam “the 

real-life harms”. A “vida real” é valorizada neste processo discursivo, as relações do 

“mundo real” são superiores à masturbação e à fantasia da pornografia, superior aos 

“pixels on their computer screens” (SD 23). 

O jogo das formações imaginárias se apresenta mais uma vez neste ponto, ao 

caracterizar as pessoas que estariam afetadas pela pornografia como “their friends and 
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neighbors”. Aqui, quem se posiciona contra a censura da pornografia são “some doctors 

and ‘experts’”. Seus estudos não são citados, eles defendem os grandes empresários do 

pornografia – não a pornografia em si. Em contraste está a imagem de quem se 

posiciona contra a pornografia, ao lado dos profissionais da saúde e dos depoimentos de 

pessoas do “mundo real”, seus parentes e vizinhos, que estariam sofrendo com os 

efeitos nocivos da pornografia. Pelo funcionamento da frase: “Now the same ilk of 

“experts” defend big-business pornographers, rather than recognizing the real-life harms 

experienced by their friends and neighbors” (SD 25), projeta-se, pelo contraste entre a 

primeira e a segunda oração, o efeito de sentido de uma disputa entre os “big-business 

pornographers” versus “friends and neighbors”. 

Dessa forma, quem usa pornografia com frequência estaria prejudicando suas 

famílias e comunidades, seriam incapazes de se relacionar verdadeiramente com suas 

parceiras (mulheres), propensos a praticar violência contra a mulher. Enfim, fica 

indicado na materialidade do discurso da seção In Theory que a pornografia é um 

problema que concerne a toda a família. 

 

 

5.1.3 A pornografia como questão de ciência e saúde 

 

Desenhamos até agora as consequências do uso de pornografia que se projetam 

no corpus em sua imbricação com as formações imaginárias de quem não se envolve 

diretamente com a pornografia, mas sofre suas consequências: as mulheres, famílias e 

comunidades. Agora veremos, com a terceira consequência da pornografia, o modo 

como ela afetaria negativamente seu próprio público, especificamente a saúde mental de 

seus usuários.  

Vimos na SD 7 a menção a “compulsive porn use” e “porn-induced erectile 

dysfunction”, ambas são projetadas nesta sequência discursiva com um efeito de 

evidência que consiste em inserir a palavra “porn” em uma expressão, sem explicação 

ou justificativa. Em alguns trechos do processo discursivo são mencionadas pesquisas 

científicas que comprovariam a existência desses fenômenos mais as consequências do 

uso de pornografia ligadas à violência contra a mulher – o que, apesar de simular uma 

justificativa, continua trabalhando com efeito de evidência, como veremos adiante. 

Ademais, lembramos que, no capítulo quatro, vimos que esse recurso argumentativo, de 

evocar a autoridade da ciência, está vinculado ao funcionamento discurso jornalístico 
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como forma de produzir um efeito de credibilidade e objetividade para o dizer do artigo 

de opinião.  

Avançamos para a análise das SDs 14 e 15, que achamos pertinente retomar, 

visto que ambas evocam fortemente este recurso: 

 

SD 14 

In reaction to their complaints, some good research is underway on the effects of porn addiction, such 

as the 2014 University of Cambridge study that used brain imaging to show that the porn-addicted 

brain reacts to porn cues the same way the drug-addicted brain reacts to drug cues. Yet some critics say 

there’s not enough evidence to support the idea that porn addiction is a public health problem, or even a 

real disorder. While there is already plenty of research available that confirms the existence of porn 

addiction, further research will require funding, ethics committee approval and willing test subjects. 

(RHODES, 26 mai. 2016) 

 

SD 15 

Since 2011, there have been at least 24 studies that have revealed porn negatively impacts the brain 

— which may actually be physically altered by pornography. Further, an analysis of 22 studies from 

seven countries concluded that porn use is significantly associated with attitudes conducive to sexual 

aggression and to engaging in actual acts of sexual aggression in both males and females. For anyone who 

believes the myth that pornography use has contributed to the so-called national decline in rape, think 

again. In actuality, some research shows that police departments have been significantly undercounting 

reported rapes in order to create the illusion of reductions in crime. Far from reducing sexual violence, 

pornography use feeds a culture accepting of rape, as shown by links to porn users’ increased likelihood 

of using physical coercion to have sex, and of engaging in sexual harassment behaviors. (HALVERSON, 

27 mai. 2016) 

 

A ciência falada em números, quantificada, vem de uma transformação na ordem 

do pensamento que data da revolução científica do século XVI, a partir da qual se passa 

a valorizar esse modelo de racionalidade. Entretanto, a aplicação desse modelo nas 

demais ciências sociais, além das ciências naturais, foi ocorrer apenas no século XIX. 

De acordo com Santos (2010), 

Deste lugar central da matemática na ciência moderna derivam duas 

consequências principais. Em primeiro lugar, conhecer significa quantificar. 

(...) O que não é quantificável é cientificamente irrelevante. Em segundo 

lugar, o método científico assenta na redução da complexidade (SANTOS, 

2010, p. 27) 

 

 Quando se trata de sujeitos, reduzir a complexidade talvez seja algo 

exclusivamente abstrato. Vemos no dizer das SDs 14 e 15 uma referência a esse lugar 

valorizado da ciência por meio de um suposto embasamento de seus argumentos por 
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estudos e pesquisas científicas. A colunista trata de questões referentes ao sujeito e à 

história como que no modelo galileano de ciência positivista, e ignora seus pontos de 

impossível inerentes – ignora o real da história, que inevitavelmente afeta os sujeitos e 

os sentidos. 

 De acordo com Chauí (1984), pelo ângulo da moral, as formas de sexualidade 

que não se conformam nos padrões vigentes são consideradas vícios, por oposição às 

virtudes. A autora se endereça ao uso de argumentos científicos destacando, à sua 

maneira, seu estatuto de processos discursos, de formas de discursivizar determinadas 

normas na sociedade. Ela escreve: “não é surpreendente que encontremos para eles [os 

vícios proibidos] as mais diversas e curiosas justificativas, encarregadas de torná-los 

racionais, inteligíveis, lógicos e aceitáveis. Isto é, racionalizações” (CHAUÍ, 1984, p. 

118). Ainda conforme suas ideias, ela complementa apontando a atitude paternalista das 

instituições ao impor sobre os comportamentos dos indivíduos
70

. Nas suas palavras, a 

“racionalização fundamental será oferecida pela ideia de proteção: proteger os 

indivíduos contra o vício e proteger as instituições sociais contra os viciosos” (CHAUÍ, 

1984, p. 119). 

Contudo, é interessante notar que os estudos não são nomeados, mas são 

quantificados: ao menos 24 estudos e uma análise de 22 estudos de sete países. 

Poderíamos questionar que estudos são esses e em que países foram realizados, com 

qual metodologia, mas isso não importa ao argumento. O que vale é o efeito de 

evidência que produz: certo número de pesquisas apontaria que a pornografia afeta 

negativamente as pessoas. Não há espaço para complexidade ou contradição. 

Considerando a teoria discursiva, entendemos que a recorrência da ciência no discurso 

tenta alcançar a univocidade lógica, um ponto de contato com a realidade – se as 

pesquisas dizem isso, não haveria mais o que argumentar, esta seria “a realidade”. 

Nesses espaços discursivos (...) supõe-se que todo sujeito falante sabe do que 

se fala, porque todo o enunciado produzido nesses espaços reflete 

propriedades estruturais independentes de sua enunciação: essas propriedades 

se inscrevem, transparentemente, em uma descrição adequada do universo 

(PÊCHEUX, 1990 [1983], p. 31) 

 

Nesses casos, de forma mais explícita que em outros, pelo funcionamento 

discursivo interno do enunciado, é proibida a interpretação (PÊCHEUX, 1990 [1983]). 

Não haveria espaço para pontos de vista, o acontecimento é tratado como transparente. 

Ou seja, mesmo em um artigo de opinião, os efeitos supostamente prejudiciais da 
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 Aplicamos o termo “indivíduos” no lugar de “sujeitos” porque a autora vem da socio logia, não estando 

identificada com o conceito de sujeito conforme a Análise de Discurso. 
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pornografia independeriam da opinião. Os danos da pornografia estariam comprovados 

cientificamente por uma terceira parte. Essa busca pela realidade, conforme Pêcheux 

(1990 [1983]), se dá através das “discursividades que trabalham um acontecimento 

entrecruzando proposições de aparência logicamente estável, suscetíveis de resposta 

unívoca (é sim ou não, é x ou y, etc.) e formulações irremediavelmente equívocas” 

(PÊCHEUX, 1990 [1983], p. 28). 

 

 

5.1.4 A pornografia como vício da juventude online e mais sobre a noção de sujeito 

 

Um argumento que comparece com frequência nos artigos analisados, e no 

debate sobre regulamentação da pornografia de uma forma geral, é o acesso fácil e 

gratuito à pornografia online. Neste subcapítulo, veremos a construção do efeito de 

sentido de facilidade ao acesso à pornografia online, projetando-o como responsável por 

um aumento no público da pornografia, incluindo crianças e adolescentes. 

Primeiramente, é preciso destacar que, no corpus, a pornografia de que se fala é 

sempre a pornografia acessada pela internet, sendo esta, portanto, a sua condição de 

circulação. Os termos: “internet pornography” e “online porn” comparecem em cinco 

dos sete artigos analisados, enquanto os outros dois fazem referência à pornografia na 

internet com outras palavras, mas com semelhante efeito de evidência, o que se vê 

nestas sequências discursivas: 

 

SD 26 

In March 2016, the U.K. government published its second National Strategy to End Violence Against 

Women and Girls. This is an extremely important lever for U.K. campaigners against pornography and its 

harms, as it recognizes that young people in particular have unprecedented access to online content 

and that some of that content may of course be harmful. (LONG, 27 mai. 2016) 

 

SD 27 

This shift resulted in part due to the rapid escalation of harm after the advent of the Internet. Before the 

Internet, most pornography was only accessible if you walked to the “wrong side of town” and furtively 

ducked into a porn shop. Now, the only barrier between you and millions of free pornographic videos 

is the click of a mouse. (HALVERSON, 27 mai. 2016) 

 

Nestas sequências discursivas, associa-se “harmful” “online content” (SD 26) e 

“the advent of the Internet” (SD 27) com o acesso à pornografia. A SD 26 também faz 
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uma conexão entre pornografia e um documento do governo que trata de intenções e 

estratégias para erradicar a violência contra mulheres e meninas (National Strategy to 

End Violence Against Women and Girls) e, com isso, conecta pornografia e violência 

contra mulheres e meninas, o que apresentamos no subcapítulo 5.1.1. Podemos 

depreender, portanto, que a pornografia no corpus é a pornografia online. 

Veremos, agora, que o advento da pornografia online é trabalhado no corpus 

como acontecimento discursivo e objeto de um efeito de preocupação. Lembramos que 

acontecimento discursivo não é um fato empírico, mas uma prática discursiva, os 

enunciados que giram em torno deste fato ou o que se diz sobre ele, retomando 

memórias e atualizando os sentidos (PÊCHEUX, 1990 [1983]). Ao mesmo tempo em 

que diz do funcionamento do discurso enquanto relação da língua, como estrutura, com 

a história, como acontecimento, esta noção também nos estimula a aplicá-la a discursos 

que propõe deslocamentos nos espaços de significação. Retomamos Dela-Silva (2011) 

para trazer novamente este conceito, que seria a “relação entre dizeres que, ao se 

cruzarem, tendem a promover rupturas, ainda que um novo dizer, por princípio, seja 

formulado a partir das possibilidades que este dizer encerra” (apud DELA-SILVA, 

2015, p. 218). 

A SD 27 coloca que antes da internet as coisas se davam de uma forma e depois 

de seu advento, as coisas passaram a se dar de outra, com acesso fácil a milhões de 

vídeos pornográficos. Utiliza-se a estrutura “Antes... Depois...” para descrever os dois 

cenários em contraste – “Before...” e “Now,...”, como se isso tivesse ocorrido de uma 

hora para a outra – “the rapid escalation of harm after the advent of the Internet”. Tanto 

a SD 26 como a 27 seguem numa mesma direção, com efeitos de sentido semelhantes: o 

acesso à internet funcionando como justificativa para se voltar a falar na sua 

regulamentação. O mesmo se passa em outros artigos, como se uma transformação da 

noite para o dia tivesse ocorrido em cada casa de família nos Estados Unidos. A internet 

teria surgido repleta de pornografia e agora homens adultos, adolescentes e até crianças 

estariam usando pornografia diariamente. 

O computador é uma invenção ainda da primeira metade do século XX, mas 

seus usuários eram apenas o governo e algumas universidades e empresas. As primeiras 

marcas a colocá-lo dentro da casa das pessoas nos Estados Unidos foram Apple, 

Commodore International e Radio Shack, com seus microcomputadores lançados em 

1977. A internet foi inventada depois, como uma rede de comunicação interna no 
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contexto da Guerra Fria e, já em 1995, época em que os primeiros internet cafes 

surgiram em Nova York, 14% da população tinha acesso a internet. 

Outro marco que vale trazer aqui é o surgimento do YouTube, em 2005, e o seu 

sucesso quase instantâneo. No final de 2006, a plataforma já tinha chamado atenção da 

Google, que a comprou. A popularidade do estilo do YouTube estimulou o lançamento 

das similares plataformas de vídeos pornográficos, como YouPorn, PornTube e 

Xvideos. Além destas, as redes sociais também se estabeleceram como espaços de 

compartilhamento de conteúdo pornográfico gratuitamente. Alguns perfis podem ser 

eventualmente desativados em decorrência das políticas de uso que proíbem esse tipo de 

conteúdo, mas a fiscalização, em algumas plataformas mais do que em outras, não é 

suficiente para evitar o compartilhamento de pornografia. Nestes espaços encontram-se 

fotos e vídeos amadores, além de GIFs
71

 e trechos de filmes profissionais, postados 

geralmente sem autorização.
72

 

O que queremos apontar é que a internet foi distribuída aos poucos, seu 

conteúdo sendo construído coletivamente – através dos e-mails, websites, blogs 

pessoais e redes sociais. Portanto, não há uma data específica que diga quando a 

pornografia passou a ser disponibilizada online. No entanto, aqui não importa o 

processo de distribuição da internet, sua história que remonta à Segunda Guerra 

Mundial. O advento da internet é significado como acontecimento discursivo, como 

provocador de uma revolução instantânea no acesso à pornografia e na relação dos 

sujeitos com esse material. 

Compreendemos que a internet e o avanço de tecnologias de comunicação, como 

os smartphones, tem gerado ansiedade em determinados grupos. O efeito de acesso 

ilimitado da internet projeta um imaginário de tudo abrigar, deslocando este modo de 

circulação do imaginário de outras materialidades, como livros, DVDs e revistas, nos 

quais imagina-se que haveria um “conteúdo” contido, palpável, identificável. Existe a 

concepção de que pais, professores e outras figuras de autoridade sobre as crianças e 

adolescentes poderiam reconhecer o que está ali e definir se pode ou não ser acessado 
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 Graphic Interchange Format (GIF), um formato de imagem bitmap desenvolvido em 1987, há muito 

ultrapassado, mas ressurgiu nos últimos anos, sendo usado majoritariamente nas redes sociais. O GIF é 

formado por frames que são reproduzidas em sequência, dando a sensação de movimento, portanto ele 

não tem som e se repete em looping infinito (RUSTAD, 2015). 
72

 Outras formas de distribuição de pornografia online, porém pagas, são as plataformas de VOD (video 

on demand) e as de trabalho sexual online, como AmateurPorn.Com, IWantClips, Clips4Sale, ManyVids 

etc. 
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pelos menores. Por outro lado, imagina-se que tudo pode estar na internet e pode ser 

encontrado pelas ferramentas de busca. 

Como vimos na SD 27, bastaria “um clique” para acessar os milhões de vídeos 

que estariam disponíveis gratuitamente – “the only barrier between you and millions of 

free pornographic videos is the click of a mouse”. Nesta sequência discursiva, se fala de 

um tempo em que era preciso se deslocar fisicamente para entrar de forma discreta em 

uma loja do gênero (a porn shop) para acessar pornografia – “furtively ducked into a 

porn shop” (SD 27). A memória dos stag films,
73

 das revistas pornográficas, dos cines 

pornô etc. é a memória de algo furtivamente acessado. Entende-se que essa memória se 

atualiza no online, atualiza a relação dos espectadores com a pornografia, que passa de 

algo mais dificilmente acessado para algo à distância de um clique.  

A partir desse modo de discursivizar o advento da pornografia online, notamos 

que a posição sujeito do discurso coloca-se como preocupada com a facilidade de 

acesso por crianças e adolescentes. Passamos, então, às seguintes sequências 

discursivas: 

 

SD 28 

In the age of the iPhone and nearly universal Internet access, the sexual templates of adults and 

adolescents alike are being shaped by pornography. A 2015 nationally representative survey 

discovered that 27 percent of older millennials reported they first viewed pornography before puberty. 

This is an alarming trend since numerous studies show children are especially vulnerable to most 

compulsive use disorders. (HALVERSON, 27 mai. 2016) 

 

SD 29 

If “Internet gaming disorder” is documented in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, why not “Internet pornography addiction”? (RHODES, 26 mai. 2016) 

 

Mais uma vez temos, no processo discursivo, uma imagem que se constrói como 

efeito de evidência: o uso de pornografia seria uma consequência óbvia da era das 

tecnologias de comunicação com acesso à internet. Nota-se que na SD 28 nem é preciso 

afirmar que com o acesso ilimitado à internet as pessoas estariam acessando mais 

pornografia, parte-se da ideia de que há acesso ilimitado à internet direto para a ideia de 

que as mentalidades de adolescentes e adultos estariam sendo moldadas pela 
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 Stag films são filmes pornográficos mudos, muito curtos, produzidos de forma clandestina na primeira 

metade do século XX. 
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pornografia, como se fosse tão óbvio que o que os homens fazem na internet é acessar 

pornografia que isso não precisaria ser dito, fica em elipse. 

Já havíamos visto uma comparação feita no processo discursivo entre 

pornografia e o uso de drogas, nestes dois trechos de sequências discursivas 

apresentadas no subcapítulo 5.1.2: “After all, we treat drugs, alcohol and gambling as 

serious issues not because everyone who partakes in them has an addiction but because 

the problematic few have a deleterious effect on our communities as a whole” (SD 24) e 

“pornography is poised to follow the trend of tobacco in public consciousness” (SD 25). 

A imagem da pornografia online como viciante expande significação para a imagem das 

crianças e adolescentes. Voltamos também à SD 28: “This is an alarming trend since 

numerous studies show children are especially vulnerable to most compulsive use 

disorders”. Apesar dos adultos também estarem em risco de ter o “imaginário moldado 

pela pornografia”, crianças e adolescentes estariam mais vulneráveis aos danos devido à 

suscetibilidade a adquirir atitudes compulsivas. Elas teriam seu “imaginário moldado”, 

levando-as a se tornarem mais propensas a praticar violência sexual no futuro. Logo, 

segundo este processo discursivo, ter seu primeiro contato com a pornografia antes da 

puberdade seria algo alarmante, “an alarming trend” (SD 28). Assim, a imagem das 

crianças e adolescentes vai sendo tecida de forma intrínseca à imagem da pornografia, 

como vulneráveis, influenciáveis e passivas. 

Já analisamos anteriormente, no subcapítulo 5.1, que o artigo de Miller-Young, 

apesar de ocupar uma posição sujeito contrária à proibição da pornografia, está inserida 

na mesma formação discursiva dos demais. Na sequência discursiva a seguir, 

encontramos marcas em seu dizer que projetam para as crianças e adolescentes esse 

mesmo efeito de identificação com a pornografia: 

 

SD 30 

Given how savvy youths are about accessing forbidden sexual culture and at navigating new media 

technologies, I doubt even the filter would keep them from online porn. (MILLER-YOUNG, 23 mai. 

2016) 

 

Mesmo no artigo de Miller-Young, produz-se o efeito de sentido de que nada 

conseguiria impedir que adolescentes tenham acesso à pornografia, nem mesmo os 

filtros propostos por alguns ativistas anti-pornografia (e também endereçados em alguns 

artigos do corpus). Seu dizer marca para essa juventude, que nasceu e cresceu com 

acesso à internet, uma imagem de mais habilidosa do que os adultos no trato com essas 
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tecnologias de comunicação. Aqui, estamos reforçando, mais uma vez, que Miller-

Young é determinada pela mesma formação discursiva. 

Levando em conta os dizeres que significam a formação imaginária de crianças e 

adolescentes no corpus, compreendemos que se constrói um efeito de sentido de uma 

espécie de “identificação automática” entre as crianças e adolescentes e a pornografia. 

Para refletir sobre isso, lembramos a noção de sujeito cunhada por Pêcheux a partir do 

trabalho de Althusser sobre ideologia e interpelação ideológica. De acordo com 

Pêcheux, “a interpelação do indivíduo em sujeito de seu discurso se efetua pela 

identificação (do sujeito) com a formação discursiva que o domina (isto é, na qual ele é 

constituído como sujeito)” (PÊCHEUX, 1995 [1975], p. 163). É possível, então, fazer 

um paralelo com o conceito de identificação e o efeito de sentido de “identificação 

automática” presente no corpus, tendo o segundo como uma espécie de simplificação do 

primeiro, como se os sujeitos pudessem se identificar plenamente com determinada 

formação discursiva. 

De acordo com Pêcheux (1995 [1975]), os sujeitos não se identificam 

plenamente com a forma-sujeito do discurso. Sempre existe a possibilidade de contra-

identificação e a chance de diferentes posições sujeito se identificarem com a mesma 

formação discursiva. Vimos que é no discurso que os sujeitos constroem a realidade na 

qual estão inseridos, e a singularidade de cada um se dá pelo processo, sempre opaco, de 

inscrição em determinadas posições sujeito, de identificação com determinados 

sentidos, em detrimento de outros (MAGALHÃES; MARIANI, 2011). Ou, nas palavras 

de Courtine (2014), é 

na relação entre o interdiscurso de uma FD [formação discursiva] e o 

intradiscurso de uma sequência discursiva produzida por um Sujeito 

enunciador a partir de um lugar inscrito em uma relação de lugares no 

interior dessa FD que se deve situar os processos pelos quais o sujeito falante 

é interpelado-assujeitado como sujeito de seu discurso. (COURTINE, 2014, 

p.74) 

 

 Isso permite que a qualquer momento, segundo determinadas condições de 

produção, o sujeito possa romper com o domínio de saber em que estava inscrito e 

identificar-se com outra formação discursiva (INDURSKY, 2008). De acordo com 

Indursky (2008), “a contra-identificação evidencia que a forma-sujeito não é dotada de 

unicidade e isto permite que diferentes modos de com ela identificar-se e subjetivar-se 

ocorram” (INDURSKY, 2008, p. 13). Assim, sempre há espaço para a diferença e 

divergência, heterogeneidade e contradição. Aqui, se encontra espaço para a resistência, 

para o deslocamento e para outros sentidos possíveis.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Abrimos nossas considerações finais com uma citação de Adorno: “Podemos 

provavelmente dizer que as questões morais sempre surgem quando as normas morais 

de comportamento deixam de ser autoevidentes e indiscutíveis na vida de uma 

comunidade” (ADORNO apud BUTLER, 2015, p. 13). Se seguirmos esse raciocínio e o 

aplicarmos à questão aqui proposta, entendemos que seria preciso regular ou censurar a 

pornografia porque o que pode e deve ser visto não é igualmente evidente para todos, ou 

seja, não seria evidente que a pornografia não deve ser produzida ou assistida. Sabemos, 

no entanto, que as evidências são fruto de processos em constante transformação – são 

efeitos de evidência, estes que temos repetido ao longo da dissertação. 

Iniciamos esta pesquisa mobilizados por inquietações, buscando entender como 

se constituem os efeitos de sentido para a pornografia em meio ao debate da sua 

regulamentação; o que isso diz das formações imaginárias do público da pornografia; e 

qual é o espaço reservado às mulheres nesse processo discursivo. Enquanto pesquisa 

acadêmica, analisamos como se constituem os efeitos de sentido para a pornografia, 

como ela é discursivizada nos artigos de opinião de um grande e tradicional periódico 

nos Estados Unidos, o The Washington Post. Neste percurso, chamaram atenção os 

deslizamentos da palavra pornografia que se mostraram não apenas nas sequências 

discursivas analisadas, mas em citações de autores fora da área da Análise de Discurso e 

no próprio texto da dissertação. Passamos de pornografia para “sexualidade”, “praticas 

sexuais privadas”, “stag films”, “regulação da vida privada dos sujeitos pelo Estado”. 

Essas substituições de uma palavra por outra não são aleatórias, elas derivam de um 

gesto analítico, filiando a pornografia a outros dizeres e, assim, também deslocam seus 

sentidos. 

Para efeito de conclusão, retomaremos agora nosso trajeto teórico: 

Iniciamos com a base teórico-metodológica da Análise de Discurso segundo 

Pêcheux (1995 [1975]), dando especial atenção à noção de objeto ideológico. 

Depreendemos desta análise que o processo discursivo em questão trabalha, pelo 

mecanismo da ideologia, com o efeito de evidência da pornografia como objeto 

unilateral, nocivo. Entendemos que, diante desta imagem de algo intrinsecamente 

prejudicial, a proibição da pornografia se tornaria justificada. 

Vimos as filiações históricas e os meios de circulação que caracterizam as 

condições de produção do discurso sobre pornografia. Trouxemos o pré-construído da 
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comparação do senso comum sobre pornografia, erotismo e obscenidade, mostramos 

um pouco da história das leis anti-obscenidade nos Estados Unidos e a diversidade das 

produções pornográficas ao abordar suas apropriações feministas, como no projeto 

Dirty Diaries e os trabalhos de pornógrafas como Annie Sprinkle, além da multiplicação 

da pornografia online, não só nos “tubes” que reproduzem trechos de outras produções, 

mas nas redes sociais, com a publicação e compartilhamento de imagens amadoras.  

Depreendemos desta análise que a imagem que se projeta para a pornografia, 

tecida como objeto unívoco, se mostra central para os argumentos pela sua proibição: a 

pornografia seria prejudicial, portanto deveria ser proibida. Os dizeres dos artigos 

analisados, então, reforçam o efeito de evidência, um efeito de mundo semanticamente 

estabilizado. Lembramos que na linguagem, não existe sentido único ou literal. As 

palavras significam conforme suas condições de produção, o que faz da evidência uma 

ilusão, um efeito. Conforme Pêcheux (1997 [1969]), 

o próprio de toda formação discursiva é dissimular, na transparência do 

sentido que nela se forma, a objetividade material contraditória do 

interdiscurso, que determina essa formação discursiva como tal, objetividade 

material essa que reside no fato de que “algo fala” (ça parle) sempre “antes, 

em outro lugar e independentemente” (PÊCHEUX, 1997 [1969], p. 162) 

 

Pensando nas três imagens que se projetam para as mulheres e no processo de 

subjetivação e identificação de crianças e adolescentes, demonstramos que não existe 

identidade una e estável.  

Também gostaríamos de comentar que o processo discursivo invoca a 

participação das mulheres enquanto parcela da sociedade, ao mesmo tempo em que 

silencia a participação dessa mesma parcela na disputa pelos sentidos. Para elas, como 

vimos, é dado o lugar da passividade como vítimas da pornografia e do uso da 

pornografia pelos homens, além do lugar de conformadas com esse uso. Como ativas, 

elas só poderiam se indignar. As mulheres não participam da pornografia segundo este 

processo discursivo. 

Dessa forma, entendemos que, nesse processo, tanto os sujeitos em suas 

relações, como a pornografia enquanto objeto ideológico, são simplificados ao nível de 

ignorar deslizamentos das posições sujeito e a contradição e as fronteiras fluidas entre 

formações discursivas. Diante da complexidade e contradição, contrastantes com a 

imagem unívoca tecida pelos artigos, lembramos as palavras de Foucault: 

se o poder só tivesse a função de reprimir, se agisse apenas por meio da 

censura, da exclusão, do impedimento, do recalcamento, à maneira de um 

grande super-ego, se apenas se exercesse de um modo negativo, ele seria 

muito frágil. Se ele é forte, é porque produz efeitos positivos a nível do 
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desejo − como se começa a conhecer − e também a nível do saber. O poder, 

longe de impedir o saber, o produz. (FOUCAULT, 1984 [1979], p. 84) 

 

Entendemos, em Análise de Discurso, que não há definição fechada para as 

palavras, o sentido se dá sempre em relação a outros dizeres, tecido simultaneamente no 

ato do dizer. De acordo com Orlandi, retomando Pêcheux, é apenas “no discurso que o 

homem produz a realidade com a qual ele está em relação” (ORLANDI, 1998 [1996], p. 

39). Então, é no processo discursivo que a “realidade” do que é pornografia se constrói. 

Os sentidos se produzem no corpus, não estando, portanto, fechados. Lembramos, 

ainda, que, segundo Pêcheux (1997 [1969]), o sentido sempre pode ser outro, de forma 

que outros sentidos para a pornografia acabam silenciados nos dizeres dos colunistas 

que se posicionam em ambos os lados do debate, ambas as posições sujeito do discurso. 

Chegamos ao fim deste percurso teórico pensando no que não foi possível 

carregar. Deixamos de fora o que seria, certamente, uma rica análise sobre os efeitos de 

sentido para a liberdade de expressão, protegida pela 4ª Emenda à Constituição dos 

Estados Unidos e citada no início desta dissertação, bem como em vários momentos ao 

longo dos sete artigos. Outro tópico que seria interessante abordar é a formação 

imaginária que se projeta para os grupos antagônicos anti-pornografia e anti-censura. 

Estas formações imaginárias possivelmente reforçam o efeito de multiplicidade de 

pontos de vista construído pela seção In Theory. E uma última lamentação é não termos 

espaço para desenvolver a hipótese da pornografia como objeto paradoxal no corpus. 

Contudo, esperamos ter apresentado uma reflexão válida sobre o discurso sobre 

a pornografia a partir de nossas inquietações e (muitas) curiosidades teóricas.  
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ANEXO I – ARTIGOS ANALISADOS 

Os sete artigos que compõe o corpus empírico de análise na íntegra. Incluímos o título e 

a descrição da seção In Theory, as descrições dos colunistas convidados e os links para 

os outros artigos no meio dos textos – sinalizados pela fonte reduzida, sublinhada e 

entre colchetes. 

 

The Washington Post 

In Theory: Debating the next big idea. 

Each week, In Theory takes on a big idea in the news and explores it from a range of 

perspectives. This week, we’re talking about pornography regulation. Need a primer? 

Catch up here. 

 

Porn isn’t a public health hazard. It’s a scapegoat. 

By Mireille Miller-Young May 23 

 

Mireille Miller-Young is associate professor of Feminist Studies at the University of 

California at Santa Barbara and the author of “A Taste for Brown Sugar: Black 

Women in Pornography.” 

Is pornography a public-health crisis? Of course not. While it is not surprising to see the 

Utah legislature unanimously declare it one — the anti-pornography movement has 

been quietly building momentum for a state-by-state takeover for some time — what 

remains shocking is the perceived legitimacy of anti-porn activists, despite the profound 

unreliability and inconsistency of their hyperbolic claims about porn’s harms to society. 

How has a movement based on such shaky theoretical ground succeeded in a massive 

campaign to convince the public that sexually explicit media is responsible for an 

epidemic of sexualized violence against women and children; the rise of a zombie army 

of emotionally robbed and sexually desensitized men; and the explosion of an 

underworld of prostitutes trafficked directly from porn sets to street corners across the 

nation? 

This is not real. This is what a sex panic looks like. 

Full disclosure: Gail Dines and I have a beef. A leading feminist anti-pornography critic 

in the tradition of Andrea Dworkin, Dines and her efforts lobbying politicians in the 

United States and internationally to criminalize pornography are behind the Utah bill. 
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She has written frequently on the notion that pornography is to blame for the apparent 

worsening of misogynistic violence against women in society, going so far as to link the 

devastating 2014 Elliot Rodgers massacre at my university to the “tsunami of woman 

hating ideology” that is porn. These claims are not just far-reaching, they are dangerous. 

[Is porn immoral? That doesn’t matter: It’s a public health crisis.]  

One of the studies cited by Dines is a content analysis of 304 hardcore porn scenes in 

which researchers found that 88 percent of the scenes contained some form of physical 

aggression while 49 percent contained verbal aggression. The perpetrators of the alleged 

assault behavior were mostly men and the recipients were overwhelmingly women. 

Studies like these make researchers like myself cringe because they make problematic 

assumptions about what constitutes violence, agency and consensual pleasure in 

pornography. They often obscure proper methodologies for selecting an accurate 

sampling across the myriad porn sub-genres and modes of production and ignore the 

fact that porn sex — sex performed for entertainment, display and profit by professional 

actors — is about fantasy, boundary crossing and exploration of all that lies outside of 

the charmed circle of good old-fashioned vanilla, heterosexual sex. 

Creating a space to examine sexual taboo and to take pleasure in sometimes radical 

sexual ideas is what pornography has historically been all about. Scholars of porn 

studies have illuminated porn’s role as at once a countercultural force against gendered 

norms and sexual respectability, and at the same time a reflection of our darker, social 

anxieties rooted in sexist, racist and classist bias and inequality. And this is precisely 

what makes it so political: Porn is not actually a thing. It’s an idea and an argument. 

So why do some people want to make it illegal? Why do they go to such great lengths to 

claim its social harms when it is clear that many more people find expression, release, 

connection, identity and even sexual freedom within it? No other form of media and 

popular culture is as scrutinized as porn is under obscenity law. 

Unlike the drugs and tobacco anti-porn activists compare the medium to, porn has never 

killed. (Anyone who now says “What about snuff films?!” is talking about murderers 

and rapists with cameras, not pornographers, since snuff porn is a myth.) 

Nor has porn proven dangerous for the public, although activists such as Michael 

Weinstein, a lawyer and head of Aids Healthcare Foundation, are determined to 

convince the public otherwise. Weinstein’s California Condoms in Pornographic Films 

Initiative will appear on the November ballot, inviting California voters to choose 

whether to allow any citizen to sue porn companies when they do not see a condom or 
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other barrier method used in a sex scene. The initiative may seem to support worker 

health and safety, but in reality it is an effort to drive pornography out of business and 

from the state, while creating even greater risks to worker safety and labor rights. 

Back in Utah, state senator Tom Weiler is now planning to defy interstate commerce 

law, the First Amendment and principles of net neutrality by introducing legislation that 

will force Internet service providers to filter porn so consumers must opt-in to view it. 

Weiler’s proposal seeks to put teeth into his “porn as public health menace” declaration 

by advocating one of the broadest reaches into the private homes and computers of 

citizens, but to little effect. 

[Politicians, take note: Don’t post screenshots that show your porn tabs]  

Given how savvy youths are about accessing forbidden sexual culture and at navigating 

new media technologies, I doubt even the filter would keep them from online porn. The 

same goes for the men who are supposedly becoming dissatisfied in marriage, refusing 

to marry or unfaithful — they will just opt in. And for the supposed porn addicts, this 

bill doubles down on the shame factor. 

Anti-porn logic never gets to the important questions about how sexual media 

dynamically reflects and shapes our lives and how we think about and use porn in 

complex ways. Instead of continuing to allow anti-porn activists to prescribe the 

discourse and policy about porn, proper sex and sexual danger, we might actually turn 

our attention to the deeper and more complicated problems of gendered sexual 

exploitation and violence, and our abysmal record on youth sex education in this 

country. Porn is a scapegoat, and scapegoats never make us more free or safe. 

 

*** 

 

The case for banning pornography 

By Matthew Schmitz May 24  

 

Matthew Schmitz is literary editor of First Things. 

It is time to ban pornography. 

Nothing can shock us except this suggestion. We find it perfectly acceptable that smut, 

no matter how bestial or misogynistic, should be widely available. We even think it a 

moral imperative, a dictate of freedom. It does not trouble us that children can view acts 
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of rape, real or simulated, with a click of a mouse, but if someone proposes that we 

prevent them from doing so, dirty old Uncle Sam begins to shudder. Respected citizens 

stand up to object. Gallant young civil libertarians come riding into town, ready to 

defend the imperiled modesty of Lady Liberty. 

“Ban” strikes us as a nasty word, conjuring up memories of McCarthyism, the Spanish 

Inquisition and the third-grade teacher who washed your mouth out with soap. We tell 

ourselves that bans are never really effective, that it is too hard to distinguish between 

what should be banned and what shouldn’t. Above all, we know that bans are blunt 

instruments, and believe that we are too sophisticated to employ such crude tools. 

[Porn isn’t a public health hazard. It’s a scapegoat.]  

But are bans really so terrifying and impossible? 

We are not averse to banning something when we think it is really wrong. We are happy 

to “ban” murder, rape and even certain types of speech (try yelling “Fire!” in a theater). 

We do not hesitate over the fact that there will be marginal cases, or that the banned 

activity will not magically be brought to an end. Our tolerant reaction to pornography 

stems less from a principled commitment to free speech than from a belief that porn 

isn’t so bad after all. Shouldn’t we be “sex-positive”? Who doesn’t need a little release? 

This casual attitude would be impossible if we cared as much about misogyny as we say 

we do. Gail Dines, a feminist scholar who has succeeded Andrea Dworkin as the 

leading voice against pornography, has found that “the most popular acts depicted in 

internet porn include vaginal, oral and anal penetration by three or more men at the 

same time; double anal; double vaginal; a female gagging from having a penis thrust 

into her throat; and ejaculation in a woman’s face, eyes and mouth.” This is not sex-

positivity; it is hatred of women. According to one survey, boys are inducted into this 

ritualized hatred at an average age of 11. 

If, despite all that, we are not ready to ban pornography outright, we might begin by 

enforcing the modest anti-obscenity laws that are already on the books. These testify to 

the fact that we can indeed legislate for moral ends. Title 18, Section 1465 of the U.S. 

Code prohibits the “production and transportation of obscene matters for sale or 

distribution,” including by means of “an interactive computer service.” Patrick 

Trueman, a veteran of the Justice Department’s anti-obscenity unit, has been calling on 

officials to do just that. 

Restrictions on pornography may come sooner than we think. As the Christian right has 

lost its power, fears of a censorious “Moral Majority” have receded. This leaves room 
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for activists on the left to criticize the misogyny of porn without seeming like the allies 

of the unenlightened. 

Happily, the left appears ready to take up the censor’s task. Campus activists — once 

champions of free speech — now call for safe spaces, trigger warnings and other hard 

limits on speech, especially on speech related to sex. Now that they feel confident in 

their cultural power, campus activists have ceased to plead for tolerance; they are ready 

to enforce compliance. 

[Is porn immoral? That doesn’t matter: It’s a public health crisis.]  

It is easy to criticize such reversals as hypocritical, but they reflect a basic truth, pointed 

out by Stanley Fish: “There’s no such thing as free speech.” Or, to put it another way, 

there are always limits on speech. The only question is who places those limits, and 

where. Even in the most laissez-faire society, some forms of speech will be tolerated 

while others will not. We say that “fighting words” or “incitements to violence” are not 

really speech. Why not say the same of pornography, which serves as an instruction 

manual for the subjection of women? 

At this point, someone will object that limitations on pornography would violate the 

First Amendment. Is that really so? 

Well, no, and not just because of the long (and not entirely ignoble) history of American 

censorship. Recent fights over the free exercise of religion demonstrate that 

interpretations of the First Amendment can be quite flexible. Law bends to the contours 

of culture, and more or less liberty will be granted to activities — be they religious or 

pornographic — depending on how harmful they are perceived to be. 

Even the rise of Donald Trump provides evidence of pornography’s social harm. How 

to understand the success of Trump’s makeup-caked, misogynistic candidacy, except as 

an eruption onto the political stage of the pornographic subterrain? 

If you cringe at Trump’s sneering misogyny, then join me in calling for a ban on the 

thing that made his crude appeal possible. Pornography’s enjoyments may be private, 

but its harms are inescapably public. 

 

 

*** 
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Who defines pornography? These days, it’s Facebook. 

By Jillian C. York May 25 

 

Jillian C. York is a writer and activist whose work lies at the intersection between 

technology and politics. 

In the 1964 case Jacobellis v. Ohio — on whether the state of Ohio could ban the 

showing of a film it had deemed obscene — Supreme Court Justice Potter Stewart 

famously defined hardcore pornography, a genre not constitutionally protected, by 

saying: “I know it when I see it.” The film in question, he elaborated, was not that. Less 

than a decade later in the case Miller v. California, the Supreme Court developed a 

three-prong legal framework to determine obscenity — called the Miller test — based 

on what an average person would find offensive. 

The trouble with effectively applying these standards to Internet pornography, even 

outside of a judicial context, is the manner in which cyberspace is governed. The spaces 

in which we interact online are largely controlled today by corporations, which by and 

large rely not on some semblance of the Miller test but on Justice Stewart’s older “I 

know it when I see it” standard. As Rebecca MacKinnon has asserted, these unelected 

“sovereigns of cyberspace” operate without accountability, and often with little respect 

to our hard-won freedoms. 

[The case for banning pornography]  

On today’s Internet, those making the rules aren’t elected officials but technocrats — 

mostly male and mostly American. And those making day-to-day decisions about what 

we can and cannot see aren’t judges with years of training but low-wage workers at 

outsourcing firms in places like the Philippines. 

Take, for example, Facebook. As a public company, it is responsible primarily to its 

shareholders. Users are, in a sense, an afterthought; more a product than a customer. 

The company has created its own set of “community standards” that are intended to be 

globally applicable. The result is censorious: Users have been banned from the platform 

— temporarily or permanently — for using a name different from the one on their ID; 

for posting breast cancer awareness campaigns that show a hint of nipple; even for 

political speech. 

Under Facebook’s rules, sexual content is banned, as is most nudity (though exceptions 

exist for works of famous art, photos of mothers breastfeeding and post-mastectomy 
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images). Shirtless photos of women are forbidden, while shirtless photos of men are 

fine. Notably, the company standards don’t include the word “pornography,” instead 

referencing “explicit images of sexual intercourse” and “sexual activity.” When users 

attempt to report such content, however, their first option reads: “This is nudity or 

pornography,” with “sexual arousal,” “sexual acts” and “people soliciting sex” as 

examples listed below. 

This conflation of nudity, sexuality and pornography seems far more dangerous than 

pornography itself. The human body is not inherently sexual, nor are all depictions of 

sexual acts pornography. By lumping together porn with all other sexual content — and 

lumping sexual content with nudity — Facebook is setting a new standard, one that is 

far more restrictive than our Constitution, and one that treats women’s bodies as 

shameful. 

[Porn isn’t a public health hazard. It’s a scapegoat.]  

But what about “real” pornography? Surely, as Justice Stewart would recognize, there is 

a difference between potentially harmful pornographic content and mere nude or even 

sexualized imagery. Indeed, there is, but the Internet’s censors (both human and 

technical) are rarely able to tell the difference. Facebook, Instagram, YouTube, national 

governments and Internet service providers all regularly fail to distinguish between 

these types of content. In attempting to ban pornography, these censors all too often 

enact sweeping restrictions that catch far more innocuous content in their nets. In other 

words, banning pornography is all but impossible, unless we’re comfortable with the 

collateral damage. 

Putting that aside for a moment, there’s good reason to question whether we should be 

banning pornography at all. Whatever its potential damage to society, the fact is that 

Americans consume it in large quantities, suggesting that many are okay with 

pornography. According to one Harvard study, Utah residents rank among the top 

consumers of porn. If, by the standards of the Miller test, we are to judge content by 

what the average person finds offensive, then pornography with its millions of viewers 

may not qualify. 

Ultimately, then, Facebook’s censors and Utah’s lawmakers aren’t that different. Both 

wish to impose their own standards on a population that, by most accounts, disagrees, 

setting a dangerous precedent for free expression. 

 

*** 
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How porn makes inequality sexually arousing  

By Robert Jensen May 25  

 

Robert Jensen is a professor in the School of Journalism at the University of Texas at 

Austin. He is the author of “Plain Radical: Living, Loving, and Learning to Leave the 

Planet Gracefully” and “Getting Off: Pornography and the End of Masculinity.” 

Last year in my University of Texas office, after I had summarized for a group of young 

women the feminist critique of pornography (which they had never heard of), one of the 

students in her early 20s suggested that older people (such as myself, age 57) are out of 

step with young people, including young women. Yes, some pornography is nasty, she 

said, but she and her friends don’t get all worked up — it’s just porn. 

I offered a hypothetical to test her assertion: Imagine being asked out by two guys. The 

men are equivalent in all criteria that matter to you — sense of humor, intelligence, 

looks — and the only clear difference is that one regularly masturbates to online 

pornography and one never looks at it. Who would you rather go out with? 

[Who defines pornography? These days, it’s Facebook.]  

The student winces and acknowledges that she would choose the non-porn user. 

Why the disparity between the stated commitment to being porn-friendly and the actual 

preference in partners? Further conversation with those students, and many others, 

suggests that women know what pornography is and how men use it, but feel a sense of 

resignation about contemporary pop culture. 

Commercial pornographers want us to believe that their product is just routine sexual 

activity on film. While there is considerable variation in graphic sexually explicit 

material, the most common pornography offers sexualized male dominance on screen, 

with the gonzo genre pushing the boundaries of the degradation of, and cruelty toward, 

women. Beyond the extreme material produced by the “legitimate” pornography 

industry are even harsher genres that sexualize every inequality you can imagine, 

especially racist porn. At its core, that’s what pornography does: It makes inequality 

sexually arousing. 

Yes, women also use pornography — more so now than in the past — but still far less 

than men. Just ask the pornographers who they make movies for: The primary 

consumers are men, and in a patriarchal society it’s profitable to eroticize women’s 

subordination to male power, which then becomes part of men’s masturbation routine. 
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Do heterosexual women want partners whose sexual imagination has been shaped by 

making women’s subordination a sexual turn-on? 

Many young women have told me that pornography is so ubiquitous that they are 

resigned to dating men who use it. “There’s no sense in asking them not to,” one 

woman told me, “because they won’t.” Perhaps some women profess not to be bothered 

by pornography when they feel they have no options. 

Starting in the 1970s, a radical feminist critique of pornography has offered an 

alternative. To better understand and challenge men’s violence against women, 

feminists analyzed and attacked the sexism and misogyny not only in pornography but 

also in television, movies, advertising and music — which all routinely present 

objectified female bodies for male sexual pleasure. On all these mass-media fronts, 

we’ve lost ground in recent decades, as the culture has grown more corrosive and the 

sexual exploitation of women more routine. Ironically, the trajectory of hard-core 

pornography from the margins to the center of pop culture has proved that those radical 

feminists of previous decades were on target. 

[The case for banning pornography]  

This feminist alternative is available to both men and women. And as men increasingly 

find that habitual pornography use undermines their ability to experience intimacy, 

making it difficult to perform sexually without a porn loop playing in their head, that 

alternative should be compelling to everyone. 

This is not a call for reasserting conservative control of women’s sexuality, but an 

argument against men’s exploitation of women and for healthy sexual education. It’s a 

call to fight what Culture Reframed calls “the public health crisis of the digital age.” 

For the first 30 years of my life, I was a “normal” guy who used pornography, albeit in 

the much tamer pre-Internet world, and always felt uncomfortable with the way the 

material shaped my sexual imagination. Feminism gave me the framework for not only 

getting beyond pornography, but also challenging how male dominance defines so 

much of our sexual interaction. As I wind down a second 30 years living with that 

feminist framework, I can say without hesitation that I would never go back to being 

“normal.” 

 

*** 
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The conversation we’re not having about porn 

By Alexander Rhodes May 26  

 

Alexander Rhodes is the founder of NoFap, a platform dedicated to providing tools and 

support for people who want to quit porn. 

Recently, a nonbinding resolution declaring pornography a “public health crisis” passed 

by unanimous vote through Utah’s state House and Senate, and was signed by Gov. 

Gary Herbert. In response, droves of Internet commenters tore into the legislators and 

the activists who pushed for its passage. Often, they discounted the resolution as 

theocracy or moral policing masquerading as public health policy, ignoring any 

evidence-based merit it might have. 

While people are entitled to their skepticism regarding the backgrounds or motivations 

of those behind the resolution, this does not address the reasoning behind its arguments. 

In reality, criticisms of pornography transcend religion and morality. 

Internet pornography is a very recent development, especially when compared with 

humans’ evolutionary timeline — and our brains have yet to adapt. Porn producers are 

hard at work each day developing audiovisual experiences that are ever more abundant, 

ubiquitous, novel and stimulating. Just as fast food franchises hacked our appetites by 

developing synthetic flavors, aromas and textures that target our brain’s reward system 

— leaving us with an obesity epidemic — porn producers are learning to hack our 

libidos with new technologies like HD video and virtual reality. It’s not unreasonable to 

pause and ask ourselves how their handiwork might be affecting our lives. 

The negative effects of over-consuming Internet pornography is a well-documented 

phenomenon. Combine this with porn’s wild popularity and you have a recipe for a 

genuine public health concern. Individuals with porn problems are members of 

relationships, families, workplaces and communities, so individual porn problems 

trickle up to become societal problems. After all, we treat drugs, alcohol and gambling 

as serious issues not because everyone who partakes in them has an addiction but 

because the problematic few have a deleterious effect on our communities as a whole. 

In recent years, discussions on pornography’s effects have been popping up throughout 

the Internet. The frequency of these conversations has escalated as the first generation 

of people raised on Internet porn is reaching adulthood and beginning to experience the 

detrimental effects of going through puberty using porn. 
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Thousands of individuals, often young and male, are reporting that using porn multiple 

times per day trained their brains to associate their sexualities with pixels on their 

computer screens, rather than sexual activity with human beings. They are reporting that 

they have a decreased interest in seeking out human partners, and if they do so, they 

often cannot achieve sexual arousal during partnered sex, have a decreased sensitivity to 

pleasure or cannot experience an orgasm without porn or porn fantasy. Interestingly 

enough, when these people remove one variable from their lives — using porn — most 

of the time their symptoms are reduced or reversed. 

Their discussions have finally drawn the interest of researchers, clinicians and 

journalists. In reaction to their complaints, some good research is underway on the 

effects of porn addiction, such as the 2014 University of Cambridge study that used 

brain imaging to show that the porn-addicted brain reacts to porn cues the same way the 

drug-addicted brain reacts to drug cues. Yet some critics say there’s not enough 

evidence to support the idea that porn addiction is a public health problem, or even a 

real disorder. While there is already plenty of research available that confirms the 

existence of porn addiction, further research will require funding, ethics committee 

approval and willing test subjects.  

These things require public interest, which requires open discussion about the subject — 

discussion that has been previously restricted to online forums and confidential sessions 

between clinicians and porn-addicted clients. If “Internet gaming disorder” is 

documented in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, why not 

“Internet pornography addiction”? 

Utah’s resolution doesn’t call for an explicit ban on porn, but the open language calling 

for “policy change” is sufficiently vague to leave us all wondering. Is the best approach 

to porn addiction through legislation? Certainly not, if that legislation leads to outlawing 

people’s right to consume pornography. Intimacy, sex, love and what we do with our 

genitals during our free time aren’t areas for a government to regulate. However, 

legislation aimed at raising awareness, facilitating open discussion and enabling 

research is worth exploring. 

Pragmatically, the resolution in Utah is great for the porn-recovery community. It 

served its purpose of sparking discussion about this under-discussed topic. While Utah’s 

declaration may cause disagreement, at the end of the day we don’t serve society when 

we avoid complicated, taboo subjects for the sake of comfort. We need to talk about 
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these things openly to solve problems and progress as a species. And yes, that includes 

porn. 

 

*** 

 

Pornography is more than just sexual fantasy. It’s cultural violence. 

By Julia Long May 27  

 

Dr. Julia Long teaches Sociology at Anglia Ruskin University, Cambridge. She is a 

feminist activist and campaigner, and the author of “Anti-Porn: The Resurgence of 

Anti-Pornography Feminism.” 

In March 2016, the U.K. government published its second National Strategy to End 

Volence Against Women and Girls. This is an extremely important lever for U.K. 

campaigners against pornography and its harms, as it recognizes that young people in 

particular have unprecedented access to online content and that some of that content 

may of course be harmful. A current government inquiry into sexual harassment in 

schools and a new cross-party campaign to tackle misogynist abuse online have all 

highlighted the ways in which pornography contributes to and legitimizes negative 

attitudes with very real impacts on the lives of women and girls. 

It is crucial to understand pornography as a form of violence against women. 

Overwhelmingly, content is produced and consumed by men, with strikingly consistent 

themes. The content categories of two of the most popular tube sites — XHamster and 

Pornhub — reveal a dismal pattern of endless scenarios of male dominance and female 

subordination, categorized by specific acts, female body parts, race and age. 

[The anti-porn movement is growing. The public is just catching up.]  

It doesn’t take a great awareness of cultural theory to grasp the social meaning of 

images of women being repeatedly penetrated in every orifice to a chorus of “slut,” 

“bitch” and “whore.” It does, however, require a willingness to think beyond the 

rhetoric of “choice,” “empowerment” and “free speech” that is invariably used by 

industry representatives to justify such content. This rhetoric attempts to distract 

attention from the nature of mainstream pornography and to frame those who object to 

its harms as censorious, illiberal and, of course, the old favorite — “prudish.” However, 
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an examination of mainstream content reveals these arguments as little more than a 

defense of vested economic interests. 

First and foremost, mainstream pornography consists of socially sanctioned acts of 

direct violence against women. What would be seen as sexual violence and brutality in 

other contexts is par for the course in pornography, as female survivors will confirm. 

However, pornography does not simply function as an arena in which direct violence is 

sanctioned and routinized. It also functions as a form of what sociologist Johan Galtung 

terms ”cultural violence.” Exercised in the stories a culture tells itself — its texts, its 

images — it is “an aspect of the symbolic sphere that can be used to justify or legitimize 

direct or structural violence.” One of the things that pornography does extremely 

efficiently is provide an endless flow of narratives of women being treated as objects, 

violated or “done to.” 

There is a growing body of evidence implicating the consumption of extreme 

pornography in some of the most heinous cases of sexual violence, rape and murder. 

But the cultural violence of pornography is usually far more mundane. Porn narratives 

are not simply those accessed by users; they also find their way into mainstream cultural 

images: the jeans advertisement that replicates a gang bang scenario; the perfume 

advertisement mimicking the penetration of a woman’s shaved vulva; the underwear 

advertisement that utilizes an “up-skirting” image. What these kinds of images do — 

and there is certainly no shortage of them, on billboards, in magazines, online — is 

cumulatively to tell us what women are about: that the defining feature of women’s 

bodies is that they are available and violable. Not only does pornography entail very 

direct forms of violence in its production; it also, in a world where violence against 

women is endemic, serves to naturalize and normalize such violence. As Galtung says, 

“Cultural violence makes direct and structural violence look, even feel, right — or at 

least not wrong.” 

Those who claim that pornography is simply “fantasy” with no bearing on reality will 

have a hard time explaining the prevalence of pubic hair removal among young women 

in Western cultures; the dramatic increase in the demand for labiaplasty; or the fact that 

anal sex has increasingly become part of the heterosexual repertoire, despite both young 

men and women expecting it to be painful and unpleasant for the woman. It is 

singularly unconvincing to argue that pornography is not influencing current sexual 

norms, and that those sexual norms do not primarily involve the objectification and 

violation of women’s bodies. Given the prevalence of pornography and pornified 
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images in our image-saturated culture, one may as soon argue that being raised in an 

English-speaking country has no bearing on whether or not one grows up speaking 

English. 

[The conversation we’re not having about porn]  

So, what do we do about it? In the U.K., it is vital that we use current anti-female 

violence policy approaches to lobby for far more action on pornography’s prevalence 

and accessibility. The National Strategy is an important start, but its current proposals 

are far from adequate: For example, they only aim to build “resilience” among young 

people through improving sex and relationships education in schools, rather than to 

curtail or regulate the industry in any serious way. And they do not address the porn 

consumption of adult men as problematic. Campaign groups need to participate in 

consultations on sexual violence and highlight the ways in which the cultural violence 

of pornography is harming all women and girls. 

In the end though, policy approaches and technical solutions can only go so far. 

Fascinatingly, there is evidence here in the U.K. of a growing, revitalized radical 

feminist movement and distinctly more revolutionary responses to porn culture. A small 

but discernible minority of young women are now fed up with negotiating sexual 

harassment, “lad culture” and relationships with men who see nothing wrong with 

masturbating to images of women’s degradation. They are, in fact, beginning to reject 

relationships with men altogether, in favor of relationships with women. Perhaps the re-

ignition of a lesbian feminist movement will prove to be the pathway to liberation from 

porn culture for a new generation of women. 

 

*** 

 

The anti-porn movement is growing. The public is just catching up. 

By Haley Halverson May 27 

 

Haley Halverson is director of communications at the National Center on Sexual 

Exploitation. She is an advocate for human rights with a focus on those exploited in the 

sex trade. 

Utah has passed a resolution declaring pornography a “public health crisis,” a step that 

shocked the public conscience. However, the movement to address the harms of 
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pornography — and more important, the research on the subject — has been steadily 

growing and gaining momentum for years. 

Unlike the 1960s, when protests about pornography were based primarily on moral 

grounds, science and research have now become central to the national dialogue on the 

effects of porn use — in fact, every sentence in the Utah resolution contains citations to 

peer-reviewed research. 

[The conversation we’re not having about porn]  

This shift resulted in part due to the rapid escalation of harm after the advent of the 

Internet. Before the Internet, most pornography was only accessible if you walked to the 

“wrong side of town” and furtively ducked into a porn shop. Now, the only barrier 

between you and millions of free pornographic videos is the click of a mouse. As a 

result, rising generations have experienced an unprecedented onslaught of hard-core 

pornography, not only through intentional searches but also through accidental exposure 

from pop-ups and “recommended” videos online. These experiences have manifested in 

numerous neurological, physiological and sociological harms, which are being 

recognized by individuals of diverse political and philosophical backgrounds, and which 

call for a public health approach. 

In the age of the iPhone and nearly universal Internet access, the sexual templates of 

adults and adolescents alike are being shaped by pornography. A 2015 nationally 

representative survey discovered that 27 percent of older millennials reported they first 

viewed pornography before puberty. This is an alarming trend since numerous studies 

show children are especially vulnerable to most compulsive use disorders. 

Since 2011, there have been at least 24 studies that have revealed porn negatively 

impacts the brain — which may actually be physically altered by pornography. Further, 

an analysis of 22 studies from seven countries concluded that porn use is significantly 

associated with attitudes conducive to sexual aggression and to engaging in actual acts 

of sexual aggression in both males and females. For anyone who believes the myth that 

pornography use has contributed to the so-called national decline in rape, think again. In 

actuality, some research shows that police departments have been significantly 

undercounting reported rapes in order to create the illusion of reductions in crime. Far 

from reducing sexual violence, pornography use feeds a culture accepting of rape, as 

shown by links to porn users’ increased likelihood of using physical coercion to have 

sex, and of engaging in sexual harassment behaviors. 
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While the Utah resolution is non-binding, it serves as a statement of intent and as a 

framework for future policy decisions, such as potentially ensuring public libraries and 

schools have Internet filters. It is also an educational tool to raise local awareness about 

the harms of pornography so that individuals and families can become better equipped 

to take preventative measures. This is a significant step forward for state policies on 

pornography, though there is still much ground to cover. In the future, enforcement of 

existing obscenity laws (which outlaw the sale and distribution of hard-core 

pornography), as well as state funding for compulsive porn use recovery programs and 

further research into topics such as porn-induced erectile dysfunction and pornography’s 

link to increased demand for sex trafficking, would be markers of overwhelming 

success in the movement against pornography. 

[How porn makes inequality sexually arousing]  

The public health approach to pornography is multi-disciplined — medical 

professionals, psychologists, law enforcement officials and more have begun to speak 

out about the ways pornography harms and how it is linked to other forms of sexual 

exploitation — and so it has the potential to create substantial change not only in 

governmental policies, but also in health-care professions, educational institutions and 

the culture at large. Because the movement to address the harms of pornography is 

multifaceted, policy advocacy efforts are creating change in both the private and public 

sector. 

The National Center on Sexual Exploitation works to change corporate and 

organizational policies that facilitate sexual exploitation (including pornography) 

through its annual Dirty Dozen List, which since 2013 has named 12 mainstream 

offenders. As a result, four major hotels in the last year stopped selling on-demand 

pornography worldwide, Google stopped linking ads to pornographic websites and the 

Defense Department stopped selling pornography on Army and Air Force bases. As 

mainstream institutions move to distance themselves from pornography, despite the lure 

of potential profits, a cultural shift has begun to take place. 

As people become aware of the harms to public health and to society, pornography is 

poised to follow the trend of tobacco in public consciousness. In the 1950s, smoking 

was pervasive, and some doctors and “experts” even claimed that it was healthy. Now 

the same ilk of “experts” defend big-business pornographers, rather than recognizing the 

real-life harms experienced by their friends and neighbors. While public opinion about 

pornography is currently in flux, the volume of research and personal testimonies about 
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its destructive forces continues to grow, and the movement to address the public health 

crisis of pornography has only just begun. 

 


