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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar e discutir as representações femininas na 

pornografia, a partir de uma etnografia online do site Xvideos e de outras mídias 

digitais, como os filmes pornôs dirigidos por mulheres. Pretende-se analisar 

historicamente a construção do conceito do gênero, para assim entender o que é a 

pornografia hoje e, analisando-a como um discurso, reflete-se sobre as possibilidades de 

transformação na representação do sexo a partir de uma perspectiva feminista. 

Palavras-chave: pornografia, representação feminina, etnografia online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This work aims at analyzing and discussing women’s representation on pornography, 

using an online ethnography of the website Xvideos and other digital media, such as 

pornography directed by women. It’s intent is to historically analyze the construction of 

the concept of genre, to better understand what’s ponography today and, analysing it as 

a discourse, to reflect uppon the posibilities of transformation in the representation of 

sex from a feminist perspective.  

Key-words: pornography, women’s representation, online ethnography 
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1. Introdução 

 

 No presente trabalho irei discorrer sobre o discurso pornográfico como um 

espaço onde representações de práticas sexuais e de gêneros são formadas, ao mesmo 

tempo em que formam as relações sexuais. As relações de poder entre os gêneros no 

campo da sexualidade é conflituosa, já que, como aponta Rubin (2017), é a partir da 

sexualidade que muitas opressões nascem, se medem e se constituem. Para refletir sobre 

essas questões, pretendo apresentar um estudo etnográfico sobre vídeos pornográficos 

do site xvideos e filmes pornôs dirigidos por mulheres, analisando as transformações nas 

representações femininas quando o sexo é registrado a partir da ótica feminina. 

 Benjamin (1987) aponta como a reprodução técnica das obras de arte 

transformou para sempre a relação que a sociedade tem com a arte, já que a arte se 

tornou um veículo da cultura de massa. A pornografia está intrinsicamente ligada a 

cultura popular, já que a sociedade ocidental sempre produziu imagens de sexo, 

entretanto, ela se tornou um problema moral com a reprodução técnica e a disseminação 

das escandalosas imagens e textos para uma público mais amplo. 

 Contudo, o autor sugere que o cinema, a arte das massas por excelência, pode se 

tornar politizada, exatamente por sua capacidade de dialogar com o grande público. Da 

mesma forma, acredito que a pornografia pode e deve ser usada como espaço de 

reflexão política a respeito dos nossos corpos, práticas e construções de gênero. O sexo 

passou séculos sendo narrado e discutido, em sussurros, através do imaginário de 

artistas masculinos, mas pode ser apropriado pelos discursos feministas e ser usado para 

refletir e ampliar o conhecimento sobre a sexualidade feminina, alvo constante de 

repressão e controle.  

Cabe lembrar que Alice Guy-Blanché em 1896, foi a primeira pessoa, entre 

homens e mulheres, a usar o aparato cinematográfico para criar um filme de ficção. As 

mulheres devem usar a câmera para narrar suas próprias fantasias, como estão fazendo, 

e como nos lembra Alice, sempre fizeram, nos outros gêneros cinematográficos. Além 

disso, apesar da pornografia ser tida como a vilã em parte do campo feminista, a 

representação feminina e do ato sexual está presente em vários filmes, propagandas, 

livros e músicas, dos mais intelectualizados aos mais populares, para adultos e crianças. 
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Toda nossa produção cultural deve ser alvo de reflexão com o mesmo empenho, porque 

são produtos que refletem a lógica patriarcal. 

As imagens se apresentam como a principal forma expressiva do mundo 

moderno, o que torna a etnografia das imagens mais do que necessária. “Se o objetivo 

último da antropologia é o “alargamento do universo humano” (Geertz, 1989, 24), como 

fazê-lo desconsiderando determinadas formas de discurso?” (Pereira, 2000, p.57). E 

sobre o caso da sexualidade, adiciono: sendo a pornografia um dos poucos espaços onde 

a sexualidade permanece livre para ser falada escancaradamente, como manter este 

assunto silenciado? 

Pereira (2000) refletindo sobre as relações entre o cinema e a antropologia, 

aponta que ambos são fruto do mesmo período histórico e são formas modernas do 

olhar. A pesquisa antropológica, assim como as imagens capturadas por um 

cinegrafista, enquadra, mostra a realidade a partir de um determinado ponto de vista, é 

uma interpretação da realidade. Dessa forma, assim como os vídeos analisados são uma 

maneira de ver o sexo, as análises sobre eles estão carregadas das minhas perspectivas 

como pesquisadora feminista. 

Para Strathern (2009), a relação entre antropologia e feminismo é incômoda. 

Ambos têm interesse na diferença, entretanto, enquanto o feminismo constrói o Eu 

(mulher) em oposição combativa ao Outro (homem), a antropologia se realiza na 

abertura, no questionamento e entendimento do Outro, para entender a si mesmo. 

Acredito que a antropologia pode contribuir muito nos debates feministas, exatamente 

por questionar, como aponta Gregori (2008) os conceitos ocidentais que o feminismo 

entende como universais, reconhecendo a fluidez dos movimentos dos agentes e das 

opressões. 

Mahmood, por exemplo, ao fazer um trabalho de campo com grupos femininos 

em mesquitas islâmicas no Egito, percebe como o feminismo tende a universalizar a 

situação das mulheres e oferece “um diagnóstico do estatuto das mulheres nas diversas 

culturas e uma directiva para a mudança da situação das mulheres, que são vistas como 

marginais/subordinadas/oprimidas.” (MAHMOOD, 2006, p.8). Esta abordagem é 

interessante porque mostra como o movimento feminista pode acabar se tornando 

etnocêntrico e autoritário, ao acreditar que tem a verdade sobre as demais culturas, 
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silenciando as subjetividades nativas, e excludente, na medida em que cala a voz das 

mulheres que sofrem a opressão.  

A ideia de gênero como uma categoria que pretende distinguir a construção 

social da dimensão biológica do sexo já estava na obra de Beauvoir (1967) quando ela 

fala que “não se nasce mulher, torna-se”, ou seja, a opressão feminina surge na cultura, 

não é determinada pela biologia. O feminismo contemporâneo começou a utilizar a 

ideia de gênero, ao invés de papeis fixos, como uma categoria relacional, criticando as 

ideias universalistas e binárias que o feminismo trazia até então. Butler (2016), baseado 

na teoria de Beauvoir, critica o sujeito “mulheres” do feminismo, sugerindo que o 

gênero existe nas relações construídas, é contextual, e a categoria “mulheres” não é 

estável. 

O conceito de gênero como diferença sexual, assim como as análises rígidas 

sobre sexualidade e relações de poder, acabaram por se tornar uma limitação no 

feminismo, ao adotar uma oposição universal e patriarcal para analisar a opressão. 

Lauretis (1987), usando a visão foucaultiana de tecnologia do sexo, entende o gênero 

como uma relação entre os indivíduos, um conjunto de efeitos produzidos nestes corpos, 

sendo produzido por diferentes tecnologias sociais, como os discursos, vida cotidiana ou 

o cinema. Para Preciado (2011), as tecnologias do sexo também são reapropriadas pelos 

sujeitos, que criam e refletem sobre seus corpos.  

Os saberes sobre corpo e sexo passaram muito tempo circulando apenas por 

debaixo dos panos, abafados pela moralidade da vergonha. Os discursos e o silêncio que 

os circunda precisam ser analisados para entendermos como as diferentes sociedades 

pensam o sexo, sem, contudo, cairmos em críticas reducionistas à pornografia. Como já 

foi apontado, não acredito que seja possível analisar gênero e opressão de forma 

universalista nos debates da sociedade ocidental moderna. 

Apesar de a indústria pornográfica ser uma das mais lucrativas do mundo, pouco 

se fala sobre ela e existem poucas pesquisas quantitativas e qualitativas sobre o tema. 

Sempre me interessei por cinema, já que curso outra graduação nesta área, e por 

feminismo. Em minha trajetória acadêmica, cada vez mais, fui sendo atraída para os 

espaços onde as relações de poder entre os gêneros se mostravam mais intensas: os 

vídeos pornográficos. Acredito que o tema seja importante, porque a imaginação 

pornográfica dialoga com as nossas próprias fantasias, e desconstruir noções patriarcais 
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de gênero e da sexualidade é fundamental para construir uma sociedade mais igualitária. 

Por isso tudo, estudar pornografia é fundamental.  

Assim como as imagens, a tecnologia transformou as relações sociais e a 

construção da realidade, apresentando um novo desafio para os antropólogos que 

precisam etnografar o universo digital, adaptando os métodos tradicionais de pesquisa 

para um campo que não apresenta as mesmas concepções de tempo e nem de espaço. 

Clifford (1997) entende a análise antropológica como um terreno móvel, onde, a partir 

da viagem, o antropólogo se desloca de um lugar pro outro. Uma viagem, assim como 

uma pesquisa, não é uma ação, ela é acompanhada por uma interpretação e desejos 

pessoais.  

Nos estudos digitais, o deslocamento do antropólogo para o campo está a um 

clique. O computador faz parte da vida pessoal do pesquisador e na tela, no universo 

online, a vida cotidiana, os entretenimentos, o material escrito e o objeto de estudo 

dividem o mesmo espaço. Os mundos online e off-line não são realidades separadas. 

Noveli (2010) os entende como um continum da mesma realidade. Esta interpretação 

pode ser interessante para refletirmos sobre como as pesquisas online nos afetam e que 

aspectos das histórias fantasiosas da pornografia levamos para a vida cotidiana. 

Minha pesquisa consiste em uma análise etnográfica do site pornográfico mais 

acessado do mundo, o xvideos. Meu objetivo foi refletir sobre as práticas e 

representações sobre o feminino mais invocadas na pornografia mainstream, então me 

contive a analisar os dez vídeos mais assistidos pelos usuários em cinco meses de 

pesquisa. Mainstream se refere ao modelo de pensamento ou gosto popular da cultura 

dominante, aquilo que é comum e comercial, fazendo parte da cultura de massas. 

Acredito que a pornografia circule entre a transgressão e o conservadorismo e não me 

fecho em uma análise rígida das imagens. Entretanto, pude observar que o corpo 

feminino é o principal destaque dos vídeos dirigidos por homens, aparece com muita 

frequência em quadro, diferente do masculino que aparece o mínimo possível, apesar 

disso, o prazer feminino não é o foco das narrativas. 

Realizei um estudo comparativo, analisando também vídeos dirigidos por 

mulheres, alguns se encontram disponíveis em sites pornô, mas a maioria consegui 

baixando da internet. Pude perceber que diferenças se formam quando as mulheres 

representam o sexo e as fantasias. Algumas correntes feministas acreditam que a 
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pornografia é um discurso, então as mulheres podem narrar suas histórias através de 

imagens, ou seja, a pornografia por si só não é violenta e misógina, mas sim o uso que 

estão fazendo dela. 

No primeiro capítulo analiso o conceito e a história da pornografia. Ela é uma 

manifestação da cultura ocidental e sua definição passou por uma série de conflitos 

relacionados às posições de poder, se transformando de acordo com as visões de época e 

com os valores subjetivos dos sujeitos. Normalmente, a pornografia é vista com maus 

olhos, é obscena e se distingue do erotismo por apresentar o sexo de maneira explícita e 

vulgar. De certa forma, ela escancara o sexo, mostrando cada detalhe íntimo da relação 

entre os corpos e seus fluídos, que costumam permanecer escondidos sob o lençol da 

moralidade. Entretanto, é notável observar que as disputas pelo que é ou não 

considerado pornográfico passa por questões de gosto e de classe, como aponta Grillet 

apour Abreu (2012): “a pornografia é o erotismo dos outros”. O que é considerado 

pornografia também depende de quem recebe a obra, por este motivo, algumas coisas 

que não foram produzidas para serem pornográficas foram consideradas como tal 

séculos depois, já que o conceito está em um constante processo de transformação.  

O que é considerado pornográfico se relaciona com os olhares de cada época e 

faz parte de uma disputa de discursos e visões de mundo. O início da pornografia 

costuma ser localizado no século XVI e relacionado com o surgimento da imprensa e o 

aumento do número de alfabetizados. Materiais indecentes que antes estavam restritos 

às classes dominantes, letradas, começaram a circular com mais facilidade pela 

sociedade, o que se tornou um problema de moralidade e censura. No século XIX, a 

pornografia, antes com uma função política de criticar a moral cristã e a aristocracia, se 

torna uma categoria distinta, próxima do que conhecemos hoje, uma coisa feita para 

excitar e ensinar sobre o sexo. Neste período, a sociedade ocidental já tinha passado por 

transformações no seu regime de visualidade, na sua distinção entre público e privado, 

na sua relação com a sexualidade, o corpo, e o casamento, se aproximando da 

modernidade que conhecemos. 

Nos segundo e terceiro capítulos, me debruço sobre os debates acadêmicos no 

qual se insere a pornografia hoje, e apresento minha etnografia de alguns vídeos 

pornográficos do site pornô xvideos. Algumas características das representações sexuais 

do período são apresentadas nos vídeos pornográficos até hoje, como por exemplo, o 
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sexo carente de afetos, fora do casamento, as práticas sexuais orais e anais, o 

lesbianismo, a recusa da mulher e o estupro como fetiche, e o exagero dos corpos e 

práticas sexuais, com pênis gigantes, posições de malabaristas e transas intermináveis.  

Refletindo sobre o conceito e a história da pornografia, pude perceber que ela é 

apenas uma das representações possíveis sobre o sexo, e sempre foi analisada a partir da 

perspectiva masculina. Exatamente pela importância da relação entre opressão e 

sexualidade, acredito que o feminismo precisa se debruçar sobre as questões da 

representação e imaginação do sexo, e discutir essa questão pensando nas 

transformações possíveis do discurso. O termo pornografia feminista foi usado pela 

primeira vez por atrizes pornôs que começaram a fazer seus próprios filmes e 

performances sobre sexualidade feminina. Acredito que é fundamental trazer estas 

ideias para o debate feminista, para não excluir os sujeitos que o feminismo quer 

proteger. Como aponta Santana em sua dissertação, até setembro de 2010, o banco de 

teses da CAPES continha 83 trabalhos que abordavam o tema da pornografia, mas 

nenhum era sobre a relação entre pornografia e feminismo (SANTANA, L. 2014). 

Atualmente, diversos grupos que não se sentem representados pelos corpos e 

práticas da pornografia tradicional vêm disputando o espaço no campo da pornografia, 

usando as imagens para construir saberes e reflexões sobre a sexualidade dos próprios 

sujeitos ativos.  Algumas correntes feministas sugerem censurar a pornografia devido ao 

seu carácter pedagogizador violento, entretanto, outras ideias feministas, com as quais 

eu me alinho, refletem que é exatamente por a pornografia ser um espaço de 

aprendizado que as mulheres devem usar esta ferramenta imagética para compartilhar 

saberes sobre os próprios prazeres, rejeitando a ideia de manter a sexualidade feminina 

em segredo, tornando o desejo político. Como aponta Baltar, as novas pornografias 

estão interessadas, mais do que nas representações, em mobilizar os prazeres a partir do 

olhar, construindo uma “pedagogia que é da ordem dos afetos: ensinamentos pelo 

corpo, com o corpo; pela e com a mobilização sensorial” (BALTAR, 2015,p.132). 
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2. Breve História da Pornografia  

 

Neste capítulo pretendo apresentar a ideia conflituosa sobre o que é pornografia. 

Hoje os vídeos pornôs circulam livremente nos sites gratuitos, entretanto, a pornografia 

surgiu antes do cinema existir, e tem uma estrita relação com a ampla circulação 

proporcionada pelo advento da imprensa. O conceito de pornografia se cruza com o de 

erotismo numa disputa entre o que é aceitável ou não e o que é de bom gosto no campo 

artístico. 

 

2.1 Os limites do obsceno na representação artística 

O termo pornografia é polissêmico, e suas definições se transformam com as 

mudanças da sociedade ocidental moderna, já que é um fenômeno desta. Como a 

sociedade é múltipla, muitas vezes em um mesmo período histórico, as suas definições 

passam por valores subjetivos. Inúmeras culturas falam sobre sexo e fazem suas 

representações, a maioria delas reconhece o sexo como algo importante e poderoso, mas 

Arcand (1993) nota que os discursos sobre sexualidade não tiveram a mesma origem 

baseada nas obsessões religiosas e morais, como na nossa sociedade ocidental. Nesta, ao 

mesmo tempo em que a sexualidade pode ser vista como um tabu, ficando debaixo dos 

panos, ela também é central na vida íntima da nossa cultura. O autor de maneira 

humorada comenta como, ao falar de sexo, temos medo de parecermos muito 

escandalosos ou muito pouco escandalosos. (ARCAND, 1993, p.18).  

 A noção de pornografia mistura-se com o de erotismo e a separação entre as 

duas formas representações dos desejos sexuais é indefinida. Normalmente, o erotismo 

insinua o ato sexual, enquanto a pornografia o mostra detalhadamente, entretanto, a 

diferença central entre ambos está atrelada a uma questão de gosto no senso comum, o 

erotismo é de bom gosto, é moralmente aceito, enquanto a pornografia, que escancara 

aquilo que é proibido, não, é considerada vulgar. Para Grillet apour Abreu (2012), a 

pornografia é o erotismo dos outros, ou seja, é aquilo que os que imorais gostam, nunca 

nós mesmos. A definição dos dois, como aponta Abreu (2012), depende não só da 

mensagem, mas também da recepção da onde a obra artística aparece, e do que é 

considerado admissível ou inadmissível no contexto.  
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 Neste trabalho estou interessada apenas na pornografia, naquela representação 

obscena difícil de definir, mas que costuma cortar os corpos, resumindo-os às genitálias. 

A dificuldade em delimitar o conceito foi bem resumida na célebre frase do juiz da 

Suprema Corte americana, Potter Stewart, quando num julgamento afirmou que: “Eu 

não sei o que ela é, mas reconheço quando vejo uma.”. Reconhecemos o que é 

pornografia quando vemos uma devido ao olhar censurador da sociedade ocidental, 

identificamos o excesso de obscenidade porque a pornografia ultrapassa os limites do 

aceitável. 

 Para Abreu (2012), o processo civilizatório ocidental tem sido estruturado na 

repressão, visto que, segundo a tradição judaico-cristã, Adão e Eva foram expulsos do 

paraíso por terem consumido o desejo sexual. Essa proibição do prazer é o que torna a 

pornografia transgressora, a exposição do obsceno enaltece esse prazer proibido do qual 

Eva foi a culpada. Para Sontag, “o exagero pornográfico, por vezes, prenuncia o erótico, 

e talvez seja melhor compreendido se referido ao universo da imaginação, onde o 

excesso pode se constituir na essência da sua mensagem.” (SONTAG, 2004, p.62). Ou 

seja, a autora defende que a pornografia, a partir da ficção, estimula e realiza os desejos 

proibidos que atuam no campo da imaginação.  

 Para Goulemot (2000), nem toda representação do sexo, mesmo que se esforce 

para isso, pode ser considerada pornográfica. Não basta uma descrição detalhada ou um 

texto bem construído, os materiais pornográficos devem ter enunciação pornográfica, 

que é ter o objetivo consciente de despertar os desejos sexuais no leitor, ou seja, sua 

capacidade de excitá-los. O público desses livros (e podemos incluir aqui, os filmes 

pornográficos atuais) não deseja desfrutar uma boa leitura, mas sim usufruir dos efeitos 

excitantes da leitura: “tem uma finalidade fisiológica: despertar no leitor o desejo de 

gozar, deixá-lo num estado de tensão e de falta do qual ele deverá se libertar por um 

recurso extra-literário” (GOULEMOT, 2000, p.149). Enquanto o erótico, associado ao 

bom gosto, escolhe bem as palavras, tem um grande conceito artístico por trás, a 

pornografia deve exclusivamente, segundo o autor, fazer com que o leitor/espectador se 

excite.  

Fica claro que os vídeos pornográficos dos sites pornôs tem a função de 

estimular o consumidor, entretanto, é interessante analisar historicamente o conceito 

para entender as transformações que a representação explicita dos órgãos genitais sofreu 
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ao longo dos séculos. A definição de pornografia pode mudar, mas ela continua 

existindo como categoria obscena e fantasiosa. Kendrick (1995), alerta que chega a ser 

risível e egoísta achar que nossos pais ou avós ingenuamente não sabiam o que era 

pornografia ou não viam perversidade nas coisas, e que nós hoje sabemos e entendemos. 

Como afirma o autor: 

 

A palavra pornografia já designou tantas coisas no seu um século e 

meio de existência, que qualquer intenção de definir o que agora ela significa 

corre o risco de degenerar muito rapidamente no absurdo. Em meados do 

século XIX os afrescos de Pompéia foram julgados como “pornográficos” e 

encerrados em câmeras secretas fora do alcance das mentes virginais; não 

muito tempo depois, Madame Bovary foi levada a julgamento por ensejar um 

perigo semelhante. Um após o outro, ao longo de um século, tem desfilado 

sobre os tribunais casos nos quais se delibera sobre a natureza perniciosa de 

Ulisses, O amante de Lady Chatterley, Trópico de Câncer e uma vintena de 

obras literárias, muitas das quais figuram hoje em dia nas listas de leitura das 

universidades. Todas essas coisas foram “pornográficas” alguma vez e agora 

deixam de ser; nesse momento o estigma do “pornográfico” recai sobre as 

fotografias, as películas e as fitas de vídeo que encenam de maneira explicita 

matérias sexuais (Kendrick, 1995, p. 15).    

 

Muitos textos que no período de publicação não eram consideramos pornográficos, 

foram vistos assim alguns séculos depois, o que mostra como a definição do 

pornográfico pode ser conflituosa, assim como alguns textos que foram escritos com a 

intenção de serem pornográficos, hoje não despertam nenhuma emoção sexual no leitor 

devido sua linguagem rebuscada e o excesso de metáforas. Por este motivo, autores da 

área de antropologia como, por exemplo, Gregori (2003) e Díaz-Benítez (2010) não 

fazem distinção entre erotismo e pornografia, porque consideram sua separação um 

conflito de gosto e tempo histórico. 

Fanny Hill, um dos livros pornográficos mais lidos durante os séculos, por exemplo, 

quando publicado em 1749, não fez com que o governo britânico achasse necessário 

intervir em sua circulação, entretanto, algumas décadas depois o livro foi censurado 

pelo governo e o autor, John Cleland, preso. O mesmo aconteceu com a antologia de 

contos de As Mil e Uma Noites, clássico da literatura árabe provavelmente do século IX, 

que foi considerada pornográfica e proibida pelo governo egípcio em 1985, talvez uma 

influência da forma que a cultura britânica lidava com a sexualidade. Os dois exemplos 

mostram que nem sempre a modernidade é mais tolerante aos discursos sexuais 

(Arcand, 1993, p.54). 
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 Como categoria distinta da literatura e da representação visual, a pornografia 

nasceu no século XIX, mas não significa que antes dessa data a sociedade não 

produzisse e consumisse materiais que representassem as genitálias e o sexo. Além 

disso, como mostra Hunt (1999), se hoje o conceito de pornografia é definido como 

sexo explicito, até o século XVIII qualquer texto imoral poderia ser considerado 

pornográfico:  

 

Se a considerarmos como representação explicita dos órgãos e das 

práticas sexuais para estimular sensações, então, até meados ou final do 

século XVIII, a pornografia era quase algo além. Na Europa, entre 1500 e 

1800, era mais frequentemente um veículo que usava o sexo para chocar e 

criticar as autoridades políticas e religiosas. Porém, emergiu lentamente 

como categoria distinta nos séculos entre o Renascimento e a Revolução 

Francesa, por causa, em parte, da difusão da própria cultura impressa. O 

desenvolvimento da pornografia ocorreu a partir dos avanços e retrocessos da 

atividade desordenada de escritores, pintores e gravadores, empenhados em 

pôr à prova os limites do “decente” e a censura da autoridade eclesiástica e 

secular (HUNT, Lynn, 1999, pag 10). 

   

2.2 Pornografia e a Cultura de Massa 

Para Findlen (1999), o desenvolvimento da pornografia começou no século XVI, 

quando surgiu uma necessidade de separar o erótico do pornográfico. O advento da 

imprensa, unido ao maior numero de alfabetizados, fez com que o conhecimento 

circulasse de forma mais ampla pela sociedade, formando um público leitor urbano que 

consumia a cultura antes restrita à elite social e intelectual. O mercado de obscenidades 

da época, inspirado nos moldes clássicos romanos, fez com que os segredos sexuais 

pudessem circular pela sociedade, e as gravuras impressas de Marcantonio Raimondi ou 

os livros de Pietro Arentino, antes restritos aos ricos, tornaram-se uma demanda do 

mercado consumidor. A nova tradição artística pornográfica foi inovadora, porque 

atraiu um público maior, graças à novidade da impressão e, além de representar o ato 

sexual de maneira escancarada, usou o sexo como sátira política. 

 Antes, quando as pinturas pornográficas, ou os museus secretos de arte erótica 

eram restritos aos homens brancos, alfabetizados e ricos da sociedade, a representação 

explicita do sexo não era um problema. A pornografia, por tanto, surge como conflito de 

classe, emerge quando as figuras impressas e manuscritos eróticos privados se tornam 

públicos, e começa a preocupar a elite e a autoridade, principalmente no século XVIII, 
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quando a impressão de textos estava completamente consolidada. Quando a cultura é 

democratizada ela se torna um problema por que os pobres, mulheres e jovens podiam 

ser corrompidos com os materiais pornográficos, então os mecanismos de censura 

começaram a atuar para definir o que era permitido à moralidade ou não. O obsceno 

surge para distinguir o público do privado. 

 Fazendo uma geneaologia da obscenidade, Sibilia (2014) nota como o corpo 

humano começa a ganhar uma conotação erótica no fim da Idade Média, sendo 

consolidada na era Iluminista do século XVIII. Neste período, surge um novo regime de 

visualidade, onde a nudez se torna objeto de desejo carnal e com isso, imprópria para os 

espaços públicos. Esse modo de olhar o corpo foi historicamente construído junto com o 

desenvolvimento da moral burguesa, ou seja, o corpo foi sendo censurado, jogado à 

escuridão por ser impróprio, não pelo Cristianismo, mas pela nova visão de mundo 

laica. O Ocidente cristão, até aquele momento, via a nudez dos corpos como algo 

natural, inclusive, as igrejas, hospitais e outros lugares públicos tinham expostos 

grandes quadros com corpos nus, o que pode causar estranheza ao nosso olhar moderno. 

Neste novo regime de visualidade o olhar vê o corpo nu, o erotiza e acha que ele deve 

ser censurado. 

 Os seios femininos e o leite materno eram símbolos religiosos, Virgem Maria era 

frequentemente pintada amamentando Jesus, com um seio exposto. Entretanto, no 

século XVIII, os seios começam a ter outra conotação, atraindo os olhares e se tornando 

um dos principais pontos de estímulo erótico. Foi neste século que o pensamento laico 

se desenvolveu, o corpo começou a ser medicalizado e surgiu a ideia de amor 

romântico. Os seios femininos, antes carregados de múltiplos sentidos no plano 

espiritual, tornaram-se símbolo exclusivo da erotização, sendo capturados pelos saber 

anatômico e pela indústria pornográfica. Sendo assim, todos os quadros religiosos que 

representavam o corpo nu, principalmente os da Virgem Maria amamentando, foram ou 

repintados, tapando o seio exposto, ou queimados. A nudez se tornou alvo da 

obscenidade, sendo identificado nela algo que não deveria ser exposto, pois ofendia a 

moral burguesa vigente (SIBILIA, 2014, p.40). 

 A pornografia surge neste contexto, onde o corpo, pelo olhar da burguesia, 

começa a se tornar erótico, obsceno e consequentemente, alvo de censura. Entretanto, 

nos séculos XVII e XVIII, a arte pornográfica, não era usada apenas com a intenção de 



23 
 

excitar o leitor. Os artistas também usavam o corpo e o sexo para criticar a hipocrisia 

cristã e as relações políticas da época. Dessa forma, até 1790, a censura sobre a 

pornografia não se dava necessariamente por uma questão moral, mas também por seu 

carácter político. Depois desse período, no fim do século XVIII e início do século XIX, 

a produção pornográfica perde seu caráter político e vai se tornando uma obra comercial 

com o exclusivo objetivo de excitar o leitor, e foi nesta época que ela ganhou a maior 

parte do público. 

A libertinagem, ligada ao Iluminismo, fez parte dos questionamentos que 

eclodiram na Revolução Francesa, o livre-pensamento e as críticas aos princípios morais 

da época, clamadas pelos libertinos, fizeram com que os artistas criassem significativas 

obras pornográficas. Esses textos, normalmente romances, eram considerados ilegais no 

Antigo Regime, mas circulavam aos montes por debaixo dos panos. Quase todo mundo, 

da pequena parcela de letrados do país, foleava os livros proibidos. Estes podiam ser 

proibidos pelo tema, ou por não seguirem os padrões de impressão determinados pelo 

governo francês. O mercado ilegal de livros proibidos formava uma rede enorme na 

Europa que envolvia as gráficas onde eram impressas, os transportadores dos livros, os 

livreiros e os leitores. 

As classificações sobre o que poderia tornar um livro ilegal eram tantas que nem 

os agentes do Antigo Regime, despachantes, aduaneiros ou livreiros sabiam quais livros 

eram ilegais e quais não. Normalmente, qualquer livro que contrariasse o Estado, a 

Igreja e a moral eram proibidos, mas cabia aos policiais folear os livros e decidir na 

hora da apreensão se as informações ali impressas eram toleráveis. Para as instituições, 

o maior problema desses livros ilegais era que pela primeira vez o ateísmo era impresso. 

Não estava sendo murmurado e passado de boca em boca pelas ruas da cidade ou em 

cartas confidenciais, estava perpetuado com letras majestosas em livros de edições 

belíssimas. A maioria deles, em geral tachados como “filosóficos”, apresentava uma 

forte crítica ao pensamento religioso, e ridicularizava tudo que a Igreja respeitava. Para 

Darnton: 

 

As mesmas figuras estereotipadas apareciam em quase todos os setores da 

ilegalidade: monges lascivos, freiras devassas, bispos impotentes sucumbindo 

a doenças venéreas, abadessas lésbicas entregando-se ao furor uterino. (...) 

[estes livros] pertenciam a uma tradição de anticlericalismo obsceno que se 
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pode classificar tanto como irreligioso quanto como pornográfico. 

(DARNTON, Robert. 1998, p88). 

 

Os libertinos, por tanto, usavam a representação explicita dos órgãos sexuais não 

só para excitar o leitor, mas para criticar a hipócrita moralidade cristã. O maior best-

seller da época, Teresa Filósofa, de autor desconhecido, proibido pelo Antigo Regime, 

apresenta uma forte crítica ao pensamento religioso. Nessa época, ainda não existia a 

pornografia como um gênero distinto, assim, o livro faz parte da explosão de textos que 

misturavam a pornografia escancarada entre freiras e padres com as reflexões 

iluministas, usando a própria doutrina religiosa para construir uma visão da sexualidade 

transformadora. 

O desenvolvimento do conceito de pornografia sempre foi uma categoria sujeita 

a conflitos e mudanças, mas foi no período pós-revolução francesa que ele começou a 

ganhar estabilidade. Hunt (1999), afirma que o primeiro uso moderno do termo é datado 

de 1806 na França, foi no início do século XIX que a pornografia surge como a 

categoria que conhecemos hoje - representação explicita dos órgãos sexuais - e com 

isso, torna-se perigosa pela questão moral.  

No fim do século XVIII, o equilíbrio entre privado e público, decência e 

obscenidade foi abalado, e a pornografia emergiu como preocupação governamental 

distinta. Para Arcand (1993), os problemas sobre a moralidade pendulam entre dois 

lados: ou ela é vista como um assunto privado que o Estado não deve intervir, ou ela é 

publica porque traz efeitos horríveis à sociedade, o que obriga o Estado a ter um 

controle político sobre a moralidade e a pornografia. Quando a moralidade se torna uma 

questão pública, se torna censurável
1
. 

Foucault analisa como o poder, a partir do século XVIII, incitou a proliferação 

dos discursos sobre sexualidade. A sexualidade não é algo natural, foi construída pela 

cultura de acordo com os objetivos da classe social dominante, que a produz. As 

instituições (médicas, religiosas, governamentais) passaram a ver necessidade de 

controlar a sexualidade dos indivíduos, seja por meio do biopoder (controle da espécie e 

                                                           
1
 Dworkin e Mackinnon (2019) afirma que entender a pornografia como uma questão moral é não 

enxergar o que ela realmente é: uma violência contra as mulheres. A autora, a favor da proibição da 

pornografia, acredita que entender a pornografia como um conflito entre puritanismo e liberdade é estar 

do lado dos que enriquecem com a pornografia e ir contra as mulheres que são violadas diretamente e 

indiretamente nessa indústria. Pornografia, por tanto, não deveria ser entendida como um problema de 

moralidade e sim de segurança e saúde pública.  
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gestão da vida para fortalecer o Estado) ou pela disciplina (a psiquiatria define o que são 

as perversões sexuais, a pedagogia estuda a sexualidade infantil etc.). 

No século XVIII o sexo se torna questão de polícia, não pelo controle repressivo, 

mas porque começa a existir uma necessidade de regulá-lo por meio de discursos. Entre 

o Estado e o indivíduo está a sexualidade como território de disputa pública, construída 

a partir de uma teia de discursos, saberes e análises. Através desses discursos, 

estabeleceram-se normas de desenvolvimento sexual e traçaram-se todas as 

irregularidades possíveis, com isso, por exemplo, o número de condenações judiciárias 

das perversões sexuais aumentou e os pedagogos e médicos tentam tratar e alertar os 

pais sobre os comportamentos desviantes que crianças e adolescentes podiam 

apresentar. Para o autor, a penalidade e o adestramento como mecanismos de 

eliminação do problema são sempre fadados ao fracasso e sempre obrigados a 

recomeçar (Foucault, 1988). 

Ao afirmar que “o que é próprio das sociedades modernas não é terem 

condenado o sexo a permanecer na obscuridade, mas sim o terem devotado a falar dele 

sempre, valorizando-o como o segredo” (Foucault, 1988, p.35), o autor considera que os 

discursos que explodiram na sociedade moderna construíram o sexo de maneira 

obscura: fala-se muito dele para que ele não se manifeste abertamente, controla-se 

publicamente para que ele se mantenha em segredo, na vida privada. É necessário 

evidenciar a sexualidade publicamente como uma forma de controlá-la porque ela se 

torna preciosa e perigosa.  

O sexo dentro do casamento, monogâmico e heterossexual, se torna o sexo ideal, 

mas fala-se pouco dele, ele se mantêm em segredo. Os discursos e técnicas se voltam 

para a sexualidade das crianças, dos loucos, dos criminosos, dos homossexuais 

(Foucault, 1988). Esse excesso de atenção aos comportamentos desviantes, para o autor, 

fez com que nos séculos XVIII e XIX proliferasse uma multiplicação da sexualidade, 

reforçando suas formas absurdas. A ideia central da obra de Foucault é que o poder não 

é detido por uma única instituição e muito menos pelo Estado, é uma relação entre as 

pessoas, que sempre se transforma, e não é só repressiva. Portanto, ao se falar com tanta 

frequência da sexualidade com o intuito de reprimi-la, o poder acaba dando mais espaço 

para o prazer e os desvios: 
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O poder que, assim, toma a seu cargo a sexualidade, assume como um dever 

roçar os corpos; acaricia-os com os olhos; intensifica regiões; eletriza 

superfícies; dramatiza momentos conturbados. Açambarca o corpo sexual. 

Há, sem dúvida, aumento da eficácia e extensão do domínio sob controle, 

mas também sensualização do poder e benefício de prazer. O que produz 

duplo efeito: o poder ganha impulso pelo seu próprio exercício; o controle 

vigilante é recompensado por uma emoção que o reforça; a intensidade da 

confissão relança a curiosidade do questionário; o prazer descoberto reflui em 

direção ao poder que o cerca. Mas tantas questões urgentes singularizam no 

questionado os prazeres que experimenta; o olhar os fixa, a atenção os isola e 

anima. O poder funciona como um mecanismo de apelação, atrai, extrai essas 

estranhezas pelas quais se desvela. O prazer se difunde através do poder 

cerceador e este fixa o prazer que acaba de desvendar (Foucault, 1988, p. 43-

44). 

 

As sexualidades periféricas são centrais nas narrativas pornográficas, e 

raramente uma história expõe a vida sexual de um casal católico, monogâmico e 

heterossexual. Na disputa do poder e dos discursos em curso, elas apresentam as 

histórias das sexualidades desviantes, que ficaram reprimidas na imaginação. A 

pornografia, no final do século XVIII, quando se torna essencialmente um objeto de 

estímulo ao prazer, vira a grande responsável por corromper o indivíduo da sexualidade 

legitimada pelo Estado, pela ciência ou religião. A preocupação das forças dominantes é 

que ela pode alterar a moralidade das pessoas, por apresentar comportamentos 

perversos. 

Arcand (1993) reflete sobre a contradição deste fato: se a pornografia é tão 

asquerosa, e esses desvios sexuais tão condenáveis, por que ela é tão popular? Por que 

as pessoas continuam achando excitante? O perigo da pornografia para ele é que ela 

pode afetar as famílias, ela é uma ameaça não a qualquer indivíduo, mas aos grupos 

mais frágeis, que podem ser suscetíveis a qualquer coisa, portanto precisam ser 

protegidos (Arcand, 1993, p. 125). Neste grupo estão as mulheres, os jovens e os 

pobres, tidos como ignorantes. Esta preocupação está em jogo desde o seu surgimento: 

quando a pornografia estava restrita aos homens, brancos e letrados, ela não era alvo de 

preocupação, porém, com a circulação desse material nas mãos de qualquer um, ela se 

torna um problema. A pornografia é perigosa porque corrompe o outro. 

No final do século XIX surgem novas tecnologias de captação ótica e mecânica 

da realidade. A fotografia e o cinema encontraram um mundo efervescente de inovações 

e transformações sociais que apontavam para um frenesi de visualidade. Segundo Abreu 

(2012), as lentes estavam fascinadas pela captura do movimento dos corpos, recortando 
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as formas humanas e o mundo, tendo uma afinidade com a sexualidade desde seu 

nascimento (Abreu, 2012, p.38). Alguns filmes dos primórdios, já insinuavam o 

erotismo, exibindo atrizes dançando, com o intuito de agradar o público masculino. 

Entretanto, cabe lembrar que o primeiro nu frontal da história do cinema foi feito por 

uma mulher, a diretora Lois Weber, no filme Hypocrites (1915), por mais que alguns 

historiadores do cinema insistam em dar os créditos ao filme A Filha dos Deuses 

(1916), de Herbert Brenon, feito no ano seguinte. 

Na primeira década do século XX, antes que as histórias tivessem uma narrativa 

lógica e o corpo nu fosse exibido por completo, já existiam filmes que abordavam o 

corpo pornograficamente, como o filme Traffic in souls (1913) que mostrava, como um 

pseudo-documentário, a história de prostitutas e foi um sucesso de público. O curta 

tinha planos separados de genitálias, a montagem era confusa e já tinha a intenção de 

excitar o leitor, sendo exibido em bordeis. Surgiram os stag movies, filmes feitos para 

homens, produzidos de forma bem artesanal, que eram exibidos ilegalmente em lugares 

fechados. Eram filmes curtos, que foram comprados por muitos países, inclusive o 

Brasil, e possuíam as mesmas características dos filmes da época (pouca variação de 

planos, descontinuidade na montagem), apresentando cenas explícitas de sexo, feita por 

atrizes e atores amadores.  

Eles serviam de iniciação sexual para os homens, e, como eram exibidos em 

bordeis, incentivavam os clientes a se deitarem com as prostitutas. Muitas 

características dos filmes pornográficos atuais já estavam nele, assim como já estavam 

nos romances pornográficos, como o didatismo sexual, relações lésbicas fetichizadas, o 

voyeurismo, personagens femininas em evidência no quadro e mais desenvolvidas como 

personagem (já que eram as protagonistas). Contudo, raramente os filmes tinham a 

ejaculação masculina ou feminina. 

Os filmes saíram de moda depois dos anos 1920. Na década de 1930 se produziu 

pouquíssimos filmes eróticos, quando surgiu o Código de Hays, a primeira 

regulamentação americana sobre censura que era extremamente moralista. Nos anos 

1940, alguns filmes chamados exploitation, exibiam conteúdo erótico sem cenas de sexo 

explícito, e nos anos 1950 surgiu uma grande onda de nudez naturalista, sem apelo 

erótico. Já na década seguinte, o corpo nu volta a ser visto com malícia e alguns curtas 

começaram a exibir genitálias e garotas fazendo strip-tease. 
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Os pornôs começaram a se tornar mais indecentes, e junto com a revolução 

sexual dos anos 1970, Garganta Profunda foi lançado em 1972, se tornando uma das 

bilheterias mais lucrativas da história americana, transformando a indústria do cinema 

pornográfico e a relação que o público tinha com os filmes hard-core. O longa-

metragem ficcional possui uma série de números sexuais, uma história complexa e foi 

inicialmente exibido legalmente nos cinemas, mas depois que 500 mil pessoas já 

haviam visto o filme, a justiça proibiu sua exibição. Garganta Profunda, conta a 

história de Linda, uma mulher que nunca teve um orgasmo, mas não por incompetência 

masculina, ela só não sabia que seu clitóris na verdade estava na garganta (mais uma 

vez os homens erraram onde fica o clitóris!). Esta narrativa constrói um modelo de 

personagem feminino perfeito perante os olhos masculinos, uma mulher que atinge o 

auge do prazer ao fazer sexo oral
2
. 

Garganta Profunda apresenta as características hoje consideradas essenciais 

para as representações de gênero, como o orgasmo e a ejaculação masculina feita para a 

câmera, foi essencial para a difusão da pornografia, porque levou pessoas comuns ao 

cinema para assisti-lo, tirando-a do submundo e levando-as para as sessões lotadas de 

cinema, mesmo durante uma onda de conservadorismo norte-americana durante o 

governo do presidente Nixon. Garganta Profunda, junto com Atrás da Porta Verde 

(1972) e O Diabo na Carne de Miss Jones (1972) fizeram com que a pornografia 

iniciasse sua era de ouro nos Estados Unidos e começasse a ser vendida como cultura de 

massa, tal qual a conhecemos hoje.   

 

2.3 Estereótipos seculares 

Ao longo dos séculos, a pornografia se construiu como uma representação criada 

por homens com o objetivo de excitar outros homens. O corpo feminino, por tanto, 

esteve apresentado como objeto sexual destinado aos prazeres masculinos. Uma grande 

marca da literatura pornográfica moderna é a predominância de narradoras mulheres, o 

                                                           
2
 A atriz Linda Lovelance, além de ganhar pouquíssimo em relação ao lucro total do filme, atuou como 

atriz pornô porque o marido, produtor do filme, a obrigou. Além disso, ele prostituiu a esposa e a agredia 

durante as relações sexuais. Anos depois, Linda Lovelance escreveu um livro sobre suas terríveis 

experiências e se transformou numa ativista anti-pornografia. 
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que proporcionava aos leitores homens uma espécie de cumplicidade. As protagonistas 

contavam o que sentiam e descreviam detalhadamente o seu prazer. 

 Desde os sonetos de Aretino
3
, considerado o pai da pornografia, as prostitutas 

são protagonistas frequentes nas narrativas pornográficas. Nestas histórias, elas 

possuem uma vida semelhante a da fábula, são determinadas, independentes, bem 

sucedidas, instruídas, amam transar com todos os homens que aparecem, e 

normalmente, tiveram uma vida miserável, mas graças à profissão se tornaram 

instruídas e riquíssimas. Dessa forma, as histórias, reduzidas ao ato sexual, reforçam os 

arquétipos sexuais e se distanciam completamente da realidade social. (HUNT, 1999). 

Um dos mais famosos romances pornográficos de todos os tempos, Fanny Hill, 

de 1749, escrito por John Cleland, é narrado em primeira pessoa, e conta a história de 

uma jovem pobre e infeliz que acaba se tornando prostituta e rica. No livro aparecem 

vários símbolos eróticos que estão presentes na pornografia até hoje, como a 

prostituição, o fetiche da virgindade, do lesbianismo e do sexo anal. No livro Teresa 

Filósofa, de 1748, de autoria anônima, também está presente os mesmos símbolos 

eróticos, assim como o uso recorrente do voyeurismo para narrar as cenas de sexo – a 

protagonista espia pela porta o que os outros fazem escondidos. Assim como toda a obra 

de Marquês de Sade, que apresenta todas as perversões sádicas modernas: pedofilia, 

estupros, incestos e profanação. 

Neste período, quando a pornografia tinha um viés político de criticar a moral e 

as relações sociais vigentes, essa representação feminina podia ser considerada 

emancipatória, já que as protagonistas de certa forma controlavam o seu destino e 

possuíam uma vida sexual distinta do que se esperava de uma mulher na época, que era 

usar o sexo somente para a procriação. Porém, o que Hunt (1999) observa é que no final 

do século XVIII, principalmente na obra de Sade, essa representação começou a se 

modificar, os corpos femininos tornaram-se públicos a todos os homens e raramente as 

personagens femininas eram determinadas libertinas. Se por um lado a emancipação da 

sexualidade feminina foi usada para criticar a hipocrisia da sociedade vigente, por outro, 

esses novos discursos sobre a sexualidade beneficiaram somente os homens.  

                                                           
3
 Pietro Aretino (1492-1556) é um escritor italiano considerado o primeiro a escrever um livro 

classificado como pornográfico, Diálogo das Prostitutas (1534-1536). Também é famoso pelos poemas 

do livro Sonetos Luxoriosos (1556). 
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Era frequente nos romances pornográficos uma espécie de metalinguagem, onde 

dentro das próprias histórias os personagens liam livros pornográficos para se 

masturbarem. Em Monsieur Nicolas, de Rétif de la Bretonne, o personagem, ao ler 

Tereza Filósofa, fica tão excitado que estupra qualquer mulher que aparece em seu 

caminho. Após estuprar a costureira da cidade que não apresentou grande resistência, a 

amiga de sua irmã chega no quarto e ele narra: “eu ataquei-a com tanto furor que, tão 

amedrontada quanto surpreendida, ela me supôs louco, enraivecido... Ela cedeu, depois 

de implorar nos meus joelhos para me fazer mudar de ideia.” E algumas horas depois 

quando sua vizinha chega na cena ele diz: “Agarrei-a, deitei-a. Ela quis se defender. 

Isso foi como óleo no fogo... Nem tive tempo de fechar minha porta” e logo após uma 

outra dama entra no quarto e ele narra: “submeti-a a um sexo triunfo tão vigorante 

quanto o primeiro” (GOULEMOT, 2000, p.61). 

O fato do personagem estuprar quatro mulheres, gozando a cada dez minutos, 

revela a ideia do hipergênero da pornografia, conceito de Diaz-Benítez (2010) que será 

explorado mais adiante. Segundo a autora, nas narrativas pornográficas existe uma 

construção exagerada dos gêneros masculinos e femininos dentro da pornografia, 

reforçando os estereótipos: as mulheres devem ser super femininas, devem gemer 

excessivamente, por exemplo, e os homens, super masculinos, possuindo falos gigantes 

e nunca recusando uma transa, como no caso citado acima.  

Também é notável a erotização do estupro. A negação da mulher é vista como 

algo extremamente prazeroso, o que acompanha o imaginário de prazer masculino até 

hoje. Nenhuma das mulheres da história queria de fato transar com o protagonista, elas 

foram atacadas. Para Goulemot, esta passagem mostra como o livro obsceno obriga o 

leitor a se excitar. O desejo é tão forte e imediato que nada pode segurá-lo, nem o corpo, 

nem a moral, é um instinto animalesco, da ordem do instinto biológico. O desejo de 

gozar é tão intenso que não é considerado nem a vontade da parceira. As determinações 

fisiológicas superam a limitações sociais (GOULEMOT, 2000, p.63). 

 Na pornografia em vídeo, desde seus primórdios no inicio do século XX, já estão 

presentes alguns conceitos que seguem até hoje. Os filmes da década de 1910 já tinham 

muitas cenas de masturbação feminina, de mulheres fazendo sexo oral em homens, de 

lésbicas, de ménages com duas mulheres e um homem, e em muitos filmes as mulheres 

aparecem completamente nuas, enquanto os homens só abrem as calças. Com o 
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desenvolvimento da tecnologia, os primeiros planos começaram a ser utilizados como 

recurso cinematográfico, e no campo da pornografia eles forma utilizados para filmar de 

mais perto o corpo feminino. Todas estas características, de representação e forma, 

foram aprimoradas e são usadas até hoje nas pornografias atuais. 
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3. Etnografia do xvideos 

 

 No capitulo anterior, descrevi a pornografia através de uma perspectiva 

histórica, analisando o conflituoso caminho da definição do termo que, não só passa por 

uma questão de gosto, mas também se transforma a partir das mudanças culturais da 

sociedade. A pornografia como conhecemos hoje, vídeos expostos em sites online, 

apresenta algumas semelhanças com aquelas produzidas entre o século XV e XIX, 

principalmente em relação às posições e práticas sexuais, estruturas da narrativa e 

construção das personagens. Meu objetivo nesse capitulo é apresentar minha etnografia 

no site XVideos, analisando como estes vídeos apresentam o sexo e me debruçar sobre 

as representações das personagens femininas. 

 

3.1 Apresentando o campo 

 Optei por realizar minha pesquisa no site eletrônico www.xvideos.com, o site 

pornográfico mais acessado do mundo, 19° site mais acessado no Brasil. Nosso país fica 

em 3° lugar no ranking de países que mais o acessam, perdendo apenas para os Estados 

Unidos e Japão
4
. Entretanto, é notável ressaltar a dificuldade de se obter dados de 

pesquisa sobre o consumo de pornografia em institutos de pesquisa. Existem alguns 

dados na internet, mas muitos não são oficiais, o que evidencia como a pornografia, 

apesar de ser uma indústria que movimenta grande quantia de capital, tende a ser pouco 

falada (SANTANA, L. 2014). Assim que se entra no Xvideos o usuário tem contato com 

uma série de vídeos e propagandas pornográficas, podendo navegar também pelas 

categorias de fetiches e tags utilizadas nos vídeos. A estrutura e design do site se 

assemelha muito ao do site YouTube, já que os vídeos aparecem em pequenas telas para 

o usuário, como uma pequena mostra do que será o conteúdo inteiro. Existe um 

mecanismo de busca semelhante ao do YouTube, assim como as cores usadas são 

branco e vermelho. 

 O site gratuito permite que qualquer um acesse o Xvideos, entretanto, para fazer 

algum comentário nos vídeos é preciso criar uma conta. Com uma conta no site o 

usuário pode não só comentar o que achou dos filmes, mas também sinalizar se gostou 

                                                           
4
 Fonte: https://www.alexa.com/siteinfo/xvideos.com Acessado em: 22/03/19 

http://www.xvideos.com/
https://www.alexa.com/siteinfo/xvideos.com
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do conteúdo ou não, pode montar uma playlist com os seus vídeos preferidos, seguir 

canais ou atrizes específicas, enviar mensagens privadas para outros usuários e até 

mesmo enviar seus próprios vídeos para o site. Como meu objetivo no trabalho é 

analisar especificamente a imagem, não interagi com os usuários do site, entretanto, li 

alguns comentários escritos por eles, assim como a forma que utilizam o site foram 

aspectos observados de modo complementar à pesquisa.  

 Me limitei a estudar os vídeos mais assistidos do site dos meses de setembro a 

janeiro, porque acredito que o maior número de acessos é um bom indicador do que o 

público acha excitante e quais os desejos mais recorrentes no campo da fantasia sexual. 

Eu acessei a versão brasileira do site, por esse motivo, os vídeos que assisti são os mais 

consumidos no Brasil. Um fator interessante é que dentro da navegação no Xvideos é 

possível explorar os vídeos mais vistos em outros países, o que pode trazer uma 

perspectiva cultural interessante para os estudos de sexualidade.  

 O site é dividido em algumas categorias como Histórico, Melhores Vídeos, 

Estrelas pornô, Canais, 100% Verificados e Perfis. Depois destas categorias o site 

disponibiliza as tags mais procuradas no momento, como apresento na imagem a baixo:   

 

 

Figura 2 - mapa do xvideos 

Fonte: www.xvideos.com 

 

 O usuário pode navegar por essas categorias, ver os vídeos disponíveis na 

Página Inicial ou ele mesmo buscar os vídeos que deseja na parte de pesquisa. A partir 

do tipo de vídeo assistido pelo usuário, o site começa a sugerir vídeos semelhantes aos 

já assistidos em sua página inicial, por exemplo, se o usuário pesquisou e assistiu vídeos 

que usaram a tag “gay” sua página inicial será moldada com vídeos que usam a mesma 

tag, ou seja, o site se adapta aos gostos dos usuários, assim como é o YouTube. 

http://www.xvideos.com/
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 As tags são usadas como marcadores que sinalizam o que estará presente no 

vídeo, podem ser práticas sexuais ou posições sexuais como sexo anal ou sexo oral, ou 

definições de que corpos estarão presentes no vídeo, como o tamanho dos seios e do 

pênis, a nacionalidade ou cor de cabelo das mulheres. As tags também servem para 

categorizar as práticas sexuais dos vídeos, como sexo oral ou anal, enunciando fetiches 

sexuais. Elas servem para facilitar a busca dos vídeos pelos usuários. Além disso, notei 

que os corpos negros só aparecem nas pornografias nos vídeos marcados com as tags de 

raça. Se um vídeo não apresenta uma tag racial ele é feito por atores brancos, e a grande 

maioria dos vídeos é composto só por pessoas brancas. 

Leite Júnior (2012), analisando pornografia de pessoas transexuais, aponta que o 

colonialismo desenvolveu signos eróticos, inventando etnias que não existiam para 

satisfazer os desejos sexuais imperialistas pelos corpos exóticos, imaginados 

pornograficamente como submissos e disponíveis. A atriz Mia Khalifa, por exemplo, 

por ser não-branca, as vezes é classificada nas tags como indiana e em outras, como 

árabe, variando de acordo com que fantasia desejam que seja tensionada no filme, de 

acordo com as fantasias ocidentais e brancas: 

 

A espetacularização do que é considerado estranho ou bizarro revela uma 

curiosidade que, muitas vezes, é usada principalmente para cavar abismos 

entre as culturas e demarcar as fronteiras entre um “nós civilizados” e os 

“outros bárbaros”, sejam estes outros internos ou externos ao grupo que 

assim os julga. (Leite Júnior, 2012, p.111) 

 

Dessa forma, enquanto os corpos brancos não apresentam tags que os 

classifiquem como distintos, os outros grupos, principalmente dos corpos femininos, são 

classificados com categorias que reforcem o exotismo. Entre os corpos masculinos, 

existem algumas classificações a respeito do pênis, entre os corpos existem poucas 

variações, o padrão é o corpo branco e, quando é um corpo negro ou asiático, aparece 

essa classificação. Os estudos colonialistas também se centravam nas classificações dos 

pênis masculinos, onde os homens de culturas do continente africano eram considerados 

bestas perigosas, devido ao pênis grande, e os asiáticos, obedientes e inteligentes, 

devido ao pênis pequeno, tudo classificado em relação ao pênis europeu. (Leite Júnior, 

2012). 
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Todos os vídeos do site contêm as mesmas informações que são o título, tempo 

de duração, nome do usuário que disponibilizou o vídeo, qualidade da imagem, tags, 

número de visualizações, número de pessoas que gostaram, número de pessoas que não 

gostaram, comentários dos usuários, opção de baixar o vídeo para o seu computador, 

opção de adicionar o vídeo a uma playlist sua, opção de denunciar, opção de 

compartilhar com alguém e opção de assistir o vídeo mais tarde. Abaixo de cada vídeo 

estão disponíveis outros vídeos semelhantes ao assistido, sendo essa semelhança criada 

a partir das tags ultilizadas. 

Enquanto se navega pelo site e se assiste ao vídeo o usuário é bombardeado por 

uma série de propagandas de aumento de pênis, melhora na ereção, camgirls
5
, sites de 

pornografia pagos e sites de hentai
6
. Algumas propagandas aparecem antes do vídeo, 

convidando o usuário a ir para o site da produtora, por exemplo, e outras propagandas 

ficam ao lado dos vídeos. 

Como o xvideos é um site gratuito que permite que qualquer um poste seus 

vídeos, alguns materiais não estão inteiros, imagino que por questões de direitos 

autorais. Por este motivo, algumas vezes os vídeos acabam com um corte seco e 

inesperado sem concluir a história, e sem apresentar o auge da narrativa pornográfica 

que é o moneyshot, gozo masculino. A possibilidade de que o usuário poste os seus 

próprios conteúdos também faz com que os vídeos amadores circulem entre os usuários, 

muitas vezes sem a autorização de imagem das pessoas filmadas.  

A veiculação de conteúdo ilegal, como pornografia amadora com menores de 

idade, também circula pelo site, mas o xvideos disponibiliza uma blindagem eletrônica 

para dificultar o rastreamento dos responsáveis pelos materiais. Torna-se difícil para 

organizações como a SaferNet, que combate crimes contra os direitos humanos na 

internet, junto com o Ministério Público, investigue quem cometeu estes crimes. O 

xvideos tem um mecanismo de denúncia, onde qualquer um pode notificar um vídeo 

impróprio, porém o site demora para tomar a decisão de retirada dos vídeos, e como 

qualquer material pode ser postado, por mais que nas regras de uso eles avisem que 

materiais ilegais são proibidos, logo depois os vídeos estão novamente na rede. 

                                                           
5
 Camgirl é uma modelo que atua na internet, através de webcans em sites, realizando serviços sexuais 

para os usuários. 
6
 Hentai são uma espécie de animês japoneses com conteúdo sexual. 
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Bozon apud Diaz-Benitez (2013) afirma que uma das características marcantes 

das etnografias sobre sexualidade é que ela pretende observar o não-observável. Como 

utilizar o método primordial da etnografia se devemos observar algo que não 

necessariamente é aberto a observação? Se o sexo, tão coberto de tabus e 

silenciamentos, é tão pouco falado e privado? Considerando que faço uma etnografia 

on-line o desafio também se expande para as problemáticas do mundo da internet. Não 

posso experimentar o vídeo da mesma forma que o usuário, posso apenas imaginar 

como ele se sente. 

A partir dos comentários escritos nos vídeos é possível ter uma vaga ideia do 

que o público gosta ou não. A forma com que os usuários se expressam no Xvideos 

também passa por certos padrões ou condutas que devem ser seguidas, todos escrevem 

de forma parecida e fazem comentários semelhantes. Na maior parte das vezes os 

usuários demonstram estar excitados, dizem que queriam ter alguém para transar da 

mesma forma, dizem que gostariam de transar com aquela atriz ou perguntam se alguém 

gostaria de transar online com eles. 

 

3.2 Pornografia como precursora das novas mídias 

 Como já foi observado, o surgimento da pornografia está relacionado com a 

democratização da cultura e o advento da impressão. Assim que o cinema surge como 

efervescente novidade no final do século XIX, a pornografia invade a sétima arte e 

passa a ser consumida em conjunto, nas salas de cinema. Já nos anos 1980, houve uma 

grande expansão do consumo de programas televisivos: as vendas de aparelhos de 

televisão aumentaram e surgiram inúmeros canais televisivos novos, o que causou uma 

decadência na indústria cinematográfica que estava acostumada a produzir filmes para 

serem exibidos nos cinemas. Os filmes eróticos começam a migrar do cinema para as 

vídeo-locadoras, e como aponta Abreu (2012), a pornografia foi o primeiro gênero 

cinematográfico que passa a ser realizado somente em vídeo, ou seja, com as 

tecnologias necessárias para a sua reprodução somente na televisão. 

Com o surgimento da web a troca de conteúdos pornográficos começou a ser 

recorrente. Bilton apud Parreiras (2017) aponta que a pornografia é pioneira na 

experimentação de novas tecnologias e sempre se destacou como um test-drive para 
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novas mídias. Parreiras (2017) lembra que os sites pornôs foram os responsáveis por 

inaugurar a cobrança de mensalidades para ter acesso a conteúdos on-line e ativou o 

sistema de pagamentos de cartão de crédito. Atualmente, já existem alguns vídeos 

pornográficos feitos em realidade virtual
7
 que estão disponíveis em sites online.  

A pornografia atualmente se dá majoritariamente pela internet e, como aponta 

Neto e Ceccarelli (2015), o mundo on-line modificou os modos de produção, 

distribuição e recepção da pornografia e oferece a privacidade necessária para o 

consumo desse produto que sempre foi estigmatizado. Por este motivo, meu interesse 

nesse trabalho será voltado à pornografia consumida em sites on-line gratuitos.  

 

3.3 Características do gênero 

 Para estudar a pornografia é preciso, antes de qualquer coisa, identifica-la como 

uma obra de ficção que invoca as fantasias sexuais. É importante refletir sobre as 

relações que as fantasias têm com a realidade e porque alguns temas como meninas 

menores de idade, violência contra a mulher ou incesto são mais invocados na 

imaginação do que outros, mas sempre lembrando que a pornografia não é a realidade e 

não pretende ser. 

Sontag (2004) entende a imaginação pornográfica como uma experiência da 

imaginação humana com a qual podemos acessar alguma verdade que é compartilhada 

com os demais por meio do campo artístico. A pornografia é, por tanto, um 

conhecimento humano, e o desprezo e vontade de censurar o gênero se relaciona com a 

preocupação dos usos do conhecimento. Enquanto confiamos que outros gêneros 

estejam disponíveis para o uso de todos, a pornografia, por acessar a imaginação, pode 

ser perigosa. 

É comum acreditarem que a pornografia é pouco criativa, entretanto, é preciso 

entender que a essência do gênero é o sexo, é isso que deve ser mostrado, faz parte da 

estrutura narrativa dessa produção, e, por este motivo, raramente se apresenta um 

contexto social profundo nas histórias, assim como personagens complexas. A 

                                                           
7
 Realidade Virtual é uma tecnologia que utiliza recursos gráficos 3D e imagens 360º para criar a 

sensação que você está no ambiente virtual. Os filmes de VR, que devem ser assistido com óculos e fones 

de ouvido especiais, se transformam na medida em que o usuário interage com o ambiente, por exemplo, 

andando ou virando a cabeça para um lado ou para o outro.  
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coreografia do sexo segue as tradições do gênero, porque é isso que o público espera. 

Oroz (1992), ao defender as novelas melodramáticas latino-americanas, mostra como os 

signos do gênero são fundamentais para que o público goste da obra. Criticada por ser 

fútil e previsível, a estrutura simples das novelas opera com seus próprios conceitos, e 

os espectadores esperam que aconteça aquilo que eles sabem que vai acontecer, esperam 

que a composição do gênero seja seguida, que exista uma mocinha, um vilão, um casal 

apaixonado que se separe e depois fique junto etc. O mesmo se dá com a pornografia: os 

conceitos do gênero são rígidos, dando pouco espaço para as inovações, mas devem ser 

seguidos, porque é isso que faz essencialmente o gênero ser o gênero. Contudo, algumas 

variações em termos de estética e narrativa são apresentadas nas pornografias 

alternativas, e será analisado no próximo capítulo. 

 Abreu (2012) aponta que um gênero cinematográfico apresenta um sistema de 

signos que o identificam como tal. A pornografia é uma narrativa que possui 

apresentação, desenvolvimento e clímax, como qualquer gênero, e ostenta convenções 

muito rígidas sobre o que deve ser mostrado. Os vídeos pornográficos devem expor as 

genitálias, atos sexuais e um gozo masculino no final. Faz parte da estrutura do gênero 

também a relação sexual que rejeita a formula monogâmica esperada pelos valores 

morais cristãos, por este motivo, raramente uma história é sobre um casal que se ama. 

Este fator esta presente na estrutura da pornografia desde os romances de Marques de 

Sade, no século XVIII. 

 Benítez (2010) analisa que a pornografia é transgressora na medida em que 

representa um sexo carente de afetos. Esta representação tem que parecer minimamente 

real, mas ao mesmo tempo deve fugir do lugar comum, das práticas sexuais 

convencionais, então ele é elaborado como um grande show, uma vez que é construído 

através do exagero. Segundo a autora:  

 

O que está em jogo são as pretensões de realidade, embora um de seus 

principais detonadores simbólicos seja a encenação de fantasias e o exagero 

(na duração da transa e no tamanho das genitálias, por exemplo), 

transgredindo a ideia de um sexo cotidiano. (Benítez, 2010, p.104). 

 

Para a antropóloga, o sexo pornográfico é muito específico, obedece a um estilo, 

conserva regras de sequência, posição e tempo. Deve mostrar o sexo como algo voraz, 
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carente de afetos, e as posições feitas pelos atores costumam ser difíceis, demanda 

muita força, alongamento e precisão, fazendo com que o sexo pareça uma performance 

de malabaristas. Os vídeos devem parecer minimamente reais, mas são consumidos 

exatamente por não serem reais, por fugirem do sexo comum praticado pelos 

expectadores. 

 A narrativa pornográfica é ansiosa, não faz rodeios, sabe que deve mostrar o que 

o público quer ver: o sexo. As tags que descrevem com apenas uma palavra o que irá 

acontecer no filme, os cortes secos, as mudanças abruptas de planos e o número variado 

de posições em poucos minutos evidenciam a inquietação da pornografia (VEIGA, 

2015). A estética amadora dos vídeos se relaciona com esta narrativa ansiosa, na medida 

em que a câmera treme e se move, os cenários são pouco elaborados e os planos 

possuem poucos segundos de duração. 

 No vídeo Axxxteca Mexicano Fode Sua Tia Mia Linz na bunda !!!!, com três 

minutos e mais de três mil visualizações, pude observar a rapidez dos cortes nas cenas 

de sexo. O filme começa com uma mulher branca e loira, com uma blusa e short rosa e 

bem apertado lavando a louça. Parte de suas nádegas aparecem e então vemos em 

primeiro plano um celular tirando foto da bunda da atriz Mia Linz. O plano é cortado e 

vemos o homem chegando perto da mulher enquanto olha para sua bunda. O plano 

novamente é cortado e aparece um homem de terno se despedindo da mulher, pelo 

diálogo entendemos que o homem é marido da mulher que está lavando a louça, 

enquanto que o outro homem que tirava fotos é sobrinho do casal.  

 Quando o marido vai embora, a mulher joga água em seu peito, e o sobrinho vai 

ajudar ela a se limpar, esfregando um pano em seus seios. O plano é cortado e eles estão 

na mesa da cozinha, ela pergunta se ele quer mais leite, ele diz que sim, então ela joga 

os leites em seus seios. O plano é cortado e ela está chupando o pênis dele. As cenas de 

sexo variam entre sete e três segundos, e a sequência tem no total um minuto e vinte 

segundos. É interessante notar também que, apesar de grande parte do filme conter 

planos de penetração anal, o gozo masculino final se da em uma espanhola, com o 

homem passando o pênis entre os seios da atriz, talvez isto tenha sido proposto 

exatamente para o gozo masculino ficar mais visível na imagem. 

 Uma característica marcante das filmagens pornográficas é a câmera subjetiva, 

introduzida na pornografia pelo diretor Stagliano, nos anos 1990. A câmera subjetiva 
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faz com que pareça que o ator é o que está filmando, como se estivéssemos tendo uma 

narrativa autoral do que o personagem está vendo no momento, “a câmera e o 

cameraman, integrados, funcionam ao mesmo tempo como um instrumento de 

investigação documental daquela realidade e como um ator vivendo um personagem 

que se identifica como sendo o olhar de uma câmera.” (Abreu, 2012, pag.208), ou seja, 

é como se a câmera fosse os olhos do personagem. 

 Atualmente, a câmera subjetiva é muito recorrente nas obras pornográficas, 

principalmente por causa dos celulares. Neste caso, é como se os personagens 

estivessem filmando tudo com o celular, inclusive em alguns roteiros os personagens 

dialogam sobre o uso do objeto. Com isso, a pornografia se assemelha mais ainda à 

realidade dos expectadores, é como se qualquer um pudesse ter filmado aquela cena em 

casa. Estes vídeos, que fingem ser documentais, diferente da estética tradicional da 

pornografia, raramente tem cortes, já que é como se os personagens estivessem 

gravando tudo em apenas um take no celular. 

 O vídeo Nerd girl wants a hard dick in her ass, com quatorze minutos, mais de 

cinco milhões de visualizações e cento e setenta e oito comentários, segue esta ideia 

narrativa onde o personagem filma o próprio sexo. O vídeo começa com um plano bem 

aberto de uma mulher na cama e ouvimos uma voz fora de campo que pergunta o que 

ela está assistindo. A câmera vira para a televisão que está na parede em frente à cama e 

mostra um vídeo de hentai. O homem pergunta se ela quer continuar assistindo isso ou 

prefere fazer sexo oral nele. A câmera abaixa um pouco em plongée, e a mulher chupa o 

pênis dele. Então ele se deita na cama, enquanto segura a câmera, a imagem treme, fica 

de lado nesta passagem, e depois fica um pouco inclinada, como na imagem seguinte: 

 

Figura 3 - enquadramento do vídeo Nerd girl wants a hard dick in her ass 
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Fonte: https://www.xvideos.com/video42331849/nerd_girl_wants_a_hard_dick_in_her_ass 

 

 O enquadramento desta cena mostra como a estética amadora atua na 

pornografia. O plano inclinado, e a câmera se movendo constantemente, evidencia que o 

personagem não estava interessado em enquadrar a imagem de uma maneira 

esteticamente bonita, como é no cinema. O cenário atrás mostra a bagunça do quarto, o 

fio na parede, a televisão ligada, a personagem está com uma blusa larga do Star Wars, 

como se fosse um pijama, e sua calcinha fio dental é bem simples, não possui renda 

nem nenhum enfeite. Ela está usando pouca maquiagem e óculos de grau, acessório 

indispensável das pornografias com personagens femininas nerds. A sensação que o 

filme passa é que o casal estava em casa e decidiu filmar o sexo que eles fizeram, sem 

se preocupar com as questões básicas da produção do filme. 

 Esta dupla de atores espanhóis faz uma série de vídeos desta mesma forma, 

sempre o personagem masculino que segura a câmera, o que faz com que o espectador 

só veja o pênis e as pernas dele. Já a personagem feminina aparece em diversos 

enquadramentos diferentes, as vezes mostra o seu corpo inteiro, outras vezes só uma 

parte de seu quadril e bunda. Este tipo de enquadramento indica como a pornografia, 

adotando a câmera subjetiva do ponto de vista masculino, está pensada para satisfazer 

os desejos masculinos. 

Segundo Mulvey, o cinema satisfaz uma necessidade primordial de prazer 

visual. Este, sendo um sistema de representações, faz reflexões sobre os modos pelos 

quais o inconsciente da sociedade estrutura a forma de ver e sentir prazer visual. No 

cinema hollywoodiano, o prazer de olhar ficou dividido entre ativo/masculino, aquele 

que olha e passivo/feminino, aquela que é olhada. A câmera é o olhar do diretor, que 

controla e conduz o desejo do espectador, usando os melhores enquadramentos para 

apreciar o objeto de desejo, o corpo feminino. A figura feminina vira um objeto de 

prazer, é sujeita ao olhar controlador masculino, que vai determinar as fantasias 

expostas no cinema (MULVEY, 1996, p.131). 

Na pornografia, principalmente nos vídeos em que a câmera está na mão do 

personagem dentro da narrativa, o olhar controlador masculino chega ao seu apogeu, 

assim como a objetificação do corpo feminino. Nada mais aparece na tela, é o corpo 

feminino que deve causar excitação, nada mais. Erika Lust, uma das mais influentes 

https://www.xvideos.com/video42331849/nerd_girl_wants_a_hard_dick_in_her_ass
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diretoras de pornografia atualmente, critica a falta de possibilidade que as mulheres têm 

de objetificar o corpo masculino quando assistem pornografia. Como a finalidade dos 

vídeos é excitar o homem, o olhar masculino conduz toda a narrativa. O corpo 

masculino aparece fragmentado, algumas partes aparecem necessariamente por causa do 

encontro carnal entre o pênis e a vagina, por isso, as vezes é inevitável que apareçam as 

coxas masculinas, ou as mãos acariciando alguma parte do corpo feminino, ou a 

expressão masculina para evidenciar o prazer que ele está sentindo. No vídeo Nerd girl 

wants a hard dick in her ass, o rosto do ator nem aparece em quadro. 

 

3.4 Evas e Liliths: o perigo da sexualidade feminina 

Como foi apontado, a presença do apetite sexual nas personagens femininas faz 

parte da construção do gênero, que fala do sexo.  Apesar disso, é notável perceber como 

na fantasia pornográfica as mulheres têm um grande apetite sexual, estão sempre 

dispostas a fazer sexo com alguém que não seja seu parceiro frequente, enquanto que no 

mundo real a sexualidade feminina costuma ser reprimida e controlada. 

 Petrosillo (2016), em sua etnografia sobre meninas que tem fotos íntimas 

vazadas nos grupos de whatsapp dos alunos da escola, aponta como existe uma dupla 

moralidade que atua sobre a sexualidade feminina. Ao mesmo tempo em que se espera 

que as meninas enviem suas fotos nuas para os colegas da escola, quando as imagens 

são vazadas, elas são reprimidas, culpadas e humilhadas por seus atos, mostrando que a 

culpa e vergonha pela sexualidade operam como aparato coercitivo sobre as mulheres. 

Algo semelhante acontece na pornografia, já que enquanto nas histórias ficcionais se 

espera que as mulheres tenham grande apetite sexual, no mundo real elas não devem 

falar nem explorar demasiadamente sua sexualidade. A culpa sobre a sexualidade 

feminina é tão estrema que, muitas vezes, em casos de espancamento, estupro ou 

feminicídio a responsabilidade do crime recai sobre a vítima em questão, que não 

deveria ter confiado no namorado, não deveria estar andando na rua sozinha ou não 

deveria estar usando saia
8
.  

                                                           
8
 Enquanto escrevia este capitulo, no dia 07/03/19, Isabela Miranda de Oliveira de 19 anos foi assassinada 

pelo namorado que ateou fogo no corpo da jovem. Isabela estava dormindo e foi estuprada pelo cunhado. 

Quando Willian Felipe Alves, de 21 anos, viu a cena, achou que a namorada estava traindo ele e, após 

espancá-la, jogou um colchão pegando fogo sobre Isabela. As chamadas jornalísticas para a notícia 

conduzem a situação para que o leitor acredite que Isabela estava traindo Willian, dando algum motivo 
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A transgressão da pornografia se dá principalmente em oposição aos valores 

morais cristãos. De acordo com Abreu (2012), na história bíblica o homem foi expulso 

do paraíso por causa do desejo sexual, e cabe lembrar que a sexualidade feminina de 

Eva foi a responsável por todas as desgraças do mundo, como aponta Petrosillo (2016). 

A mulher de Adão precisou romper as regras, comer o fruto proibido, para descobrir seu 

prazer, mostrando que a sexualidade feminina sempre esteve ligada a repressão e culpa.  

Lilith, a primeira mulher de Adão nas versões judaicas, foi feita de sangue e 

saliva, diferente do homem, feito de barro. Nas relações sexuais dos dois, Lilith sempre 

queria ficar por cima do parceiro, o que mostrava uma forma de reivindicar igualdade, 

mas Adão se recusava a transar nesta posição. Irritada, ela foge e vai para o deserto, 

onde começou a copular com demônios. Anjos são enviados por Deus e pedem para que 

ela volte a Adão, mas ela recusa, virando inimiga dos homens e matando crianças 

inocentes. A mulher teria uma aparência sedutora e voava a noite para atacar homens 

indefesos que dormiam sozinhos, transando com eles depois 
9
. 

Laraia (1997) aponta que Eva seguiu o gosto de rebelião da antecessora. A nova 

mulher era mais submissa que Lilith, contudo, mesmo assim acaba causando problemas 

no paraíso, já que achava que consumindo o fruto da ciência seria mais poderosa que 

Deus. A punição por este ato foi a mortalidade da espécie humana. Leach apud Laraia 

afirma que uma das características do mito é a redundância, uma mesma mensagem 

deve ser repetida várias vezes para melhor atingir o receptor. As duas mulheres do 

Jardim do Éden são perigosas, desobedientes. Lilith questiona as relações sexuais e não 

volta para Adão como pede Deus, e Eva come o fruto proibido da ciência e convence 

Adão a fazer o mesmo. Evidencia que as mulheres foram as responsáveis pela 

mortalidade humana e devem ser controladas intensamente, principalmente por conta de 

                                                                                                                                                                          
para que o crime tenha ocorrido. Nos comentários da notícia algumas pessoas acreditam que Isabela 

deveria ter acordado enquanto era estuprada e ter “saído” do estupro, o que evidencia que, mesmo em 

casos estremos como o assassinato de uma mulher, a culpa recai sobre ela, que deveria ter evitado de ser 

estuprada. Cabe apontar, que grande parte dos feminicídios estão relacionados às problemáticas do amor 

romântico, como o ciúme. Acho o caso interessante também, porque algumas narrativas pornográficas 

apresentam histórias em que uma mulher está dormindo e um homem chega no quarto, faz carícias em 

seu corpo, ela acorda e eles transam. Apesar de que não podemos afirmar com certeza que o estuprador 

acessou este tipo de vídeos e tinha essa fantasia sexual e decidiu realiza-la, sem o consentimento da 

vítima, ambos os casos apresentam indícios de uma conjunto de representações morais mais amplas sobre 

a relação entre o gênero e o sexo na sociedade. 
9
 Laraia (1997) afirma que a mensagem principal dos mitos bíblicos traduzem a produção de uma cultura 

patriarcal e machista. O autor reflete que talvez Lilith tenha sido cortada da nova versão bíblica por 

editores dominados por uma ética sexual mais rígida, que consideravam as práticas sexuais pecaminosas e 

tentavam adequar o texto aos valores morais e culturais da época.  
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sua sexualidade, já que são ameaçadoras. Não seria esta uma mensagem importante do 

mito que os transmissores gostariam de passar?  

Além disso, como também aponta Laraia (1997), as duas mulheres cometeram o 

mesmo crime, a desobediência a Deus, e foram punidas da mesma forma, com a morte 

dos filhos. Lilith tem cem filhos demoníacos mortos todos os dias e Eva é responsável 

pela morte de todos os seus descendentes que se tornam mortais. É instigante refletir 

que as duas mulheres rebeldes foram punidas através da maternidade, ou seja, a 

sexualidade exacerbada trouxe consequências negativas para aquilo que é mais sagrado 

à figura feminina: os seus filhos. 

Segundo Lima, a representação feminina na tradição judaico-cristã assume uma 

forma dicotômica de representar a mulher, dividindo-as entre putas e santas a partir de 

dois poderosos símbolos, que permanecem atuantes no nosso imaginário: Eva e Maria. 

(LIMA, 2017). Por um lado temos Eva, a mulher pecadora, sexual e indecente, como 

seriam as prostitutas ou as personagens da pornografia, que faz com que os homens 

cedam aos prazeres da carne. Por outro, temos Maria, uma mulher que engravidou sem 

sexo, sem desejo, uma mãe, pura, que é o centro da família, que é a mulher que a 

sociedade espera.  

Devido a esta dicotomia presente no imaginário social, que separa as mulheres 

entre “pra casar” e “pra dar”, não acredito que exibir a sexualidade da mulher na 

pornografia apresenta-se como uma grande transgressão para a representação da figura 

feminina. Esta interpretação acredita que, na pornografia, a figura feminina transgrida 

atitudes tipicamente femininas ligadas à docilidade, já que elas explicitam o seu desejo e 

desafiam o lugar de inocência que é colocado as mulheres no mundo real. Entretanto, as 

personagens da pornografia são as Evas, ativas e pecadoras, é uma representação que 

sempre existiu, e seu estereótipo só reforça a dicotomia entre as mulheres santas e putas.  

O apetite e o prazer feminino são necessidades intrínsecas do gênero, já que a 

pornografia se propõe a narrar uma história sexual. O fato de o prazer feminino, na 

pornografia convencional, estar intimamente ligado ao objetivo de dar prazer ao homem 

mostra que a transgressão, neste sentido, é muito limitada, já que as narrativas 

apresentam o olhar masculino e pretendem atingir o público masculino.  
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Entretanto, também me distancio da visão das feministas radicais (Morgan 1980; 

Dworkin, Mackinnon 2019) que vêem o corpo feminino da pornografia como apenas 

um objeto, e entendem que são os vídeos pornográficos os responsáveis pelo aumento 

da violência contra as mulheres e aumento da desigualdade de gênero. Acredito que a 

pornografia tenciona uma série de relações de poderes que não podem ser simplificadas, 

não podemos vê-lo como uma categoria de mão única, onde os homens oprimem as 

mulheres e é só isso que acontece. 

Como a pornografia fala essencialmente de sexo, os estudos de gênero, corpo e 

sexualidade são fundamentais nos entendimento destas narrativas. O sexo, seja nos 

vídeos de masturbação solo, de casais ou orgias, se dá entre corpos, e estes corpos 

possuem gênero e sexualidade específicas. Dessa forma, acredito que estudar as 

representações femininas na pornografia é fundamental, não apenas para o 

entendimento do próprio gênero pornográfico, como para uma compreensão mais ampla 

dos construtos morais sobre sexo e gênero que afetam seu público e são por ele 

afetados.  

Benítez (2010) observa que os sujeitos (atores, diretores, pessoas que trabalham 

na indústria pornográfica) fazem uso dos signos corporais que mostram marcas e 

estruturas normativas binárias de gênero e relações sexuais. Os atores masculinos 

precisam expressar seu potencial ativo/penetrador, enquanto as atrizes exibem seu corpo 

anunciando seu papel passivo/penetrado. Também podemos unir estes conceitos às 

ideias de Mulvey, onde os homens, ativos, são os que olham e as mulheres, passivas, as 

que são olhadas. Segundo Benítez, a pornografia exagera essas estruturas de gênero e 

produzem o que ela chama de um “hipergênero”:  

 

O pornô cria um discurso sobre o excesso: excesso de curtição e 

efervescência. Há excesso também nas práticas, no uso do próprio corpo, nos 

limites da elasticidade física. (...) Eu diria que a pornografia produz um 

“hipergênero”: masculinidades excessivas e sua contrapartida, feminilidades 

excessivas. (Benítez, 2010, p.119). 

 

O gênero produzido pela pornografia apresenta as personagens femininas como 

mulheres que suportam a penetração vigorosa ou violenta durante muito tempo, para 

Benítez (2010), essa força que as atrizes pornô possuem ressignificam o corpo feminino 
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na medida em que transgridem os modelos da sexualidade feminina, porque 

simbolicamente as masculiniza, já que as relaciona com a violência ou vigor. 

Se a pornografia produz hipergêneros masculinos e femininos é fundamental 

também refletir sobre a produção das figuras masculinas que costumam ser 

representadas com falos enormes, músculos gigantes, vigor e força. Os estudos sobre 

masculinidade não são tão efervescentes no campo acadêmico quanto os que se dedicam 

ao feminino, entretanto, o patriarcado também afeta negativamente os homens, 

produzindo ideais de masculinidade difíceis de serem atingidos. Como aponta Nolasco 

(2001), assim como a violência, o apetite sexual faz parte da representação masculina 

ideal, e a união entre sexo e violência é entendida como uma assertividade.  

Nos pornôs analisados pude observar que os corpos femininos seguem alguns 

padrões de feminilidade. Todas as personagens estão de maquiagem, algumas com uma 

maquiagem leve e outras mais marcadas. A grande maioria possui unhas compridas e 

pintadas. Todas sem exceção são magras, nem todas possuem seios grandes ou 

siliconados, muitas possuem piercing ou tatuagem, todas apresentam depilação 

completa no anus, pernas e axilas e alguma depilação na vagina, seja ela sem nenhum 

pelo ou com poucos pelos, e todas usam ou calcinha fio dental ou calcinha rendada. 

Estes elementos visuais, como unhas grandes, lingerie ou salto alto, para Abreu (2012), 

fazem parte de clichês que se instituíram como excitante. Os adereços fazem parte do 

universo da fantasia e são um recurso vital na construção das personagens. 

Não analisei nenhum vídeo onde a atriz tenha cabelo curto, também não analisei 

nenhum vídeo em que a atriz seja gorda ou negra. Isso não significa que esses pornôs 

não existam, mas fazem parte de categorias especificas de fetiches ou não são os mais 

vistos. Me surpreendeu como os sites pornográficos são extremamente brancos, apesar 

de a atriz mais famosa no mundo durante os últimos anos ser a libanesa Mia Khalifa. 

 

3.5 Algumas Fantasias Recorrentes 

Incesto 

As narrativas pornográficas buscam fugir das práticas sexuais comuns, e um tipo 

de narrativa muito comum nas pornografias que eu pude assistir são as relações sexuais 



47 
 

incestuosas. Tios, primas, filhos, madrastas, irmãos, sogras, são personagens frequentes 

no imaginário pornográfico. No mês de dezembro de 2018, por exemplo, dos dez vídeos 

mais assistidos no site, oito apresentavam narrativas de incesto. 

Para Abreu (2012), o desejo é revelado pela transgressão, e o prazer está 

intrinsecamente relacionado à proibição, o que remete a teoria freudiana onde a 

produção do desejo se relaciona com o que é reprimido. A obscenidade se relaciona 

com o imaginário individual e social, e a pornografia, como transgressão, age 

culturalmente simulando essas fantasias pessoais e dando espaço para os desejos 

proibidos.  

Para Lévi-Strauss (1982), o incesto, regra cultural que proíbe relações sexuais 

entre determinados familiares, é um tabu universal que marca a passagem da natureza 

para a cultura. O antropólogo usa as ideias de Freud de que as proibições existem 

porque há um desejo sobre elas, as leis, portanto, são barreiras que nos proíbem de 

satisfazer nossos desejos e obter prazer. O incesto, por tanto, é uma regra cultural 

proibitiva que existe por causa da existência do desejo, que se torna transgressor na 

medida em que vira um tabu social. Talvez seja por isso que a pornografia, como espaço 

onde as transgressões podem ser realizadas, seja um lugar onde o incesto, o maior tabu 

universal, se manifeste com tanta frequência. 

O vídeo chantageando minha irmã, de sete minutos e mais de dois mil 

visualizações, apresenta uma história incestuosa entre irmãos. A cena começa com a 

irmã fazendo sexo oral em seu irmão no quarto, em um plano subjetivo, do ponto de 

vista do irmão. A mãe deles entra no local e começa a arrumar o quarto do filho, que 

cobre o seu corpo como lençol, enquanto que a irmã continua a chupá-lo. O tempo que a 

mãe passa em cena também indica uma característica importante da pornografia que é o 

sexo com outras pessoas no ambiente, sem que elas percebam. A ideia da cena foge da 

realidade porque os dois começam a transar sem que a mãe perceba nada. Quando ela, 

uma típica mãe gostosa americana, sai do quarto a irmã reclama que se sente culpada 

em transar com ele, que é errado porque eles são irmãos. O irmão a ameaça, falando que 

tem fotos nuas dela que vão ser vazadas na internet. 

Em algumas histórias pornográficas incestuosas existe uma inicial recusa da 

mulher no sexo, o que pode vir desse aparato coercitivo sobre as mulheres. Nas 

narrativas de incesto como essa, a mulher nega o prazer, teme quebrar as regras sociais, 
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enquanto que os personagens masculinos não costumam se preocupar com isso, e neste 

caso até chantageia a irmã, que se tiver fotos nuas vazadas terá sua reputação manchada. 

No vídeo StepSiblingsCaught - Cumming Inside My StepSis During Movie! S8:E, com 

onze minutos e mais de nove mil visualizações, também é apresentada uma história de 

incesto. Um casal e seus filhos estão no sofá assistindo televisão. O irmão começa a 

passar a mão na coxa da irmã, sem que os pais percebam. Ela sorri e manda-o parar. Ele 

pega a mão dela e põe sobre sua calça jeans, ela acaricia o pênis dele, o irmão abre o 

zíper da calça e põe o pênis para fora, ela olha para os pais e manda ele parar de fazer 

isso. Depois, começa a masturba-lo com uma mão. Ela inclina a bunda na direção dele, 

ele levanta sua saia jeans, tira sua calcinha fio dental laranja e começa a masturba-la, ela 

expressa estar sentindo prazer, mas pede para ele parar. Ele continua e depois penetra a 

irmã.  

Os pais saem da sala e eles começam a transar com mais intensidade até que o 

homem goza, e retira o pênis da vagina da irmã. A irmã grita “What the fuck? What the 

fuck, why did you cum in?”
 10

 e ouvindo os gritos, a mãe vai até a sala. Fica chocada 

com o que aconteceu e chama o marido, o pai chega e fica surpreendentemente feliz, 

exclama “Oh shit! Yes! That´s my boy!”
11

 e comemora com o filho o ocorrido, ele é um 

homem honrado por ter transado com sua irmã. A mãe briga com ele, diz que é um 

absurdo e o pai comenta que eles são apenas crianças. Este vídeo mostra como é 

esperado das mulheres um determinado tipo de comportamento: enquanto as 

personagens femininas estão preocupadas com a violação das regras sociais, os 

personagens masculinos estão só interessados em seu prazer, ao ponto de que o irmão 

goza dentro da vagina de sua irmã, e não se preocupar nem um pouco se ela ficará 

gravida e ainda é parabenizado por outro homem pelo ocorrido, como se ele agora fosse 

mais homem que antes.  

 

Novinha e Milf 

Duas personagens muito evocadas nas narrativas pornográficas são as mulheres 

jovens, chamadas de novinhas, ou as mulheres mais velhas, que são chamadas de milf 

                                                           
10

 Tradução livre: “Que porra é essa? Que porra é essa você gozou dentro?”. 
11

 Tradução livre: “Ah merda! Sim! Esse é o meu garoto!”. 
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(abreviação de: mother I would like to fuck
12

). Nas narrativas, as mulheres mais novas 

podem aparecer em histórias de incesto como no vídeo Novinha é Flagrada Pela Mãe 

Fodendo com o Padrasto ou ela pode ser apenas uma personagem jovem, como no 

vídeo Teen Model Exhibitionist Gets Fucked Everywhere by Her Dominating Sugar 

Daddy. A categorização da idade do corpo vem no título do vídeo e as vezes está em 

uma das tags usadas, neste ultimo vídeo foi usada a tag “teen”. 

O vídeo Teen Model Exhibitionist Gets Fucked Everywhere by Her Dominating 

Sugar Daddy, de doze minutos e com mais de três mil visualizações, começa com uma 

mulher dentro de piscina fazendo poses sensuais. O vídeo parece um videoclipe e a voz 

da personagem em over explica para o público todos os sentimentos dela. A 

personagem conta que sempre se relacionava com garotos da idade dela, mas quando 

conheceu este homem tudo mudou. Os dois estão se beijando perto de uma muralha. Ela 

é bem magra, tem poucos seios, tem pelos pubianos, algumas tatuagens, está só de 

vestido, sem calcinha. Ele é careca, tem uma barba curta grisalha e está de blusa e 

bermuda. Os dois começam a se beijar intensamente, ele faz sexo oral nela por poucos 

segundos e então começam a transar ali mesmo. Algumas pessoas passam pelo local e 

olham assustadas.  

Pude perceber que, apesar de existirem cenas de sexo oral feminino, elas não 

estão presentes em todos os vídeos e não possuem o mesmo grau de importância nas 

narrativas. Neste filme, por exemplo, o personagem faz sexo oral na protagonista 

durante oito segundos, enquanto que, se somarmos as três vezes que ela faz sexo oral no 

personagem, temos dois minutos e vinte segundos de cena. Os enquadramentos também 

dedicam maior importância ao sexo oral masculino. Se na pequena cena em que o 

homem chupa a personagem, o plano é aberto, nas cenas em que ela está chupando ele 

são utilizados primeiros planos, onde é exibido com detalhe a ação, junto com a 

expressão de prazer da atriz no ato.  

Alguns produtores e diretores afirmam que o sexo oral feminino não é 

esteticamente interessante de ser filmado, já que é difícil de filmar o ator com a língua 

dentro da vagina da atriz. O gozo feminino também é problemático em termos de 

visibilidade do prazer feminino, já que não necessariamente ele é materializado em um 
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 Tradução livre: mãe que eu gostaria de fuder. 
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fluido corporal, como no masculino. Dessa forma, a consumação do prazer feminino se 

dá a partir de uma ampla gama de gemidos. 

A voz em over da jovem fala que ele era exibicionista e ela descobriu que 

gostava disso. Na ultima semana de férias da escola ele a levou para um incrível hotel, 

na frente da praia, para garantir que ela nunca o esquecesse. Eles transam na sacada do 

quarto do hotel, enquanto pessoas do lado de fora o observam, e depois na piscina do 

local, sem se importar com os hóspedes tomando sol, estes se sentem tão incomodados 

com o casal transando em plena luz do dia no lugar, que saem do local. A história é 

interessante porque apresenta uma personagem que tem um desejo insaciável, a 

novinha, que já teve muitas experiências sexuais, mas precisou de um homem mais 

velho para descobrir seu novo fetiche por sexo em público. 

Da mesma forma, as histórias com mulheres mais velhas, normalmente mulheres 

em torno dos 40 anos, podem invocar a figura materna incestuosa como em Minha 

Sogra é Meu Presente de Natal, ou histórias onde a personagem é apenas mais velha, 

como no vídeo Ava Addams Uses Her Massive Tits on Coock, de quinze minutos e mais 

de cinco mil visualizações. No último vídeo citado, Ava Addams uma famosa atriz milf, 

está na rua, cheia de sacolas de lojas. Ela usa um vestido preto muito curto e apertado e 

um salto vermelho, bem perua. A personagem chega em sua casa e tira seu vestido 

preto, está completamente nua, então coloca uma lingerie preta e um pijama de cetim. 

Este pornô também é como um vídeoclip. Ela vai para a cozinha, toma um chá, e um 

homem mais novo do que ela aparece em cena. Ele a acaricia e tira a roupa dela, o filme 

não tem diálogos, mas parece que eles já se conhecem.  

 Eles se beijam, ele beija os seios dela, e a fotografia se divide entre planos 

médios dos dois, em que não vemos o corpo todo, só parte dele, e planos detalhes só dos 

seios da atriz. Depois de o personagem acariciar o corpo de Ava Addams, ela faz sexo 

oral nele e eles transam no sofá e no chão da sala. A atriz em alguns momentos também 

faz espanhola nele, como já era anunciado no título do vídeo, ela é famosa por possuir 

grandes seios. 

Como a maior parte das atrizes milf, Ava Addams faz o estereótipo da mãe bem 

conservada, ela tem 39 anos, é magra, possui poucas celulites, grandes seios, e um rosto 

com aspecto jovial. Nos vídeos deste tipo de fetiche normalmente os personagens 
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masculinos são mais novos que as personagens femininas, fazendo uma oposição aos 

vídeos de novinhas, onde o que se espera é o oposto. 

Concluindo, a partir da minha etnografia do site Xvideos, observei que as 

personagens femininas dos vídeos se apresentam como figuras ativas que falam que 

gostam de sexo e não tem pudores, mas refleti que esta representação não é tão 

transgressora assim, na medida em que ela é intrínseca ao gênero. Sendo a pornografia 

um material que representa o sexo, é impossível não apresentar uma mulher que não 

goste de sexo. As personagens femininas seguem padrões de belezas próprios do 

imaginário pornográfico, usando lingeries fio dental, unhas pintadas e cabelos 

compridos, da mesma forma, o sexo apresentado segue padrões rígidos de uma 

coreografia com inicio, meio e fim, e sequencias malabarísticas pouco práticas, visto 

que a pornografia não pretende ser o sexo real, e sim uma fantasia.  
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4. Outras possibilidades da pornografia: produzir como forma de reflexão 

  

 O feminismo, como movimento plural, não apresenta as mesmas interpretações 

sobre a pornografia mainstream e nem uma solução hegemônica para a representação 

feminina nos pornôs. Neste capítulo, discorrerei sobre os debates feministas a respeito 

do tema, proliferados nos anos 1980, e analisarei alguns vídeos de diretoras de pornô 

que acreditam que as mulheres devem tomar os meios simbólicos e capitais para 

transformar as representações femininas e as relações de trabalho na indústria 

pornográfica.  

 

4.1 Feminist Sex Wars: a sexualidade feminina no centro da disputa 

Desde os anos 70, o feminismo tem estudado a sexualidade feminina e percebido 

como a pornografia, tal qual conhecemos hoje, se intensificou junto com os movimentos 

emancipatórios feministas da década, utilizando a liberdade sexual feminina, para 

construir e moldar uma sexualidade baseada em práticas misóginas que reproduzem 

comportamentos machistas presentes nas outras esferas sociais, o que representa uma 

ameaça à igualdade sócio-política de gêneros, uma vez que, para o feminismo, a 

sexualidade é vista como ponto fundamental para o entendimento das reproduções 

sistemáticas do machismo.   

 A Feminist Sex Wars aconteceu nos Estados Unidos e dividiu as feministas entre 

aquelas que eram anti-pornografia, acreditavam que a pornografia era obrigatoriamente 

violenta e o seu combate através da censura era a solução para acabar com a opressão 

sexual feminina, e as pró-sexo, que pensavam que as mulheres deveriam transformar os 

modos de pensar a pornografia, já que ela, sendo uma linguagem, poderia ter um 

carácter emancipatório para a sexualidade feminina, ou seja, que o problema não estava 

na pornografia em si, mas no uso dela. 

 Este debate aconteceu durante um período de efervescência cultural no país: por 

um lado o movimento feminista ganhava força lutandz\o contra a descriminalização do 

aborto, as pílulas anticoncepcionais ganhavam espaço, assim como os valores de amor 

livre do movimento hippie. Por outro lado, estava o movimento da New Right 
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americana, liderado por políticos da direita e religiosos que usavam suas ideias 

conservadoras para lutar contra os direitos das mulheres e dos homossexuais em prol da 

família e do bem-estar social.  

 O feminismo radical interpreta que a subordinação feminina existe devido ao 

sistema patriarcal, que opera em todas as estruturas sociais, como a Igreja ou Estado e o 

núcleo familiar. Apesar de não considerarem que as determinações biológicas são as 

responsáveis pela opressão às mulheres, o patriarcado se faz dessas diferenças sexuais 

para existir. Segundo a corrente, a origem da submissão está na capacidade reprodutiva 

das mulheres, já que a condição de mãe, cuidando e educando os filhos, faz com que as 

fêmeas sejam afastadas da vida pública e do trabalho, mantendo-se presas ao lar e 

submissas financeiramente aos homens, sejam eles pais, irmãos ou maridos. Para vencer 

o patriarcado seria necessário combater a ideia de que existem características femininas 

e masculinas essenciais aos gêneros, e as mulheres deveriam se unir e se solidarizar 

umas com as outras para lutar contra os homens e o Estado, uma estrutura de carácter 

patriarcal. 

 A pornografia, por tanto, assim como o Estado ou a família, é uma categoria 

criada por homens que deveria ser abolida. Assim como a prostituição, elas concretizam 

a dominação masculina sobre a sexualidade feminina. A célebre frase “a pornografia é a 

teoria, o estupro a prática” (MORGAN, 1980) sintetiza a ideia de que toda pornografia é 

naturalmente violenta e apresenta uma figura feminina submissa, e os homens assistindo 

pornografia, não se contentariam apenas com as imagens simbólicas, e aprenderiam um 

comportamento violento que colocariam em prática nas relações sexuais com as 

mulheres. Catharine MacKinnon (1983) também aponta que a pornografia é a verdade 

sobre o sexo a partir do ponto de vista dos homens, que se excitam com mulheres 

degradadas. A relação sexual é estruturada completamente pela subordinação, onde a 

dominação sexual é o significado social de homem, e a submissão é o significado social 

da mulher. 

 Andrea Dworkin, a maior ativista do feminismo radical, fez uma das mais 

importantes análises sobre pornografia nesta corrente, na qual considerava a presença de 

papeis fixos para homens e mulheres e uma relação de dominação onde as relações de 

poder são sempre duais, os homens, os dominadores, e as mulheres, as dominadas. 

Dworkin apud Santana (2014) também via a lesbianidade como opção política, porque 
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acreditava que toda relação heterossexual seria um estupro, visto que a natureza 

masculina naturalmente associava sexo à violência. Práticas sexuais como BDSM
13

 ou o 

sadomasoquismo também eram degradantes e serviam para violentar as mulheres, por 

mais que elas aceitassem tais práticas. 

O consentimento, para as feministas anti-pornografia, não existe dentro do 

patriarcado, ele é apenas aparente, então uma mulher mesmo desejando ter relações 

sexuais com um homem, estaria submissa à vontade dele. O mesmo argumento 

explicaria porque existiriam mulheres trabalhando na indústria pornográfica, o desejo 

delas e o consentimento não são verdadeiros, por este motivo, toda pornografia é para 

estas feministas um estupro filmado. Não existe reivindicação de certos espaços e 

práticas para o feminismo radical, por que ocupar estes espaços é se submeter às ideias 

misóginas da estrutura opressora. Por este motivo é que não existe a possibilidade de 

mulheres tomarem os meios de produção pornográfico, porque fazendo isso estão 

apenas perpetuando a lógica machista, já que filmar uma cena de sexo, independente do 

conteúdo, é misógino por si só. 

Foi dentro do feminismo lésbico que as feministas radicais receberam grande 

parte das críticas na Feminist Sex Wars. Elas defendiam uma nova leitura da 

sexualidade e das relações de poder, afirmando, por exemplo, que é possível ser lésbica 

e sadomasoquista, porque a dor e o prazer não podem ser analisados como categorias 

opostas em todas as relações. Elas acreditavam que a sexualidade feminina deveria ser 

vista como positiva para as mulheres, e diziam que a censura à pornografia ia contra os 

valores de liberdade de expressão e, ainda, que as relações sexuais não podem ser vistas 

como meras extensões dos privilégios masculinos. Em 1982 foi organizado um fórum 

de debates sobre a liberdade e a sexualidade femininas, onde surgiram muitas 

perspectivas interessantes sobre o tema. 

Carol Vance apud Gregori (2008) afirmava que a sexualidade feminina sempre 

esteve no limbo entre o prazer e o perigo. A liberdade sexual feminina gera prazer, 

descobertas e desconstrói o estereótipo de que o ato sexual serve para reproduzir, mas 

no exercício dessa liberdade as mulheres encontram perigos como a violência e estupro. 
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 BDSM é um acrônimo para bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. 

Consiste em práticas sexuais que relacionam prazer com relações de poder, podendo envolver dor. Os 

adeptos a estas práticas combinam previamente regras do que é permitido ou não no ato sexual, seguindo 

a ideia de que as práticas devem ser sãs, seguras e consensuais.  
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Entretanto, a repressão da sexualidade feminina sempre foi usada como forma de 

proteção destas contra esses mesmos perigos, e esse desencorajamento dos desejos foi 

usado, tanto pelos homens – que reproduziam argumentos como: “se ela for boa e se 

vestir adequadamente não será estuprada” – quanto pelas mulheres, que com medo da 

represália violenta também inibiam sua libido. Para a autora, a aliança das feministas 

radicais anti-pornografia com o movimento de direita da New Right é uma forma de 

manter a lógica punitivista à liberdade sexual feminina, reprimindo e ridicularizando de 

forma moralista as mulheres. 

Grande parte das críticas que o feminismo radical recebeu se deu por esta visão 

essencialista dos gêneros, pela interpretação rígida das relações de poder e ausência de 

agência por parte dos grupos vitimizados. As teorias feministas universalizavam a ideia 

de mulher, como se ser mulher fosse apenas aquela experiência da mulher branca, de 

classe média, cis e ocidental, o que foi muito criticada pela terceira onda do feminismo 

que, com uma interpretação pós-estruturalista de gênero e de sexualidade, valorizava os 

estudos da interseccionalidade para construir um feminismo plural.  

Os feminismos negros, queers
14

 e descoloniais criticaram a existência dessa 

visão universalista do feminismo até então. Angela Davis (2016), por exemplo, apontou 

como o mito da feminilidade não incluiu a mulher negra e reflete sobre que mulheres 

estavam presas só a condição de donas do lar, já que as mulheres negras e as da classe 

trabalhadora sempre trabalharam, sustentaram o lar e cuidaram dos filhos. Também 

aponta como as mulheres escravizadas nunca foram consideradas mães, apenas 

procriadoras.  

A antropóloga Gayle Rubin (2017) considera que a relação entre o feminismo e 

a sexualidade sempre foi complexa, porque é ela que forma a relação entre os gêneros, e 

é a partir da sexualidade que muitas opressões nascem, se medem e se constituem. Ela 

também questiona que talvez esse feminismo não seja a melhor área para lidar com o 

assunto da sexualidade, já que organiza a sociedade em dois gêneros distintos (homem x 

mulher) e modela as práticas sexuais. A autora aponta que a sociedade hierarquiza as 

relações e práticas sexuais para fundar um modelo hegemônico de sexualidade, onde os 

casais heterossexuais e brancos fariam o sexo bom e saudável, e qualquer pessoa que 
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 Pessoas transgêneros ou que não se sentem representadas com os binarismos de gênero. 



56 
 

sentisse prazer com uma prática sexual distinta, como sadomasoquismo ou 

homossexualidade, estariam longe do socialmente aceitável. 

Para Gregori (2008), a maior contribuição da antropologia neste debate tem sido 

apontar que a fronteira entre violência e sexualidade é montada por hierarquias, mas 

também pela negociação de sentidos e significados que se deslocam das práticas sexuais 

consideradas como aceitáveis, negando a análise rígida de poder proposta pelo 

feminismo radical. As ideias que temos sobre violência, gênero e pessoa também devem 

ser problematizadas, considerando que fazem parte de uma visão ocidental e moderna 

da natureza humana. Isso não significa contestar as evidências das normas, da relação 

entre violência e erotismo, mas sinaliza que não se pode aceita-las como destino natural, 

é preciso reconhecer o movimento entre normas e escolhas (Gregori, 2008). 

Preciado (2011) aponta que os queer abalam o sujeito do feminismo, ao 

mostrarem que esse feminismo reforça uma lógica opressora. O autor usa o termo 

sexopolítica para designar uma das formas de dominação da biopolítica, onde as 

tecnologias do sexo são usadas para controlar a vida, criando diferenças sexuais a partir 

da normatização dos órgãos, das práticas sexuais e das identidades. Entretanto, o 

biopoder não recai sobre um corpo passivo, mas sim sobre...  

 

a potência mesma que torna possível a incorporação prostética dos gêneros. 

A sexopolítica torna-se não somente um lugar de poder, mas, sobretudo, o 

espaço de uma criação na qual se sucedem e se justapõem os movimentos 

feministas, homossexuais, transexuais, intersexuais, transgêneros, chicanas, 

pós-coloniais... (PRECIADO, 2019, p.424). 

 

Dessa forma, para Preciado, as multidões queer, ou seja, todos aqueles que não 

se encaixam nos padrões de gênero, usam o espaço da sexopolitica para a criação e 

desterritorialização da heterossexualidade, ressignificando as disciplinas de poder sobre 

os sexos. A melhor forma de atuar contra a pornografia dominante, portanto, é produzir 

representações alternativas, criadas por olhares divergentes. O sexo e o prazer devem 

ser uma ação política de resistência, a arte é um espaço de ação. Se o cinema reflete as 

práticas e significados sociais e ao mesmo tempo os constrói, os discursos 

marginalizados devem construir narrativas e simbolismos novos no campo 

cinematográfico. 
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O Estado não pode proteger a sociedade da pornografia, porque a descodificação 

da representação é um trabalho semiótico que não deve ser censurado, mas atacado com 

reflexão, discurso crítico e ação política, segundo a autora. Portanto, a melhor forma de 

se defender contra as representações violentas e estereotipadas é com as mulheres 

tomando o poder econômico e político da pornografia, ressignificando a forma como 

esse campo é vivenciado, e não com a censura. Além disso, o interessante das 

produções do pós-porno é que elas não pretendem ter uma resposta hegemônica sobre 

os gêneros e as práticas sexuais, mas prezam pelas pluralidades de representações 

(PRECIADO, 2007). 

Dessa forma, as feministas pró-sexo, concordavam que a representação da 

pornografia era nociva às mulheres, mas não acreditavam que ela era naturalmente 

masculina, e observavam que os problemas apresentados na pornografia se dão por 

causa da estrutura de dominação da sociedade, já que “são resultado de um amplo 

regime político de controle e privatização da sexualidade das mulheres a serviço de um 

desejo que reproduz historicamente os valores de uma masculinidade tóxica.” 

(GONÇALES, 2017, p.7).  

Cabe refletir sobre as consequências que a censura da pornografia poderia trazer 

para as mulheres. Como foi analisado no primeiro capítulo dessa monografia, a 

pornografia como gênero possui quase quatro séculos de existência, e durante grande 

parte do tempo foi censurada, mas circulou facilmente. Como exemplo, é possível 

comparar com o período da ditadura militar brasileira, onde qualquer material imoral 

poderia ser censurado. Enquanto artes produzidas por mulheres que abordavam 

sexualidade, como os livros de Adelaide Carraro e Cassandra Rios eram censurados, 

assim como filmes de Tereza Trautman e Adélia Sampaio, livros eróticos e filmes de 

pornochanchada produzidos por homens, que apresentavam o sexo de uma forma muito 

mais explícita, eram comercializados livremente. Quais são os alvos das políticas de 

censura segundo o Estado? 

 Além disso, as representações misóginas atuam em toda a esfera cultural, estão 

em campanhas publicitárias, filmes, livros e músicas que não são considerados 

pornográficos, e só poderão ser transformados através do discurso crítico:  
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Enquanto as estruturas políticas, econômicas e culturais das nossas 

sociedades permanecerem conjugadas sob a mesma construção da 

masculinidade, certas representações da sexualidade predominarão mais 

facilmente sobre outras, não apenas na pornografia, mas em toda a produção 

da cultura e da própria ciência. (PINTO, NOGUEIRA, OLIVEIRA, 2010, p. 

378). 

  

A ideia das pornografias alternativas é dar visibilidade a tipos corporais, 

genitais, identidades e práticas sexuais que desafiam os padrões da pornografia 

mainstream, tomando o espaço como expressão para uma nova política dos corpos e 

sexualidades. A maior diferença entre essas pornografias está no money shot, ejaculação 

masculina para as câmeras, que na pornografia convencional é a expressão máxima de 

prazer. Na pornografia alternativa, o clímax masculino não é necessariamente o centro 

do filme, e as cenas de sexo oral feminino aparecem com mais frequência e intensidade 

(SANTANA, C., 2016). 

 Acredito que as discussões a respeito das possibilidades que a pornografia pode 

trazer para a sexualidade das mulheres é interessante. Entretanto, as análises que 

buscam uma solução semiótica para as desigualdades de gênero raramente tocam na 

questão mais relevante para o feminismo radical sobre a qualidade de vida das atrizes 

pornô. Dworkin e MacKinnon (1998) apontam que caracterizar a pornografia como um 

discurso significa achar que ela não tem efeitos reais, o que só serve para proteger quem 

se beneficia com a pornografia à custa das violências que comentem contra mulheres. 

Me afasto desta visão porque acho fundamental a análise dos discursos e 

entender a pornografia como discurso não é defini-la como manifestação passiva sem 

ligação com a realidade. Como aponta Foucault (2012), o discurso produz e reproduz 

poder e conhecimento, se relacionando com os saberes e instituições já definidos, não é 

uma cópia da realidade, mas uma representação construída por ela. 

Entretanto, a ideia do feminismo radical de dar mais atenção as atrizes do que a 

representação imagética é bem interessante. Contudo, discordo completamente da forma 

que esta corrente faz isso, porque exclui do debate as próprias vivências atrizes pornôs, 

que são colocadas como vítimas. Os estudos teóricos que encontrei sobre pornografia 

estão mais interessados nas análises dos discursos do que nas relações de trabalho da 

indústria. Apesar de ser bem claro que mudanças de discurso podem transformar 
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relações trabalhistas, pouco se fala em relação ao desejo e consentimento das atrizes da 

pornografia. As diretoras de pornô amador questionam o tema, mas enfatizam a 

importância das representações imagéticas no nosso imaginário sexual. Da mesma 

forma, os trabalhos acadêmicos sobre a pornografia estão mais interessados na parte 

simbólica, tirando o trabalho de Benítez (BENÍTEZ, 2010), o primeiro trabalho de 

campo no Brasil sobre o tema, onde ela entrevista as atrizes, apesar de esse não ser o 

foco da etnografia.  

 

4.2 Club 90 

 A atriz Annie Sprinkle, ao perceber que muitos colegas de profissão estavam 

sendo infectados com o vírus da AIDS e notando que a indústria não dava suporte para 

eles, decidiu criar um filme educacional para envolver os colegas na luta contra a 

doença. O filme Deep Inside Annie Sprinkle foi produzido e estrelado pela atriz em 

1981. Dois anos depois, Sprinkle, com a ajuda de Veronica Hart, Gloria Leonard, Kelly 

Nichols, Candida Royalle e Veronica Vera, criou um grupo de apoio de atrizes pornô. A 

ideia era que as mulheres pudessem falar sobre as suas experiências de trabalho, mas 

logo o grupo começou a estudar pornografia, refletindo sobre o conceito e as 

possibilidades de ser mulher e trabalhar na indústria. 

As integrantes do grupo criaram performances artísticas e vídeos pornográficos 

educativos, que ensinavam o básico da educação sexual, e filmes que priorizavam o 

prazer feminino. As atrizes pornô do Club 90 foram as primeiras a utilizar o termo 

pornografia feminista e discutir abertamente os desafios de atuar nesta indústria. 

Enquanto Annie Sprinkle foi caminhando para as performances artísticas que 

abordavam a sexualidade feminina, Candida Royalle, em parceria com a fotógrafa 

Lauren Neimi decidiu formar sua própria produtora de vídeos pornográficos, a Femme 

Productions. Royalle sempre se sentiu desconfortável com a forma como a sexualidade 

feminina era representada nos filmes dirigidos por homens, mas acreditava que a 

pornografia poderia ser usada para apresentar noções de educação sexual e fazer com 

que os casais refletissem sobre o seu prazer, de uma forma divertida. A diretora não 

concordava com a censura da pornografia mainstream e achava que a melhor forma de 

lutar contra uma produção que discordava, era produzir coisas de nosso agrado. 
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Sua ideia era repensar o erotismo da pornografia, então buscava atrizes com 

menos plástica e maquiagem e, ao invés de focar nas genitálias, focava nos rostos dos 

personagens. Royalle também evitava parar a cena para mudar o ângulo da câmera ou 

iluminação, para evitar que a fluidez do sexo fosse cortada. Os atores podiam participar 

da construção do roteiro e escolher com quem preferiam trabalhar, assim como fazem 

algumas produtoras alternativas do pornô brasileiro hoje, o que, segundo os atores e 

atrizes, faz toda diferença no trabalho
15

. 

Por ser ex-atriz pornô, Royalle conhecia o processo de atuação e filmagem. 

Entretanto, foi difícil se inserir no mercado de distribuição, já que as empresas não 

acreditavam que existia um mercado consumidor de mulheres para as produções 

pornográficas. Os filmes foram um sucesso de vendas quando lançados, mostrando que 

a criatividade das cenas e a representação diferenciada das personagens era de interesse 

do público. 

 

4.3 Transformações políticas e forma de consumo 

 A pornografia pode ser consumida gratuitamente pelo uso da internet. Seja nos 

sites pornôs ou por vídeos no whatsapp, raramente temos o controle do material 

propagado. Os sites pornôs muitas vezes não tem autorização dos estúdios de filmagem 

e nem dos atores para divulgar os vídeos, fora os vídeos amadores pornográficos que 

aumentaram nas mídias digitais. Por trás dos enormes sites como Pornohub ou Xvideos, 

existem grandes corporações milionárias que controlam os investimentos dos sites de 

forma global, o que é responsável pela desvalorização dos direitos trabalhistas dos 

atores e redução da qualidade dos vídeos
16

. 

 A pornografia alternativa, seja ela pós-pornô, alt-porn, ou pornografia feminista, 

se apresenta como uma alternativa a essa indústria massificada da pornografia 

mainstream. O que seus agentes apontam é que, para transformar a pornografia, 

precisamos mudar a forma como consumimos. Isso significa pagar pelo conteúdo, 

tornando possível construir relações de trabalho justas entre todos os trabalhadores 

                                                           
15

 Fonte: Podcast Mamilos, n.188, A pornografia é vilã?. Com Thais Fabris, Thays Mayume e Mayanna 

Robrigues. 
16

 O documentário Pornocracy: The New Sex Multinationals (2017), dirigido pela ex-atriz pornô: Ovidie, 

investiga as mudanças da indústria pornográfica atual, tanto em termos de produção quanto de consumo. 

A teoria da diretora é que grandes multinacionais estão investindo no mercado dos sites online e das 

produtoras, o que vem alterando, segundo entrevista com agentes da indústria, a relação de trabalho deles. 
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sexuais e os produtores de conteúdo, ou seja, diretores e roteiristas, que teriam 

capacidade de criar produtos criativos e reflexivos. 

 Dessa forma, por mais que atualmente a procura de pornografia alternativa seja 

alta, ela só é possível de ser consumida em sites pagos de streaming ou download. Este 

debate está presente em toda a área audiovisual, que vem sofrendo com a pirataria 

online e lucrando menos nos cinemas, principalmente em relação às grandes produções 

hollywoodianas, que são consideradas predatórias, porque acabam engolindo os filmes 

independentes, que não conseguem espaço nas salas de cinema e nem público. O 

mesmo acontece com os filmes pornográficos dos grandes veículos de comunicação 

desse tipo de conteúdo, os sites gratuitos. 

 Por este motivo, minha etnografia sobre esta pornografia alternativa foi afetada, 

já que optei por não pagar para consumir este conteúdo, principalmente porque muitos 

sites são internacionais e só recebem o pagamento em dólares. Nos sites online ou de 

download encontrei pouquíssimos filmes de diretoras de pornô, sendo majoritariamente 

os de Erika Lust, já que ela é uma das mais famosas diretoras do ramo, produzindo 

diversos filmes, ganhando prêmios, o que fez com que seja considerada um cânone do 

cinema pornográfico feminista. 

 

4.4 Erika Lust 

Erika Lust é sueca e se graduou em Ciências Politicas com especialização em 

Direitos Humanos e Feminismo. Em 2000 se mudou para Barcelona e começou a 

trabalhar em agências de publicidade e de televisão. Por ter trabalhado como assistente 

em produções televisivas, Lust começou a se interessar por cinema e após fazer alguns 

cursos, fez o seu primeiro filme pornô The Good Girl, lançado em 2004, vencendo o 

Barcelona International Erotic Film Festival do ano. 

Lust fundou sua própria produtora e desde então vem colecionando prêmios no 

cinema pornô. Nunca se sentiu representada pelos filmes produzidos por homens. O 

estilo de vida, os valores e as práticas sexuais eram diferentes de como ela vivenciava e 

imaginava o sexo. Ela é bastante crítica à estética dos filmes pornôs tradicionais, porque 

eles não pensam nas cores, nos enquadramentos e apresentam um produto audiovisual 

massificado e feio. Além disso, ela aponta que os roteiros são pouco criativos, abordam 

histórias ridículas, e focam na ejaculação e no sexo anal. Para a diretora, essas 
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narrativas estereotipadas afetam a forma como as mulheres experimentam o sexo, sem 

contar que a figura masculina, normalmente representada como um homem macho, 

muito forte, com um pênis gigante, não é excitante para as mulheres. 

 

Nós vivemos hoje em uma sociedade “pornoficada”. A pornografia tem uma 

presença enorme na internet, é vista nos meios de comunicação de massa, 

enfim, ela saiu do armário onde esteve escondida por um bom tempo. Nesse 

contexto, é muito importante que as mulheres tenham uma postura crítica em 

relação a esse fenômeno. Os valores que são apresentados na pornografia 

devem ser continuamente analisados e questionados. O que os homens veem 

e aprendem com os pornôs nos afeta profundamente em nossa vida diária 

como mulheres. Muitos preconceitos contra a sexualidade feminina vieram 

do pornô, graças à ausência ou escassez de outras influências. Eu acredito 

que, se as mulheres participarem dessa discussão, nós teremos uma 

oportunidade incrível de explicar nossa sexualidade, de uma maneira 

explícita e gráfica 
17

 (Erika Lust, 13/04/2009). 

 

 A partir de uma reflexão crítica, a sueca afirma que a pornografia, assim como 

qualquer manifestação cultural, é um discurso sobre a sexualidade e, sendo um discurso, 

pode ser abordada a partir de uma ótica feminista. Por este motivo, ela acredita que as 

mulheres precisam filmar pornografia, do contrário, as narrativas ficarão centradas nos 

homens, eles se tornam os donos do discurso sobre a pornografia. A luta pelas mulheres 

neste espaço pode ser benéfica porque estimula as fantasias, a busca pelo prazer e refuta 

a ideia do sexo para procriação ou como uma prática errada que gera culpa. Além disso, 

ela acredita que uma mulher por trás das câmeras representa mais segurança para as 

atrizes. 

 

Se nós mulheres não participarmos do discurso da pornografia como 

criadoras, o pornô só será a expressão do que pensam os homens sobre o 

sexo. Devemos participar para explicar como somos, como é nossa 

sexualidade e como vivemos a experiência do sexo. Se deixarmos que os 

homens façam tudo, seguiremos sendo sempre representadas nos pornôs 

                                                           
17

 Entrevista concedida ao site Época no dia 13/04/09. Disponível em 

<http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI68075-15220,00.html> 
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como as fantasias masculinas nos vêem: putas, lolitas, ninfomaníacas e todo 

os outros estereótipos mencionados anteriormente. 
18

(LUST, 2008, p.49). 

 

 Erika Lust faz inúmeros vídeos interessantes, mas a série que mais me chamou a 

atenção é a XConfessions. A partir de relatos sexuais enviados por e-mail, a diretora cria 

roteiros baseados nessas fantasias recebidas dos fãs. Atualmente, o projeto, que se 

iniciou em 2013, conta com dezoito volumes, cada um possui de noventa a sessenta 

minutos, e apresenta em torno de dez curtas diferentes. Como o projeto teve uma boa 

repercussão, hoje o site xconfessions.com permite que qualquer pessoa com cadastro 

envie fotografias, autorretratos, desenhos eróticos e relatos. A ideia do XConfessions é 

muito interessante, porque dá ao espectador a possibilidade de criar a narrativa, podendo 

assistir nos filmes as suas próprias fantasias.  

 Assisti cinco volumes da série e selecionei alguns vídeos para analisar 

especificamente em seguida. 

 

4.4.1 I found your mother on tinder 

 Antes das séries começarem, aparece um letreiro onde está escrito que os 

performances desse volume de XConfessions são adultos que consentiram em realizar o 

trabalho, fazem testes de saúde regularmente e usam camisinha de acordo com a sua 

preferência. Lust diz esperar que os expectadores se divirtam com o filme, e se inspirem 

a fazer sexo seguro e divertido.  

O vídeo I found your mother on tinder, presente na série XConfessions vol.4 

(2015) apresenta a história de uma mãe que transa com o amigo do filho. Antes de cada 

curta começar, aparece um letreiro na tela com a fantasia enviada pelos fãs. Esta história 

foi inspirada em um relato de um homem que em sua juventude fantasiava com a mãe 

de um amigo, e depois de fazer o dever da escola com ele, sempre ia pra casa e se 

masturbava pensando na mãe do amigo, que segundo ele, parecia uma imperatriz. Anos 

depois, já adulto, encontrou ela no aplicativo de relacionamentos Tinder e suas 

memórias juvenis voltaram à tona. 

                                                           
18

 Tradução livre do original: “Si las mujeres no participamos en el discurso de la pornografía como 

creadoras, el porno sólo va a expresar lo que piensan los hombres sobre el sexo. Debemos participar para 

explicar cómo somos, cómo es nuestra sexualidad y cómo vivimos la experiencia del sexo. Si dejamos 

que lo hagan todo los hombres, seguiremos siempre representadas en el porno como su fantasía masculina 

nos ve: putas, lolitas, ninfómanas, y todos los otros estereotipos mencionados anteriormente.” 
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Analisar esta história é interessante porque a categoria de milf é bem recorrente 

nas fantasias pornográficas, como já foi exemplificado no capítulo anterior. A atriz do 

vídeo, Zazel Paradise, não parece ter feito muitas plásticas, nem no rosto nem nos seios, 

diferente de Ava Addams protagonista do filme já analisado, Ava Addams Uses Her 

Massive Tits on Coock. 

Lust critica incisivamente os roteiros pornográficos tradicionais e se 

compromete a escrever diálogos e narrativas bem construídas. Em I found your mother 

on tinder, o personagem masculino chega à casa da personagem feminina, eles 

conversam um pouco e depois começam as cenas de sexo. É diferente do tratamento 

dado aos personagens em Ava Addams Uses Her Massive Tits on Coock, onde a 

protagonista está fazendo compras na rua, chega em casa, troca de roupa, toma um chá e 

surge o personagem masculino na cena, e sem nenhum diálogo eles se beijam e 

começam as preliminares. O espectador não sabe qual é o envolvimento dos 

personagens, porque eles não possuem falas, só gemidos. 

Um fator interessante das produções de Lust, é que as histórias são narradas em 

diversas línguas, talvez por ser uma produção europeia, a diretora deve possuir contato 

com atores de diferentes países. Algumas histórias, como essa, são narradas em 

espanhol, mas outras são em inglês com atores que carregam um sotaque forte. 

Zazel Paradise está com body preto de renda e uma meia calça 7/8 preta, salto 

alto e uma maquiagem pesada. Seu cabelo está preso em um coque desarrumado. O ator 

Kendo Ortiz, esta com uma calça e blusa larga, uma touca, um skate e mochila. Após as 

preliminares, onde eles se acariciam e ambos fazem sexo oral, o personagem coloca 

uma camisinha e começam as posições de penetração vaginal. Após alguns minutos em 

posições variadas, a personagem pega seu vibrador, um modelo que se assemelha a um 

batom de lábios, e estimula o seu clitóris com ele. Logo em seguida, enquanto ela segue 

se estimulando, o personagem introduz um dedo em sua vagina e ela o chupa.  

Na pornografia mainstream os vibradores só aparecem nos vídeos de 

masturbação solo, onde as atrizes se masturbam sozinhas de frente para a câmera, ou em 

cenas lésbicas. Parece que o uso do objeto em cena se dá apenas como um substituto do 

pênis masculino ou até um inimigo: os dois não podem estar no mesmo espaço ao 

mesmo tempo. Em geral, as mulheres usam quando não foram premiadas com um pênis 

de verdade. Fora isso, o tipo de vibrador utilizado costuma ser semelhante ao falo 
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masculino e alguns não tem a função de vibrar, são uma prótese de um pênis de 

borracha. 

Já na pornografia alternativa o uso de vibradores é mais recorrente e eles podem 

aparecer no mesmo espaço que os pênis masculinos. Lust escolhe como objetos de cena 

diversos vibradores de uso externo, ou seja, que só servem para massagear o clitóris. 

Alguns de seus filmes apresentam histórias de mulheres se masturbando com 

vibradores, mas também é comum o objeto ser mais um estimulador do orgasmo 

feminino, usado antes, durante ou depois da penetração com um homem. As cenas de 

sexo lésbico também são diferentes, porque enquanto na pornografia tradicional sempre 

existe a personagem penetrável e a que penetra (com um pênis de plástico), 

reformulando as relações de poder da pornografia maistream heterossexual, na 

pornografia alternativa as cenas lésbicas, assim como as heterossexuais, não precisam 

necessariamente de uma penetração. 

Seguindo a narrativa do filme I found your mother on tinder, depois de se 

estimular com o vibrador, a personagem recebe sexo oral do homem, eles voltam a 

transar com penetração vaginal em algumas posições, ele a masturba e depois ele tira a 

camisinha e goza nos seios dela. Eles fumam um cigarro deitados na cama, ele pergunta 

se ela gostou, ela diz que sim e pergunta se ele já descansou porque ela quer mais. A 

cena é cortada e aparecem eles transando em diversos lugares por poucos segundos. 

Lust nunca faz uma cena exaustiva com os personagens na mesma posição por muito 

tempo, e raramente os ângulos da câmera focam nas partes intimas muito de perto.  
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Figura 3 - Personagens do filme I found your mother on tinder na cama depois de transar 

Fonte: XConfessions vol.4 (2015) 

 

 O momento pós-sexo raramente é representado na pornografia tradicional. Em 

geral, após o gozo masculino a cena acaba. Neste filme é apresentado um momento de 

intimidade dos dois personagens após a penetração. Esse enquadramento mostra como a 

fotografia dos filmes de Lust está mais próxima da fotografia do cinema, que costuma 

ser mais criativa, do que da fotografia dos filmes pornográficos, onde as cenas 

apresentam enquadramentos bem simples e repetitivos, semelhante à linguagem 

televisiva. A direção de arte também é diferente, neste filme o contraste entre preto e 

branco aparece com frequência, assim como a luz fria que vem da janela. 

 

4.4.2 Try my boyfriend 

 Este vídeo faz parte do XConfessions vol.6 (2016). A história começa com uma 

mulher em um programa de auditório chamado Top Women in Business. A personagem 

conta que dois anos antes estava jantando com as amigas e que o namorado dela fazia 

sexo oral muito bem. Uma das amigas falou que ela queria testar, porque, se era 

realmente muito bom, ela deveria compartilhar. Outra amiga fala que pagaria para ele a 

chupar. Ela vai até o namorado e fala que ele deve chupar a sua amiga, ele fala que ela 

está louca, mas depois a chupa. 

 

 

Figura 4 - Estética do filme Try my boyfriend aposta em cores vibrantes 

Fonte: XConfessions vol.6 (2016) 
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 Aparecem alguns planos do namorado fazendo sexo oral nas amigas dela, todas 

estão com roupas muito coloridas, o pornô todo possui uma estética vibrante, com 

paredes, lençol e figurinos muito coloridos, além disso, a edição é moderna, com planos 

rápidos e personagens divertidos. A protagonista conta que conseguiu muito dinheiro, 

mas o namorado, depois de uns meses, ficou cansado do trabalho. Ela teve a ideia de 

criar uma rede de troca de namorados, onde cada mulher pode compartilhar ou trocar de 

parceiro por um dia, como um airbnb de sexo, onde se pode receber e ser uma hóspede 

na cama de alguém. Por isso ela estava sendo entrevistada no programa.  

 Depois desta cena, com uma montagem criativa, Lust apresenta as cenas de sexo 

oral do namorado com as amigas da protagonista. As cenas de cada amiga se intercalam, 

ora uma, ora outra, mudando os enquadramentos e as cores vibrantes. O filme tem 

aproximadamente dez minutos e dentre eles, oito são destinados à prática do sexo oral. 

Este pornô pode servir para rebater a ideia da indústria tradicional que afirma que o 

sexo oral feminino é difícil de ser filmado. Lust capta os atores em diversos ângulos e 

nem sempre foca na vagina da protagonista, muitos planos são da expressão de prazer 

das atrizes, ou das pernas, braços ou pés dos personagens. A história também serve para 

repensar os padrões monogâmicos, já que a personagem convive bem com a ideia de 

que o namorado está fazendo sexo com outras mulheres, sem isso apresentar um 

conflito de traição, típico da pornográfica tradicional. 

 

4.4.3 Motherfucker 

 O vídeo Motherfucker faz parte do XConfessions vol.2 (2014) e é interessante 

porque os personagens principais são um casal. Raramente a pornografia apresenta 

histórias de casais que transam, como se transar com o parceiro frequente não pudesse 

despertar nenhuma fantasia sexual. Assim como Motherfucker, outros filmes da série 

XConfessions como por exemplo A talk too dirty (2015), Before the guests arrive 

(2014), Dude looks like a lady (2014), apresentam histórias de casais. 

 Neste pornô, uma mulher arruma o quarto bagunçado de uma criança. Ela está 

sentada no chão guardando brinquedos infantis quando encontra um grande vibrador 

rosa. Chama pelo marido. Ele aparece e ela pergunta como a filha conseguiu levar o 

vibrador pra o quarto e pede ajuda dele para arrumar os brinquedos. Eles fazem junto a 
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atividade e se beijam. Terminam de arrumar o quarto e começam a se beijar mais 

intensamente, ele faz sexo oral nela e ela faz nele e depois eles começam a fazer sexo 

com penetração. 

 A mãe pega o vibrador e estimula o clitóris enquanto o pai a penetra. Eles 

mudam de posição e alguns brinquedos caem na cabeça dele, os dois riem, parecendo 

íntimos e despreocupados. Eles variam de posição algumas vezes, os planos são 

intercalados com imagens de alguns objetos de pelúcia de pilha que se movimentam 

ritmicamente, assim como eles. Ao final, o marido se masturba até gozar em sua própria 

barriga, e os dois se beijam. Apesar de criticar o foco da ejaculação masculina na 

pornografia tradicional, grande parte dos filmes de Lust apresentam o money shot, onde 

o personagem goza fora da vagina da personagem, normalmente no corpo dela. Logo 

em seguida a campainha toca e os dois correm para se vestir.  

   

4.5 Pós-Pornografia e seus múltiplos caminhos 

Muitas das críticas que a pornografia recebe se da por causa do uso dela como 

pedagoga sexual, ou seja, é a partir dela que os jovens aprendem a transar. Ao tentar 

copiar o sexo pornográfico, os adolescentes estariam construindo seu desejo baseados 

em práticas que contribuem para objetificar as mulheres. No documentário Love and 

Sex in Age of Pornography (2013), Maree Crabbe entrevista adolescentes e analisa 

como eles relacionam o sexo fantasioso da pornografia com o sexo real. Alguns relatam 

que a pornografia pode ser atrativa por ser algo secreto, um tabu, que deve ser 

consumido sem o consenso dos pais.  

Muitas meninas entrevistadas dizem que a primeira vez que viram os vídeos 

pornográficos não se sentiram confortáveis porque acharam as mulheres falsas, distantes 

do que o sexo deveria ser de verdade. Elas não se identificavam com os corpos da 

imagem nem com a construção do sexo pornográfico, afirmavam que já tiveram que 

realizar coisas no sexo que não gostaram, sentiram que era algo que se distanciava do 

prazer real, mas não falaram nada porque ficaram envergonhadas ou queriam agradar o 

parceiro. 

Por este motivo, Lust acredita que é preciso existir uma transformação nas 

produções pornográficas. Se os adolescentes aprendem sobre o sexo na pornografia, é 

indispensável que eles tenham acesso a conteúdos que sejam prazerosos e respeitosos à 
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figura feminina. Segundo a diretora, aulas de educação sexual se voltam para a área da 

saúde do sexo, mas nunca para o aprendizado de como fazer um sexo prazeroso. 

Aprender sobre o sexo deve ser mais que entender como se proteger de doenças 

sexualmente transmissíveis, deve-se falar sobre como os afetos são construídos no 

campo da sexualidade
19

.  

Baltar (2015) aponta que nos anos 2000, os estudos contemporâneos sobre 

pornografia se focam na dimensão política da imagem e do consumo, refletindo sobre 

como as narrativas impõem saberes e poderes sobre grupos marginalizados, e como 

estes grupos se reapropriam dos códigos do gênero pornográfico como discurso de 

resistência, questionando o lugar tradicional dado a ela. A atenção está no poder de 

afeto e mobilização dos corpos e a relação entre a pornografia e o saber, chamando 

atenção para a importância da mídia na construção do conhecimento e poder. 

Lust frequentemente é criticada por apresentar uma pornografia muito 

maistream e pouco inovadora em relação à representação dos corpos e das práticas 

sexuais. Observei que os corpos que aparecem nos filmes de Lust são diferentes dos da 

pornografia tradicional, mas continua usando o padrão estético vigente da sociedade, 

com corpos brancos e magros. A diretora afirma (2008) que não apresenta uma resposta 

para a libertação feminina de todas as mulheres do mundo, tendo consciência de que 

nenhuma pornografia nunca dialogará com o público inteiro, exatamente pela variedade 

de fantasias possíveis, o que incentiva a diversidade das produções.  

Como já foi citado anteriormente, Preciado (2007), enfatiza que o interessante da 

pós-pornografia é que ela é um movimento plural, onde diferentes visões de mundo 

podem ter espaço. A ideia é disputar os discursos que fundamentam a visão hegemônica 

do sexo com diferentes pontos de vista. Esta ideia se relaciona com as propostas por 

Butler (2016) que critica os sujeitos mulheres do feminismo, refletindo sobre a 

problemática necessidade da política feminista de manter um sujeito estável. No pós-

pornô esses múltiplas identidades dos sujeitos se dialogam e dividem o espaço, 

refletindo sobre as práticas, corpos e sexualidades diferentes. 

Acredito que por um lado, existem diretoras que estão interessadas em fazer 

vídeos pornográficos com uma linguagem comum, mas que desconstroem as narrativas 
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 Entrevista “It´s time for porn to change / Erika Lust / TEDxViena”. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9LaQtfpP_8&has_verified=1>. Acesso em: 22 de junho de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9LaQtfpP_8&has_verified=1
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convencionais de forma política. E outros artistas que estão mais interessados em fazer 

vídeo-arte ou performances, contestando as práticas e corpos vigentes, mas através de 

narrativa artística não convencional, muitos, por exemplo, colocam seus próprios corpos 

expostos, sendo produtores e atores do material. Ambos são fundamentais porque 

politizam o campo da arte e da sexualidade. 

Como diretoras de pornografia mais próximas dos modelos pornográficos 

originais gostaria de citar, além de Lust, Petra Joy, que é alemã e cursou a faculdade de 

história do cinema, focando nas análises de gênero e cinema. Sempre se interessou por 

sexualidade e ao ver que não existiam pornôs que ela gostava, decidiu fazer seu próprio 

filme, Sexual Sushi, em 2004, que foi estrelado por seus amigos e filmado por ela. A 

diretora só trabalha com atores amadores, que enviam inscrições através de seu site, e 

pessoas com corpos naturais. Os atores podem escolher com quem querem fazer a cena 

e só realizam aquilo que fariam em um ato sexual na vida real.  

Joy concorda com as críiticas à pornografia tradicional e já participou do 

movimento anti-pornografia, mas depois percebeu que ser contra não era o suficiente e 

decidiu transformar a indústria produzindo filmes, festivais e dando palestras sobre o 

tema. A diretora defende que a libertação sexual feminina passa pela transformação 

imagética da sociedade, e é preciso que as mulheres tenham acesso as suas fantasias e a 

uma cultura que represente mulheres com corpos reais
20

. 

Outra diretora de pornografia interessante é Tristan Taormino, estadounidense 

que começou sua carreira escrevendo sobre literatura lésbica em revistas e editoras. Ela 

transformou seu livro The ultimate guide to anal sex for women em filme e o lançou em 

1999, e produziu diversos filmes, porque sentia falta de pornôs educativos e divertidos. 

Para ela a polarização do feminismo é prejudicial porque este movimento possui várias 

camadas e nuances e acredita que tanto as que lutam contra, quanto as que lutam a favor 

da pornografia, estão defendendo a liberdade sexual feminina
21

.  

As tensões e posicionamentos distintos nos debates feministas são inevitáveis, o 

que nega a ideia de que existe uma teoria feminista no singular. Para Haraway (1995), 

isso não é problema, já que a igualdade ou o relativismo recusam a visão crítica e o 

interesse na posição do olhar. Para a autora, o olhar é sempre ativo, e os saberes 
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 Fonte: SANTANA, L., 2014. 
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 Fonte: SANTANA, L., 2014. 
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localizados, a partir das múltiplas visões, isto da ao feminismo o privilégio das 

perspectivas parciais. As posições em relação à pornografia dentro do campo feminista 

nunca chegaram ao consenso e, como foi apontado no capítulo, as reflexões críticas 

sobre cada uma das vertentes é muito interessante. Apesar disso, é necessário enfatizar 

que, para o debate feminista ser plural, os olhares das diretoras e atrizes pornôs sobre o 

tema são saberes que precisam ser incluído. 

Outro exemplo interessante é Morgana Muses, que após se separar do marido, 

com 47 anos, decidiu produzir, filmar e atuar em seu primeiro pornô, se inspirando na 

carreira de Petra Joy. A performance fez alguns curtas que foram premiados, e segundo 

Muses, a descoberta deste tipo de pornografia foi fundamental para que ela explorasse a 

sua sexualidade depois de uma vida contida
22

. Ela não apresenta uma carreira de direção 

consolidada, mas seus poucos filmes são interessantes porque apresentam corpos fora 

do padrão.  

Em temas de práticas sexuais não normativas, a direção, produção e atuação de 

Pandora Black é interessante porque ela já era adepta das práticas de BDSM e começou 

a filmar suas performances. Em seu site, afirma que adora criar histórias de fantasias 

sexuais e depois realiza-las nas filmagens. Para Black, é importante assegurar que as 

produções se dão com o consentimento dos atores, e desmistificam as práticas de 

BDSM, mostrando que elas podem respeitar os valores feministas e os direitos 

trabalhistas
23

. 

O vídeo Space Labia (2013) da Lo-Fi Cherry, pois ele foge da estrutura narrativa 

e estética da pornografia tradicional. Inicialmente, aparece em quadro duas mulheres 

sentadas, uma gorda outra magra, ambas brancas, elas se observam e um letreiro na tela 

vai exemplificando os pensamentos das personagens. As duas são alienígenas e 

duvidam que a outra possa ser também. Elas botam luvas cirúrgicas roxas e começam a 

brigar. A luta tem um teor sexual, elas enfiam a mão uma na boca da outra.  

A cena é cortada para elas em outro espaço, iluminado com uma luz roxa. Seus 

corpos estão nus e entrelaçados por cordas pretas e fitas adesivas coloridas. Elas se 

lambem, os planos são divididos entre a língua passando pelo corpo e partes 

fragmentadas dos corpos com cordas e fitas. Como são alienígenas, as personagens tem 
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 Fonte:  <http://dreamsofspanking.com/user/pandora> Acesso em 19 de junho de 2019 
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vários mamilos de plástico espalhados por zonas erógenas, que são lambidos uma pela 

outra. O plástico é um material que faz parte do corpo alienígena das personagens. Elas 

apertam uma bexiga transparente cheia de água que sai do corpo alienígena, com suas 

mãos usando luvas cirúrgicas. A corda passa pelo clitóris delas, elas passam bexigas 

coloridas de uma boca para a outra. O filme vai se passando com estes pequenos 

fragmentos de partes de corpo e plástico. 

Outro vídeo interessante, que perpassa o campo da performance artística, 

explorando as possibilidades de sensações é o curta Skin (2009), dirigido por Elin 

Magnusson. Na narrativa, dois corpos cobertos com uma segunda pele de meia calça, 

dos pés a cabeça, se acariciam. Inicialmente, não se sabe nada sobre aqueles corpos, eles 

se tocam e se sentem. Depois, uma das cabeças lambe a região próxima a virilha de um 

dos corpos, e entendemos que se trata de um corpo com pênis e outro com vagina. Um 

dos personagens rasga a segunda pela na região da boca e chupa o pênis coberto pelo 

tecido. Depois corta a segunda pele na região do pescoço do parceiro e beija o corpo, 

pela primeira vez os corpos se encontram sem pele.  

O outro corpo beija a região da vagina da parceira, rasga a pele nesta região e a 

sua pele da boca. Eles se beijam e se tocam. Um dos corpos rasga toda a pele na região 

da cabeça e descobrimos que é uma mulher. Ela beija a região do pênis do parceiro, 

depois rasga a pele dele nesta região e faz sexo oral nele. Eles vão rasgando a segunda 

pele do corpo todo e tocando na pele humana real do outro. Ela deita sobre do parceiro, 

com a barriga para cima, eles se beijam se acariciam e começam a penetração. Os 

planos dos órgãos sexuais são bem próximos. Eles se beijam e acaba o filme. O pornô 

tem trinta segundos de imagens de penetração e dois minutos e vinte segundos de sexo 

oral feminino. O curta faz parte da série Dirty Diaries que é um projeto onde 12 jovens 

mulheres dirigem um pornô. 
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Figura 5 - a exploração da sensação do toque em Skin 

Fonte: http://lamariamagonista.blogspot.com/2015/04/skin-elin-magnusson-dirty-diaries.html 

 

A pós pornografia também é explorada nos movimentos artísticos latino-

americanos. Apesar de este não ser o meu tema de pesquisa, é interessante colocar 

algumas reflexões que os autores do continente estão fazendo sobre a pornografia. 

Sarnet percebe que é comum alguns estudiosos latinos da pós-pornografia, para explicar 

o que é esse movimento local, usarem as teorias europeias e estadounidenses “que 

funcionam como vetores de legitimação e credibilidade dos textos os quais não estamos 

seguros, mas que são, na realidade, parte de uma epistemologia colonizadora e 

colonizante que ate hoje nos marca profundamente.” (SARNET, 2014, p.15), este uso 

de teorias que não são as nossas não se relaciona com as vivências dos sujeitos latinos, 

por isso, parte do campo da pós-pornografia sugere a adoção de teorias pós-coloniais 

para refletir sobre a sexualidade latina. 

Sarnet considera que nos últimos anos o movimento pós-pornô tem circulado 

com mais intensidade nos campos da militância queer e sua produção tem aumentado na 

América Latina. Os artistas latinos têm reivindicado as performances e vídeos artísticos 

pornográficos como uma forma de lutar contra os discursos normatizadores da 

sexualidade, mas se afirmando territorialmente a partir de uma visão descolonial, já que 

a militância e as vivências dos agentes são distintas daqueles que vivem no primeiro 

mundo.  

http://lamariamagonista.blogspot.com/2015/04/skin-elin-magnusson-dirty-diaries.html
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Por este motivo, a autora acredita ser importante adotar novas perspectivas 

teóricas e artísticas no campo da pornografia, lembrando que, por exemplo, já existiam 

movimentos artísticos de contestação das práticas sexuais vigentes no continente desde 

1950, apesar de ser comum usar as referências dos anos de 1970 da Europa ou dos 

Estados Unidos e até os debates teóricos destes outros continentes. Esta reflexão é 

interessante de ser analisada junto com os apontamentos de Abreu (2012), porque os 

brasileiros consomem mais pornografia norte-americana do que brasileira, ou seja, 

nosso imaginário pornográfico é baseado em corpos e relações sexuais que não são os 

nossos. Por este motivo, as críticas às visões colonialistas da pornografia e da pós-

pornografia são pertinentes e permitem reflexões sobre as nossas referencias teóricas, 

artísticas e do imaginário sexual que é produzido e transmitido pela cultura de massas 

estadounidense.  

Como foi apontado no capítulo, a relação entre pornografia e feminismo é 

delicada e dentro do movimento existem diferentes propostas de como lidar com o 

tema. Por um lado, algumas correntes acreditam que a representação do sexo deve 

acabar porque é nociva as mulheres, enquanto isso, outras análises propõem transformar 

a pornografia, usando as imagens como ferramenta de conhecimento sobre o corpo e a 

sexualidade. O termo pornografia feminista foi usado pela primeira vez por atrizes 

pornôs que decidiram elas mesmas usar a linguagem cinematográfica para repensar a 

sexualidade feminina, ou seja, foi uma proposta daqueles sujeitos que estão no centro do 

campo considerado violento e misógino pelas acadêmicas feministas. 

As possibilidades de se produzir outros tipos de pornografia são inúmeras, os 

produtores afirmam que é preciso mudar a forma de consumir pornografia para que 

existam transformações na indústria. Algumas diretoras buscam produzir um conteúdo 

semelhante em termos de estrutura, com a pornografia tradicional, outros buscam usar a 

pornografia como uma reflexão artística do próprio discurso pornográfico, mas todos se 

diferem da pornografia mainstream porque contestam os corpos e práticas vigentes. 
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5. Considerações Finais 

 

 Não sei o que de fato me atraiu a estudar pornografia. Talvez seja o silêncio que 

recai sobre a sexualidade e a representação explícita dela. Entretanto, sua influência é 

fundamental na construção da nossa sexualidade e conhecimento dos nossos 

imaginários sexuais. Antes de começar a estudar o tema, meus pensamentos sobre o 

gênero se aproximavam das ideias do feminismo radical, que são muito populares no 

senso comum. Eu acreditava que toda pornografia mainstream era nociva e 

estereotipada, mas, percebendo a capacidade transformadora que as imagens podem ter, 

me aproximei das produções femininas na pornografia. As mulheres são capazes de 

expressar suas fantasias e narrar através de imagens, então podem disputar um lugar de 

fala nesse campo, assim como o fazem com todos os outros gêneros do cinema. 

 Como apresentei neste trabalho, a pornografia é uma das formas de representar a 

sexualidade e, como as demais mídias, constrói a realidade, ao mesmo tempo em que é 

produto dela. As representações sexuais não estão somente neste gênero, se apresentam 

em outros produtos audiovisuais. Filmes como Titanic (1998), A Pequena Sereia 

(1989), Homem de Ferro (2008) ou O Último Tango em Paris (1972) também servem 

para normatizar comportamentos femininos e masculinos, apresentando uma visão 

sobre o sexo que não necessariamente se assemelha a realidade, principalmente nos 

filmes feitos para mulher onde o sexo está atrelado a uma visão romântica. 

A investigação a respeito da história da pornografia foi útil, porque pude 

perceber que as representações sexuais, desde o século XVI, estiveram no centro do 

conflito entre bom e mau gosto, classe social e democratização das mídias. Isto é, as 

polêmicas sobre a pornografia envolveram a disputa pelo conhecimento, sobre quem 

pode falar e ver o sexo, tanto na produção quanto na recepção do material. Durante 

alguns séculos a pornografia foi proibida, mas nunca conseguiu acabar com o desejo 

humano de representar o sexo, mostrando que a solução de censurar a pornografia por 

parte das feministas radicais pode não ser muito útil.  

 Antes de iniciar minha pesquisa, imaginei encontrar muitos vídeos violentos, já 

que é essa a ideia que a maioria das feministas tem da pornografia, entretanto, não foi 

isso que encontrei em campo, já que, ao realizar minha etnografia descobri que fetiches 
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como incesto são uma fantasia mais recorrente do que a violência. De qualquer forma, 

pude notar que os corpos femininos são o centro da pornografia, aparecendo com mais 

frequência do que os corpos masculinos. Vimos ao longo do trabalho como as 

personagens femininas muitas vezes são categorizadas de forma binária, como novinha 

ou milf, safada ou inocente. 

No segundo capítulo mostrei que esta classificação das mulheres em 

representações opostas vem acompanhando o imaginário social durante séculos, já 

estava nos mitos bíblicos e se mantém dentro da indústria pornográfica. Da mesma 

forma que acontece com a própria pornografia, que transita entre uma proposta 

transgressora, por apresentar uma mulher que deseja fazer sexo sem ser para a 

reprodução, e uma conservadora, porque os corpos e práticas estão voltados para os 

gostos masculinos. Acredito que a representação das mulheres na pornografia pode ser 

emancipatória, pois, como vimos ao longo do trabalho, de fato este gênero desconstrói 

ideias moralistas que afetam a sexualidade feminina, entretanto, as mulheres 

sexualmente livres são uma condição do gênero pornográfico, que pretende representar 

o sexo. Portanto, a pornografia, para ser positiva para as mulheres, precisa fazer muito 

mais do que apresentar personagens que transam e dizem o que querem no sexo. 

As correntes feministas mais radicais usam binômios para entender as relações 

pornográficas, como mulheres/oprimidas e homens/opressores. Acredito que essas 

análises de poder rígidas e superficiais não permitem decompor a complexidade das 

relações sexuais. Por este motivo, no terceiro capítulo apresentei as principais ideias da 

Feminist Sex Wars, concluindo que, atualmente, os debates feministas tendem a ser 

mais interseccionais, entendendo as relações entre a sexualidade feminina e o perigo, e 

percebendo que a pornografia pode ser uma ferramenta de descobrimento e legitimação 

dos prazeres femininos. 

Num momento onde as mulheres possuem capital simbólico e econômico para 

produzir seus próprios filmes, é inevitável que elas entrem nesta disputa sobre os 

saberes e poderes do sexo e passem a produzir, falar, consumir suas próprias fantasias, 

questionando as representações tradicionais que a sexualidade feminina costuma 

apresentar. Estes novos produtos têm a característica de serem plurais, se alinhando às 

produções feministas atuais, e entendem a pornografia como um campo político, onde 

as imagens são uma ferramenta para explorar as fantasiais e questionar as normas 
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sexuais vigentes. Para isso, é fundamental a compreensão do conceito de pornografia 

com algo subjetivo, associado aos valores morais de cada época, que se apresenta como 

um discurso, por tanto, pode ser apropriado a partir das óticas feministas. 

A pornografia abre espaço para uma série de questionamentos a respeito da 

construção dos prazeres e das possíveis posições que o feminismo pode ter. Atualmente, 

o movimento feminista parece ter ganhado um novo impulso dentro da academia e fora 

dela, e acredito que meu trabalho faça parte de uma nova geração de pesquisadoras que 

estão interessadas em estudar a sexualidade e o cinema. Espero que minha monografia 

possa enriquecer o debate, divulgando as produções de mulheres, problematizando, 

coisa que a antropologia faz tão bem, algumas certezas que os leitores possuíam sobre a 

pornografia e sinalizando a pornografia como um instrumento político vigoroso para 

nos fazer refletir sobre nossas próprias fantasias e práticas sexuais. 
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