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RESUMO 

 

Nesta dissertação investiguei diversos enunciados que inventam uma 

pornografia feminista no Brasil e também em produção fílmica de Erika 

Lust (2016), intitulada Sweet but psycho. Ancorando-me na 

arqueogenealogia foucaultiana, busquei compreender estas novas 

produções e o modo como são discursivizadas em relação à pornografia 
mainstream. O corpus analisado foi composto de matérias e publicações 

em sites e blogs brasileiros, publicados entre 2013 e 2017, que tratam da 

pornografia feminista – em especial, da pornografia de Erika Lust –, bem 

como de uma entrevista realizada com esta diretora em 2017 e uma 

matéria sobre ela e sua rotina, publicada em 2015. Saindo dos enunciados 

produzidos no Brasil, analisei também o filme Sweet but psycho, 

escolhido por ser aquele enviado gratuitamente aos internautas que se 

inscrevem no site de Erika Lust. Além dos conceitos derivados dos 

trabalhos de Foucault – como discurso, enunciado, arquivo, poder-saber, 

dispositivo e resistência – passei pelo arquivo da pornografia e sua 

conceituação, a relação com o erotismo e as distinções nem sempre tão 

claras entre ambos. Apresentei também as definições de “gênero”, “sexo” 

e “mulher” presentes em diferentes perspectivas feministas, e o cinema 

como uma importante tecnologia – ou dispositivo – de gênero. Além 

disso, a indústria cultural foi compreendida como uma tecnologia 

produtiva das definições de sexo, gênero e sexualidade. Com a análise, 

percebeu-se que, a despeito de mobilizar discursos supostamente 

progressistas, tanto os enunciados pertencentes à imprensa brasileira que 

falam sobre Lust, quanto aqueles que dão à Lust a fala, acabam por 

promover cisões entre mulheres e produzem uma feminilidade bastante 

restrita, calcada sobretudo em uma biologia dos corpos. Já o filme de 

Lust, embora traga em seu bojo a ambiguidade entre pornografia e 

erotismo, traz também uma novidade no concernente ao sexo explícito. 

Contudo, esta novidade ainda acontece de um modo bastante 

normalizador em relação aos corpos e à sexualidade, reforçando uma 

heteronormatividade conjugal. 

 

Palavras-chave: Pornografia feminista. Arqueogenealogia. Discurso. 

Mulheres.  

 

 

 

 

 



 

 

  



ABSTRACT 

 

In this dissertation I explored several statements that invent feminist 

pornography in Brazil and also in movie production by Erika Lust (2016), 

entitled Sweet but psycho. Anchoring myself in the foucaultian archaeo-

genealogical, I sought to understand these new productions and the way 

they are discursed in relation to mainstream pornography. The analyzed 

corpus was composed of articles and publications on brazilian websites 

and blogs, published between 2013 and 2017, that talking about feminist 

pornography – especially the pornography by Erika Lust – as well as an 

interview with this director in 2017 and an article about her, published in 

2015. Coming out of the statements produced in Brazil, I also analyzed 

the movie Sweet but psycho, chosen for being the one sent for free to 

internet users who subscribe to Erika Lust's website. In addition to the 

concepts derived from Foucault's works – such as discourse, statement, 

archive, power-knowledge, apparatus and resistance – I looked for 

pornography file and its conceptualization, the relationship with 

eroticism and the distinctions not always so clear between both. I also 

presented the definitions of “gender”, “sex” and “woman” present in 

different feminist perspectives, and the cinema as an important 

technology – or apparatus – of gender. In addition, the cultural industry 

has been understood as a productive technology of definitions of sex, 

gender and sexuality. With the analysis, it was noticed that, despite 

mobilizing supposedly progressive discourses, both statements in the 

brazilian press that talk about Lust, and those that give Lust speech, end 

up promoting divisions between women and produce a very restricted 

femininity, based mainly on a biology of the bodies. Lust's film, although 

brings the ambiguity between pornography and eroticism, also brings a 

novelty with regard to explicit sex. However, this novelty still happens in 

a very normalizing way in relation to bodies and sexuality, reinforcing a 

conjugal heteronormativity. 

 

Keywords: Feminist pornography. Archaeo-genealogy. Discourse. 

Women. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Michel Foucault, em A História da Sexualidade I: A Vontade de 

Saber (2014 [1976]), ensina que as estatísticas são um discurso 

biopolítico fundamental, que tem por função a criação de certos 

problemas acerca da população. Em sua leitura queer de Foucault, 

também Paul B. Preciado, em Testo Yonqui (2008), considera o lugar 

hegemônico alcançado pela ciência como decorrente de sua capacidade 

de criar a realidade, e não apenas de descrevê-la. Para Preciado (2008), 

vivemos em uma era farmacopornográfica, em que a indústria 

farmacêutica e a indústria pornográfica são determinantes para a 

invenção e controle das subjetividades: “En biotecnología y en 

pornocomunicación no hay objeto que producir, se trata de inventar un 

sujeto y producirlo a escala global” (PRECIADO, 2008, p. 45). Tais 

invenção e controle farmacopornográficos das subjetividades é que são, 

ainda, os verdadeiros motores do capitalismo atual (PRECIADO, 2008, 

p. 35). Não se trata mais, portanto, do consumo e posse de objetos 

diversos, tão somente, mas do que eles podem produzir no que diz 

respeito a corpos, identidades e relações. 

Diante disso é que Preciado (2008, p. 35) delineia a importância de 

uma indústria pornográfica que, já em 2008, era composta por mais de 

um milhão e meio de sites adultos acessíveis a diversos pontos do planeta, 

e cujo crescimento era visto diariamente, com cerca de 350 novos portais 

pornô sendo abertos todos os dias. Altamente lucrativa, a liderança da 

farmacopornografia na sociedade pós-fordista aponta para a importância 

que a produção e controle das subjetividades possuem: “El cuerpo adicto 

y sexual, el sexo y todos sus derivados semiótico-técnicos son hoy el 

principal recurso del capitalismo postfordista” (PRECIADO, 2008, p. 

37). 

Sete anos depois da publicação de Preciado, em 2015, uma 

pesquisa realizada pelos dois maiores sites de distribuição de material 

pornô1 gratuito na internet, Redtube e Pornhub, ajudava a produzir outro 

problema que tem sido, nos últimos anos, cada vez mais instado: trata-se 

                                                        
1 Conferir nota 6 a respeito das distinções comumente operadas entre pornografia 

e erotismo, bem como no que concerne à nebulosidade de suas fronteiras. De 

antemão, destaco que opto por colocar em itálico termos como pornô, 

pornográfico, pornografia, conteúdo adulto, erótico e erotismo para marcar meu 

distanciamento e pôr em suspenso categorias que talvez nos pareçam 

sedimentadas, mas que são resultados, antes, de construções sociais, não sendo 

possível encontrar, per se, as linhas que separam tais categorias. 
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do consumo de pornografia por parte de mulheres. De acordo com o 

discurso da pesquisa, em 2014, o número de mulheres que acessava aos 

portais pornô em questão atingia 23% do total de seus visitantes, enquanto 

que no ano seguinte, as mulheres representavam 24% dos acessos aos 

sites (MORE..., 2015). Em relação ao número de visitas por país 

realizadas em 2015, ainda, a pesquisa concluía que as mulheres brasileiras 

e filipinas eram as que mais consumiam material pornográfico na 

internet, somando 35% dos acessos aos sites em ambos os países. 

Apesar de contestada por produtoras/es de conteúdo adulto, como 

Pablo Dobner, cofundador da Erika Lust Films2, a investigação feita pelos 

sites parece confirmar aquilo que já supúnhamos: mulheres também 

consomem – e talvez estejam consumindo cada vez mais – material 

pornográfico online. Outro indicativo disso parece ser o aumento das 

buscas por conteúdo adulto na internet direcionado especialmente a 

mulheres3: de acordo com o Google Trends – ferramenta que permite 

pesquisar a popularidade de um termo na web ao longo dos anos – a 

expressão “pornô para mulheres” aumentou consideravelmente no Brasil 

desde 2011, quando atingia apenas 14 pontos de popularidade. Em 

outubro de 2016, o mesmo termo atingiu seu ápice de popularidade, 

                                                        
2 Dobner, em declaração à BBC, acredita que não há embasamento teórico nem 

referência científica na pesquisa realizada pelos portais, o que impede que se 

possa afirmar qual o gênero das/os visitantes desses sites. Para Dobner, ainda, 

embora deva haver, de fato, um aumento no consumo de pornografia por parte 

das mulheres, estas prefeririam algo mais “sincero, limpo e sexualmente 

inteligente” do que aquilo que é encontrado na maioria dos portais pornô. 

(MÁRQUEZ, 2015). 
3 É preciso, evidentemente, ter cuidado com tais informações e dados a fim de 

não recair em conclusões precipitadas: o aumento da procura por conteúdo adulto 

para mulheres no Brasil, por si só, apenas nos indica que pessoas, cujos gêneros 

não temos como especificar, têm procurado cada vez mais por esses conteúdos. 

O cotejamento de tais dados com outras pesquisas e informações é o que me leva 

à conclusão – ou pelo menos à hipótese – de que mulheres têm consumido, cada 

vez mais, materiais pornográficos diferenciados na internet (e aqui destaco o 

diferenciados em razão de que o aumento pela procura de tais materiais não exclui 

a possibilidade de que mulheres sempre tenham consumido filmes pornográficos 

mainstream: o que parece haver, agora, é talvez uma tendência a procurar 

produções que se dirijam especialmente a mulheres). Cumpre destacar, ainda, 

mais uma vez, que trago dados estatísticos tendo claro que, em vez de refletirem 

verdades a respeito de fatos do mundo, tais dados auxiliam, antes, a produzir 

essas verdades. 
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somando 100 pontos4. Quando pesquisadas as expressões “porn for 

woman” e “porn for women”, os números se mostram mais constantes, 

variando, de 2011 a 2016, de 50 a 100 pontos no mundo. 

Ademais, a própria existência de categorias específicas para 

mulheres em sites pornô – como “female friendly porn”, “porn for 

women” e “escolha feminina” –, bem como o surgimento de produções 

que se voltam especialmente para o “prazer feminino” – a exemplo do site 

HotMoviesForHer.com e do pornô feminista de Erika Lust – demonstram 

que o mercado pornográfico tem visto tal público como um potencial 

consumidor de seus vídeos. Mas por que produzir um conteúdo 

supostamente diferenciado para as mulheres? 

A alegação de que mulheres não gostam de pornografia – 

especialmente sustentada por discursos que operam sobre a produção de 

um feminino que denega o “explícito” ou o hardcore – dominou por 

muito tempo a opinião pública, e se hoje pesquisas, como aquela 

anteriormente citada5, apontam para uma conclusão diversa a respeito do 

consumo de material pornográfico por parte das mulheres, a tendência é 

insistir, ainda, na relutância que essas teriam em assistir ao mesmo 

material de que os homens comumente fazem uso. Em outras palavras, se 

as mulheres têm assistido a mais filmes pornográficos, também a 

pornografia de sua preferência tem sido geralmente descrita como mais 

leve – o chamado soft porn –, romântica, sensível, com roteiro, e mais 

próxima do que se acostumou a chamar de “filme erótico”6.  

                                                        
4 De acordo com o Google Trends (2017), “Os números representam o interesse 

de pesquisa relativo ao ponto mais alto no gráfico de uma determinada região em 

um dado período. Um valor de 100 é o pico de popularidade de um termo. Um 

valor de 50 significa que o termo teve metade da popularidade. Da mesma forma, 

uma pontuação de 0 significa que o termo teve menos de 1% da popularidade que 

o pico”.  
5 Além da pesquisa mencionada, há outras que também têm investigado o 

consumo de material pornográfico por parte de mulheres. Um exemplo é a revista 

Marie Claire estadunidense, que divulgou um estudo realizado durante dois anos 

com mais de três mil mulheres sobre o consumo e preferências dessas em relação 

a materiais pornográficos. A nacionalidade das entrevistadas não é mencionada, 

e os resultados revelaram que 31% das mulheres assistem a filmes pornô em torno 

de uma vez por semana, e que a maioria (66%) nunca assiste a tais filmes com 

parceiros ou parceiras. 
6 As distinções entre o pornográfico e o erótico não são claras nem tampouco há 

um consenso quanto a suas fronteiras, mostrando sua atualidade discursiva. 

Subsequentemente, no segundo capítulo, abordo essa questão mais 

demoradamente, mas de antemão apresento, apoiada em Gerbase (2006), duas 
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Assim, em sites e blogs brasileiros (cuja marca é, em sua maioria, 

a de um jornalismo pertencente e/ou afinado a um discurso que pode ser 

aproximado àquilo que se entende como a grande mídia), é possível 

encontrar um amplo número de matérias que apresenta aquelas que seriam 

as preferências das mulheres em relação à pornografia: 

 
Bem-vinda ao crescente (obrigada, Senhor!) 

universo da pornografia feminista, modalidade sem 

clichês, com classe e sensibilidade que vem 

atraindo cada vez mais diretoras e espectadoras. 

[...]  

[...] o que atrai as mulheres não é a pornografia em 

si, mas o erotismo: narrativas sensuais com pitadas 

pornográficas. Filmes e histórias sobre sedução em 

cenários atraentes são os mais procurados. (Pornô 

pink: conheça (e se encante) pela pornografia 

feminista djá! - Revista Glamour). 

 

[...] nas tramas pornográficas o que as mulheres 

preferem é preocupar-se em contar uma boa 

história, apostar em um enredo mais complexo, 

com bom cenário e fotografia, sem ir logo para os 

finalmentes. (Sites pornôs para mulheres - Manual 

do Homem Moderno). 

 

[...] o sexo, para as mulheres, precisa acontecer 

dentro de um contexto; já para os homens, bem, o 

sexo simplesmente só precisa acontecer. (Qual é a 

melhor pornografia para mulheres? - Irresistível). 

 

                                                        
distinções comumente realizadas entre pornografia e erotismo: a primeira, 

psicológica, percebe nas produções ditas pornográficas o enfoque privilegiado 

sobre os atos mecânicos da representação sexual, enquanto as produções eróticas 

estariam interessadas nas relações psicológicas/emocionais da representação 

sexual. A segunda distinção é de ordem funcional: a pornografia se prestaria 

especialmente à excitação, enquanto o material erótico não necessariamente 

possuiria essa função, podendo ter fins “mais nobres” – como o de apreciação 

estética, por exemplo. Gerbase aponta o problema de ambas as distinções: como 

separar o desejo sexual dos demais sentimentos? Além disso, a recepção de um 

material – seja ele taxado como pornográfico ou erótico – é variada e depende de 

fatores vários, sendo possível, portanto, que alguém se sinta excitado com 

imagens que não se encaixariam em nenhuma das duas categorias aqui 

destacadas. 
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OK, a pornografia tradicional é feita visando os 

homems [sic], seu [sic] maiores consumidores. É 

um genitalismo puro, uma ausência total de enredo, 

romance e bom-senso para nós, mulheres. 

(Pornografia para mulheres - Carolina 

Ambrogini). 

 

Esse estilo de pornografia [para mulheres] tem 

produções elegantes, mulheres protagonistas, 

tramas complexas, trilha sonora, fotografia e cenas 

de sexo explicito [sic] dentro de um contexto bem 

feminino. O objetivo é mostrar as mulheres sentido 

prazer sexual.  

Mesmo a estimulação visual sendo um fator muito 

importante, a pornografia voltada para o público 

feminino não deve se basear apenas nesse ponto, 

estímulos auditivos e cognitivos, como uma boa 

trilha sonora e a natureza exótica das histórias 

fazem toda a diferença. (Mulheres representam 

35% do consumo de pornografia no Brasil - 

Bonde). 

  

Classe, elegância, sensibilidade, erotismo, sedução, cenários 

atraentes, tramas e enredos mais complexos, boa fotografia e trilha 

sonora, romantismo, contexto: todos esses parecem ser requisitos, 

segundo os enunciados, para que as mulheres apreciem, enfim, o 

conteúdo pornográfico, enquanto para os homens, supostamente, “o sexo 

só precisa[ria] acontecer”.  

Nestas matérias, é interessante notar que o que distinguiria uma 

pornografia para homens de uma pornografia para mulheres não deixa 

de pertencer àquilo que Foucault (2010 [1975], p. 30) chama de 

“categorias elementares da moralidade”, categorias essas que irão “se 

distribuir em torno da noção de perversidade”. Ou seja, as cenas de sexo 

sem contexto e romance, o “genitalismo puro” e a “falta de sensibilidade” 

beiram à perversidade, ou, em todo caso, a mulher, enquanto ser que 

reproduz e que, por este motivo, é sacralizada religiosa e economicamente 

(FOUCAULT, 2010 [1975], p. 60), não pode sentir prazer ao consumir 

um tal material, sob pena de ser enquadrada como devassa e, 

consequentemente, perversa. É por isso que sua pornografia deve ser, em 

último caso, “limpa”, em contraste com aquela consumida pelos homens. 

Por outro lado, além da perversidade, tais matérias parecem ser 

também marcadas pelo discurso do medo, do perigo social decorrente do 

consumo da pornografia mainstream por parte das mulheres, em virtude 
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daquilo que excluem. Conforme veremos a seguir, o perigo da 

pornografia é tema recorrente desde os anos setenta do século XX. 

Porém, aqui tal tema parece adquirir um novo sentido, uma vez que, se 

antes a questão era a possibilidade da influência da pornografia sobre os 

adolescentes e homens e o modo como esses compreenderiam o jogo 

sexual a partir de tal material – marcado pela sua agressividade em relação 

às mulheres –, aqui, o perigo reside na mulher enquanto consumidora 

dessa mesma pornografia. Sua pornografia precisa ser outra, caso 

contrário, tem-se a assunção de uma mulher perigosa, pois não mais 

enquadrada nos parâmetros que historicamente definiram sua 

feminilidade e a sacralidade da sua possibilidade – e também necessidade7 

– de vir a ser mãe.  

Perversão-perigo, portanto, que marca, a partir de Foucault (2010 

[1975], p. 30), o caráter ubuesco, grotesco e risível do poder. Ao tratar de 

tal poder ubuesco no discurso penal, o filósofo explica: 

 
Esse caráter propriamente grotesco, propriamente 

ubuesco, do discurso penal, pode ser explicado 

precisamente, em sua existência e em sua 

manutenção a partir desse núcleo teórico 

constituído pela parelha perversão-perigo. De fato, 

vocês veem que a junção do médico com o 

judiciário só se efetua graças à reativação dessas 

categorias, que vou chamar de categorias 

elementares da moralidade, que vêm se distribuir 

em torno da noção de perversidade e que são, por 

exemplo, as categorias de “orgulho”, de 

“obstinação”, de “maldade”, etc. Em outras 

palavras, a junção do médico com o judiciário 

implica e só pode ser efetuada pela reativação de 

um discurso essencialmente parental-pueril, 

parental-infantil, que é o discurso dos pais com os 

filhos, que é o discurso da moralização mesma da 

criança. [...] E, de outro lado, é o discurso que não 

apenas se organiza em torno do campo da 

perversidade, mas igualmente em torno do 

problema do perigo social: isto é, ele será também 

o discurso do medo, um discurso que terá por 

                                                        
7 Ao falar em “necessidade” estou me referindo à maternidade compulsória, à 

produção de um sujeito feminino que perpasse, inevitavelmente, pela experiência 

da maternidade. 
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função detectar o medo e opor-se a ele. 

(FOUCAULT, 2010 [1975], p. 30). 

 

É por este motivo que os trechos aqui destacados não deixam de 

ser risíveis, a despeito da pretensa novidade que inauguram ao tratar de 

uma pornografia feminista ou voltada para as mulheres. Trata-se, pois, de 

duas discursividades: por um lado, as matérias apresentam que as 

mulheres podem sentir-se atraídas e excitadas com cenas de sexo; mas 

por outro, tudo isso não deixa de acontecer dentro de categorias que são 

marcadas, em último caso, por uma moralidade infantil e pelo medo de 

seu avesso – nos limites da anormalidade.  

Mas para além dessas categorias comumente associadas às 

mulheres, a relação nem sempre vista como amistosa entre essas últimas 

e a pornografia, tal qual a conhecemos, também deriva de questões que 

dizem respeito, antes de tudo, à representação das mulheres nos chamados 

pornôs mainstream. O debate que começou em fins dos anos setenta do 

século XX e continuou forte no início dos anos oitenta entre feministas 
anti-pornografia e feministas pró-sexo8, nos Estados Unidos, é resultado 

de uma visada sobre a pornografia que a interpretou como profundamente 

misógina, reificadora e violenta em relação às mulheres, bem como das 

diferentes opiniões sobre o que fazer a esse respeito. 

Conforme relatam Pinto, Nogueira e Oliveira (2010), nesse debate 

– que ficou conhecido como “guerras do sexo feministas” (feminist sex 
wars, em inglês) –, as feministas anti-pornografia, representadas por 

escritoras como Andrea Dworkin, Robin Morgan, Catherine MacKinnon 

e Diana Russel, reivindicaram a censura e a regulação estatal do material 

pornográfico, uma vez que tal material produziria “[...] efeitos diretos e 

quantificáveis nos seus consumidores” (p. 377). Embasando tais 

reivindicações, estavam declarações como as de Robin Morgan, para 

quem “pornografia é a teoria, violação é a prática” (MORGAN, 1980, p. 

128 apud PINTO; NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2010, p. 378). 

 Do outro lado dos debates, feministas pró-sexo como Ellen Willis 

e Wendy McElroy acreditavam ser problemática a censura e a regulação 

do Estado sobre o material pornográfico, uma vez que isso significaria o 

controle e a repressão também dos corpos das mulheres. Além disso, 

segundo Santana e Rubim (2012, p. 640), tais feministas viam na 

pornografia um potencial a ser explorado, julgando que o seu problema 

                                                        
8 Novamente, utilizo itálico para pôr em suspenso tais categorias, uma vez que, 

ainda que tenham alcançado notoriedade, elas parecem se pautar em definições 

sedimentadas do que seria ou não a pornografia. 
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[da pornografia] não era o produto em si, mas o uso que dele se fazia. 

Feministas pró-sexo, assim, não necessariamente desconsideravam – nem 

necessariamente desconsideram – o conteúdo violento, heterossexista e 

majoritariamente centrado no prazer masculino da pornografia 

mainstream, mas acreditavam que outras possibilidades de sexualidade 

poderiam surgir de dentro das próprias produções pornográficas. Sobre 

isso, Ciclitira (2004, p. 285) também pontua: 

 
Much of the pornography that has entered 

mainstream culture through such channels as car 

advertising, cinema, music, the Internet, and TV, 

continues to be male-oriented to the point of 

misogyny, as many pro-porn feminists will admit. 

However, the sexualization of culture from the 

‘pornosphere’ to the public sphere has included 

within it a democratization and diversification of 

sexual discourse.9 

 

Assim, para as feministas pró-sexo, a pornografia abriria 

possibilidades de diversificação sexual e, em vez de requerer sua censura, 

o que mulheres e outras minorias deveriam fazer seria ocupar a 

pornografia e produzir materiais outros que desafiassem a ordem 

heterocêntrica – como se verá, adiante. 

As impressões de Ciclitira (2004, p. 285) e das demais feministas 

pró-sexo podem ser relacionadas aos estudos de Foucault a respeito da 

sexualidade. Em A história da sexualidade I: a vontade de saber (2014 

[1976]), o filósofo francês enumera quatro “prescrições de prudência”, 

quatro regras para a descrição do dispositivo da sexualidade: regra de 

imanência; regra das variações contínuas; regra do duplo 

condicionamento; e regra da polivalência tática dos discursos. Sobre a 

última regra, em especial10 – regra que no momento mais nos interessa –

, Foucault (2014 [1976], p. 109-110) lembra que a função tática do 

discurso não é uniforme nem estática, e que por isso não devemos 

imaginar um mundo com um discurso dominante e um discurso dominado 

                                                        
9 “Muito da pornografia que entrou na cultura mainstream através de canais como 

publicidade em automóveis, cinema, música, Internet, e TV, continua a ser 

orientada para homens sob um viés misógino, como muitas feministas pró-

pornografia admitirão. Entretanto, a sexualização da cultura da ‘pornoesfera’ para 

a esfera pública incluiu também a democratização e a diversificação do discurso 

sexual.” (CICLITIRA, 2004, p. 285, tradução minha). 
10 As demais regras serão apresentadas posteriormente, no Capítulo 2. 
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separados, mas um mundo como “[...] uma multiplicidade de elementos 

discursivos que podem entrar em estratégias diferentes”, podendo o 

discurso ser, “[...] ao mesmo tempo, instrumento e efeito de poder, e 

também obstáculo, escora, ponto de resistência e ponto de partida de uma 

estratégia oposta”. Segundo Butturi Junior (2018, no prelo), Foucault, 

para explicar a polivalência tática dos discursos 

 
[...] lança mão dos enunciados sobre a 

homossexualidade: da sodomia difusa à 

patologização do século XIX, os discursos 

engendraram uma série de mecanismos de controle 

social a partir do discurso da perversidade. 

Entretanto, é justamente no adensamento do 

controle social dos perversos que à 

homossexualidade coube construir um discurso de 

reação, na forma de resistências. 

  
Desse modo, a observação de Ciclitira a respeito da 

democratização e diversificação do discurso sexual possibilitados pelo 

que ela denomina de “sexualização da cultura”, pode ser compreendida, 

a partir das considerações foucaultianas, como possíveis em virtude da 

polivalência tática dos discursos. Os discursos em torno da pornografia, 

nesse sentido, são polivalentes, podendo funcionar tanto para o maior 

controle desse campo quanto para permitir a democratização e 

diversificação do discurso sexual.  

Do lado daqueles que militam e advogam contra o consumo e/ou 

comercialização de materiais pornográficos, cumpre lembrar, ainda, da 

associação – muitas vezes direta – feita entre pornografia e agressão 

sexual. Conforme vimos, já na declaração de Robin Morgan, em 1980, 

supunha-se uma relação direta entre pornografia e violação, e Pinto, 

Nogueira e Oliveira (2010) apontam para como as feministas anti-

pornografia, entre os anos 1970 e 1980, absorveram e sobre-estimaram 

resultados da psicologia experimental estadunidense, “[...] acabando por 

recorrentemente generalizar o postulado da ‘natureza’ agressiva 

masculina” (p. 377).  

Mas tal associação não é específica apenas dos anos setenta e 

oitenta (do século XX) nos debates feministas sobre a pornografia. No 

Brasil, uma pesquisa recente realizada com estudantes universitários 

concluiu que quanto mais alto o consumo de material pornográfico por 

parte desses indivíduos, maior a taxa de perpetração de agressão sexual 

contra mulheres (D’ABREU, 2013). Com uma ampla bibliografia de 
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estudos na área de psicologia, no exterior, que se debruçaram sobre a 

relação entre pornografia e agressão sexual contra mulheres, o que esse 

estudo indica é que o tema sobre os efeitos (danosos) da pornografia 

sobre as mulheres, em especial, continua a ser explorado. 

Dessa maneira, seja pela relação entre sensibilidade e mulheres por 

vezes traçada, seja pela misoginia, heteronormatividade e o enfoque no 

prazer masculino amplamente apontados na pornografia mainstream por 

feministas – tanto anti-pornografia como pró-sexo –, o que se percebe, 

mesmo quando se procura afirmar que mulheres apreciam a pornografia, 

é a presença de uma remanência discursiva que, se não nega tal 

afirmação, também sustenta que não é a mesma pornografia preferida 

pelos homens aquela que as mulheres mais consomem ou deveriam 

consumir. 

Embasando-se em tal discurso, assim, categorias diversas, 

especialmente direcionadas para mulheres – como as mencionadas 

anteriormente – surgem em sites de pornografia majoritariamente 

mainstream. No entanto, não só a indústria pornográfica tem se 

preocupado em atrair o público feminino, e com a justificativa de fazer 

uma pornografia que represente outras formas de sexualidade e/ou 

privilegie o prazer das mulheres e de outras minorias sexuais, ativistas 

feministas e queer têm produzido materiais que se querem diferenciados, 

como o pornô feminista e o pós-pornô.   

Essa última atitude está de acordo com o que propõe Preciado 

(2007), que acredita em um “nuevo feminismo posporno, punk y 

transcultural”, feminismo esse que nos ensinaria que 

 
[...] el mejor antídoto contra la pornografía 

dominante no es la censura, sino la producción de 

representaciones alternativas de la sexualidad, 

hechas desde miradas divergentes de la mirada 

normativa. Así, el objetivo de estos proyectos 

feministas no sería tanto liberar a las mujeres o 

conseguir su igualdad legal como desmantelar los 

dispositivos políticos que producen las diferencias 

de clase, de raza, de género y de sexualidad 

haciendo así del feminismo una plataforma 

artística y política de invención de un futuro 

común.11 

                                                        
11 “[...] o melhor antídoto contra a pornografia dominante não é a censura, mas a 

produção de representações alternativas da sexualidade, feitas através de olhares 

diferentes do olhar normativo. Assim, o objetivo destes projetos feministas não 
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Dessa feita, trata-se de práticas em sua positividade que, ao invés 

de conceberem a pornografia como inexoravelmente danosa às mulheres 

e outras minorias, procuram oferecer alternativas e representar a 

diversidade das relações sexuais, descentrando a heteronormatividade 

masculina12. 

Pesquisas, estatísticas, estudos, debates: o que essas diferentes 

estratégias que inscrevem-se em campos discursivos variados deixam 

entrever é, portanto, um interesse e também uma tendência em promover 

uma separação entre, por um lado, a pornografia mainstream, 

supostamente mais consumida por um público majoritariamente 

masculino, e, por outro, as mulheres e seus desejos outros, diversos do 

masculino, e que portanto requerem produções diversificadas. 

Diante disso, de que se trata, enfim, esta pesquisa? Primeiro, e 

principalmente, trata-se de questionar sobre que discursos a separação 

entre mulheres e pornografia mainstream tem sido promovida pelos 

dispositivos13 que aqui serão analisados. Nas linhas precedentes, algumas 

impressões foram apresentadas: matérias publicadas em sites brasileiros 

têm trazido à baila uma aparente novidade no que diz respeito ao regime 

dos prazeres femininos, a saber: mulheres também podem gostar de 

pornografia. Em contraposição, o novo não aparece sem as velhas 

categorias que remetem às dicotomias há muito apontadas pelos estudos 

feministas (MULVEY, 1983 [1975]; HARAWAY, 2009 [1985]; 

BUTLER, 2016 [1990]; PRECIADO, 2014 [2002]), e que parecem 

justificar a separação entre uma pornografia mainstream e uma nova 

                                                        
seria tanto libertar as mulheres ou conseguir sua igualdade legal quanto 

desmantelar os dispositivos políticos que produzem as diferenças de classe, de 

raça, de gênero e de sexualidade, fazendo do feminismo uma plataforma artística 

e política de invenção de um futuro comum.” (PRECIADO, 2007, tradução 

minha).  
12 Preciado (2014 [2002], p. 28) denomina como “tecnologia social 

heteronormativa” o “conjunto de instituições tanto linguísticas como médicas ou 

domésticas que produzem constantemente corpos-homem e corpos-mulher”. 

Diante disso, a heterossexualidade é produzida como natureza, devendo se 

“reinscrever ou se reinstruir através de operações constantes de repetição e 

recitação dos códigos (masculino e feminino) socialmente investidos como 

naturais” (PRECIADO, 2014 [2002], p. 26). 
13 Os dispositivos são, segundo Foucault (2015, p. 364), “[...] um conjunto 

decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações 

arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 

enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas”.  
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pornografia para mulheres: mulher vs. homem, passivo vs. ativo, emoção 

vs. razão etc. Duas discursividades, portanto, que se entrecruzam na 

produção de enunciados sobre esses novos filmes voltados a um prazer 

feminino. Desse modo, se de fato tais categorias se mantêm nos 

dispositivos aqui analisados, cumpre questionar no que elas se assentam 

e quais os campos que surgem para reivindicá-las.  

Em segundo lugar, a assunção de uma pornografia denominada 

feminista e voltada para as mulheres requer que pensemos os sentidos que 

este “feminista” adquire aqui e o sujeito mulher que suas produções 

supõem. Este movimento faz-se necessário, uma vez que os dispositivos 

analisados, em vez de apenas refletirem compreensões acerca do ser 

mulher, também ajudam a produzir e a perpetuar essas mesmas 

compreensões. Por este motivo, as discussões feministas em torno do 

sujeito do feminismo surgem, nesta pesquisa, a fim de pensar tanto nas 

implicações teórico-políticas de se forjar um tal sujeito de modo estável, 

quanto – considerando que o movimento de autocrítica em relação ao que 

se produz nos discursos feministas é imprescindível para não promover 

novas cisões e apagamentos –, compreender se a pornografia feminista 

aqui enfocada não estaria novamente trabalhando a fim de normalizações.  

Por fim, e em consonância com os objetivos acima delineados, o 

corpus aqui trabalhado trata da assunção de uma pornografia feminista 

como um suposto discurso de resistência. Conforme já mencionado, 

portanto, estas produções assim categorizadas aparecem como algo novo, 

que levariam em consideração o prazer feminino (MERLO, 2015), algo 

que comumente não seria feito nas produções pornô convencionais. Nesse 

sentido, há que se pensar no que neste novo é produzido em relação aos 

corpos, sexo, gênero e sexualidade, e também no que se considera como 

o prazer feminino. Essas produções fugiriam, de fato, ao poder 

normalizador que incide sobre nossos corpos, sexo, gênero e sexualidade, 

ou se mostrariam já codificados por dispositivos disciplinadores e 

regulamentadores? Afinal, o que os discursos da pornografia feminista 

apontam para a discussão sobre as resistências que, em Foucault, 

aparecem como correspondente do poder e de acordo com estratégias 

variadas, que podem ir da transgressão até a reorganização dos 

dispositivos? 

Para responder a tais perguntas, a pesquisa aqui pretendida parte 

dos discursos produzidos no Brasil e do que aqui é consumido e 

categorizado como pornografia feminista14. Desse modo, o corpus é 

                                                        
14 Deixo de fora os discursos acerca do “pós-pornô” ou de outras “pornografias” 

porque, ao pesquisar, em sites e blogs brasileiros, os termos pornografia e 
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composto de matérias e publicações em sites e blogs brasileiros, 

publicados entre 2013 e 2017, que tratam da pornografia feminista – em 

especial, da pornografia de Erika Lust –, bem como de uma entrevista 

realizada com esta diretora em 2017 e uma matéria sobre ela e sua rotina, 

publicada em 2015. Saindo dos discursos aqui produzidos, também 

analiso um filme dirigido por Lust. Este filme – intitulado Sweet but 

psycho –, é enviado aos internautas que se subscrevem no site, e foi 

produzido com base nas fantasias de alguma leitora enviadas ao site 

XConfessions, também de Lust. A opção por um corpus que remonte, 

sobremaneira, às produções desta diretora se justifica pela sua prevalência 

em torno do assunto no Brasil. Presente em diferentes campos 

discursivos, Lust é indicada tanto em blogs autointitulados feministas, 

quanto em sites mainstream, mostrando-se polivalente. 

A fim de atingir os objetivos supracitados, esta dissertação está 

assim organizada: inicialmente, em Arqueogenealogia, pornografia e 
gênero, abordo, primeiro, os conceitos derivados dos trabalhos de 

Foucault que embasam e orientam a presente pesquisa, a saber: discurso, 

enunciado, arquivo, poder/saber, dispositivo e resistência; a seguir, 

enfoco a história da pornografia e sua conceituação, a relação com o 

erotismo e as distinções nem sempre tão claras entre ambos; após, 

apresento as definições de “gênero”, “sexo” e “mulher” presentes em 

diferentes perspectivas feministas, bem como as possibilidades de 

deslocamento dos padrões de gênero e o modo como tal deslocamento 

poderia ser efetuado, presente especialmente nas elaborações de Judith 

Butler (2016 [1990]), via atos parodísticos de gênero, e nas considerações 

de Paul B. Preciado (2014 [2002]), através de práticas contrassexuais. A 

seguir, ainda no mesmo capítulo, apresento os trabalhos de Mulvey (1983 

[1975]) e Lauretis (1994 [1987]) que enfocam a relação entre cinema e 

gênero: a primeira tece críticas ao ponto de vista masculino presente no 

cinema mainstream, que produz as mulheres como objetos para serem 

olhados. Já Lauretis (1994 [1987]), apropriando-se do conceito 

foucaultiano de dispositivo da sexualidade, apresenta o cinema como uma 

potente tecnologia – ou dispositivo – de gênero, problematizando não 

apenas o modo pelo qual a representação de gênero é produzida pelo 

cinema, mas também para como ela é absorvida pelos espectadores. Por 

fim, encerro este capítulo pensando, a partir de diferentes teóricos, na 

indústria cultural como uma tecnologia produtiva das definições de sexo, 

                                                        
mulheres conjuntamente, as indicações mais comumente – se não exclusivamente 

– realizadas foram das duas categorias supracitadas, e não de outras.   
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gênero e sexualidade e marcando, ainda, as intensas cisões entre os 

sujeitos por ela produzidas.  

No capítulo Tateando o corp(o)us, realizado a análise das três 

séries de enunciados online que compõem o corpus aqui analisado: i) sites 

e blogs brasileiros de jornais, revistas, portais de entretenimento ou sites 

que ofereçam algum tipo de serviço ao leitor/consumidor; ii) entrevistas 

realizadas com Erika Lust, publicadas na imprensa brasileira, a fim de 

averiguar que enunciados são produzidos pela diretora e de que modo eles 

são publicizados no Brasil; iii) filme dirigido por Lust, intitulado Sweet 

but psycho (2016), buscando compreender o modo como a pornografia 
feminista é inventada em cada materialidade e de acordo com a 

intersecção entre o que caracterizei como um dispositivo pornográfico, 

um dispositivo midiático e um dispositivo de gênero. Encerro esta 

dissertação, por fim, com as últimas considerações em torno da pesquisa 

aqui empreendida.



31 

 

2 ARQUEOGENEALOGIA, PORNOGRAFIA E GÊNERO 

 

2.1 A ARQUEOGENEALOGIA FOUCAULTIANA  

 

“Enquanto a arqueologia é o método próprio à análise da 

discursividade local, a genealogia é a tática que, a partir da discursividade 

local assim descrita, ativa os saberes libertos da sujeição que emergem 

dessa discursividade.” (FOUCAULT, 2015 [1976], p. 270). Assim define 

o filósofo francês Michel Foucault, em 1976, o seu projeto geral ao longo 

das fases arqueológica e genealógica de seu trabalho. Ao passo em que 

seus primeiros estudos buscavam, nesse sentido, analisar os modos pelos 

quais certas discursividades se formaram e se transformaram – a 

psiquiatria, a medicina, as ciências humanas –, os estudos posteriores se 

debruçaram, especialmente, sobre os motivos pelos quais esses saberes 

surgiram, e que efeitos eles têm no mundo (MACHADO, 2015, p. 11). 

Buscar e analisar esses modos e motivos pelos quais as 

discursividades surgiram, no entanto, não significa, segundo Foucault, 

procurar sua origem, seguindo um caminho que nos conduziria até seu 

primeiro aparecimento, e que nos possibilitaria acessar o discurso 

adâmico, fonte de todos os outros que o seguiram. O filósofo lembra: “[...] 

não é preciso remeter o discurso à longínqua presença da origem; é 

preciso tratá-lo no jogo de sua instância” (FOUCAULT, 2008 [1969], p. 

28). Isso significa, também, privilegiar o descontínuo em detrimento de 

uma pretensa continuidade dos discursos, continuidade essa que nada 

mais é que um efeito de uma série de noções que têm por função agrupar, 

conferir coerência, estabelecer ligações entre acontecimentos tão 

dispersos. Foucault procura libertar os acontecimentos discursivos, desse 

modo, das noções de tradição, de influência, de desenvolvimento e 

evolução, de mentalidade ou espírito – que remetem à continuidade dos 

discursos –, assim como questiona agrupamentos já tão familiares como 

os de obra e livro. O que se percebe, aqui, é o intento do filósofo em 

indagar-se acerca das unidades que são, antes de tudo, operações, 

construções interpretativas, e jamais produtos naturais. 

Por outro lado, tais questionamentos e empreendimentos também 

não visam à descoberta do que repousaria para além dos discursos, lugar 

em que a verdade das coisas no mundo se manifestaria. O mundo, 

esclarece Foucault (2013a [1970], p. 50), “[...] não é cúmplice de nosso 

conhecimento; não há providência pré-discursiva que o disponha a nosso 

favor. Deve-se conceber o discurso como uma violência que fazemos às 

coisas”. Desse modo, não se trata, aqui, de varrer os discursos em torno 

da pornografia a fim de acessar aquela que seria a verdadeira 
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pornografia, mas, antes, compreendê-la enquanto construção, enquanto 

agrupamentos específicos que permitiram que se falasse a respeito das 

relações sexuais de uma tal forma, e não de outras. 

Foucault também renuncia às totalizações e universalizações. 

Justamente por não reconhecer uma verdade para além do discurso, uma 

relação entre sujeitos e objetos não mediada pelos discursos, é que não é 

possível falar em uma verdade, apenas essa correta e universal. O que se 

tem, pelo contrário, são verdades situadas em seus próprios tempos, jogos 

de verdade, relações que produzem o verdadeiro e o falso. Além disso, ao 

lembrar que as unidades que produzem o efeito de continuidade dos 

discursos são, antes de tudo, operações interpretativas, o filósofo aponta 

para a impossibilidade das totalizações, bem como para a inexistência dos 

universais. Conforme explica seu amigo e contemporâneo Paul Veyne 

(2011 [2010], p. 72), Foucault era um cético: 

 
Foucault não era mais niilista do que subjetivista, 

relativista ou historicista: segundo seu próprio 

testemunho, ele era cético. [...] Eis a última 

palavra: Foucault duvida de toda verdade 

demasiado geral e de todas as grandes verdades 

intemporais, nada mais, nada menos. Como ele 

escreve no início de Nascimento da biopolítica, os 

universais não existem, apenas singularidades 

existem.  

 

Ou seja, ali onde acredita-se vislumbrar, por exemplo, o 

desenvolvimento das ciências, transformações que nos permitiram atingir 

análises mais adequadas, métodos mais precisos de pesquisa, tem-se, por 

outro lado, variações, singularidades, práticas discursivas que só foram 

possíveis graças a condições que lhes foram próprias e distintas em cada 

período. O seu intento é de se fazer uma história, desse modo, que “[...] 

passe pelo fio de um pensamento que recusa os universais” (1994, p. 56 

apud VEYNE, 2011 [2010], p. 20). 

Entre o seu empreendimento de apontar como os discursos 

emergiram, e por que determinados enunciados – e não outros – foram 

possíveis em dada formação discursiva, e entre o esforço em explicar os 

motivos pelos quais se formaram aqueles discursos e os efeitos que esses 

causam no mundo, Foucault não enxergava uma cisão, ou empreitadas 

distintas e/ou opostas, mas trabalhos que deveriam se alternar, apoiarem-

se um no outro e se complementarem, conforme esclarece em A ordem do 

discurso, aula inaugural pronunciada no Collège de France, em 1970 
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(2013a [1970], p. 65). Por serem trabalhos complementares, portanto, é 

que é possível se falar em uma “arqueogenealogia dos discursos”, 

compreendida como a “[...] interseção entre uma pesquisa dos arquivos, 

arqueológica, e uma pesquisa das táticas e estratégias do poder a ela 

ligada, a genealogia” (BUTTURI JUNIOR, 2012, p. 26). 

No decorrer dessa empreitada arqueogenealógica de Foucault, 

inúmeros conceitos emergiram a fim de explicitar e explicar como e por 

que se formaram determinados saberes, tendo alguns sido apenas 

mencionados nas páginas aqui precedentes. Nesse sentido, o que se 

pretende, a seguir, é aprofundar alguns desses conceitos que interessam à 

pesquisa aqui empreendida. Assim, inicialmente, discorro acerca dos 

conceitos de discurso, enunciado e arquivo, a partir das considerações de 

Foucault, especialmente, em A arqueologia do saber (2008 [1969]). 

Posteriormente, o intuito será evidenciar os conceitos de poder, saber e 

resistência, delineados a partir dos estudos de Foucault proferidos nos 

artigos, cursos e entrevistas reunidos em A microfísica do poder (2015 

[1976])15. 

 

2.2 DISCURSO, ENUNCIADO E ARQUIVO 

 

O livro16 A arqueologia do saber, publicado em 1969, surge, 

segundo o próprio Foucault, a partir de um exercício para conferir 

coerência às tarefas que foram traçadas em três de seus trabalhos 

anteriores: A história da loucura (1961), O nascimento da clínica (1963) 

e A palavra e as coisas (1966). As palavras do francês sobre a 

Arqueologia do Saber: 
 

                                                        
15 Procuro lançar um olhar sobre os conceitos de Foucault a partir de textos seus 

específicos não porque somente neles é que se encontrem esses mesmos 

conceitos, mas porque, sendo ampla a produção do filósofo, é possível que, no 

decorrer de seus estudos, o aparato teórico-conceitual de que fez uso possa ter 

sofrido transformações. Ao falar dos conceitos supracitados, portanto, situo-os 

em relação aos estudos de Foucault mencionados. 
16 Utiliza-se o termo “livro”, aqui, sabendo das objeções que faz o filósofo acerca 

dessas unidades de agrupamento que já nos são familiares, como o livro e a obra, 

e que, no entanto, são tão questionáveis. Quando analisamos 

pormenorizadamente tais unidades, lembra Foucault, já não se torna tão fácil 

definir aquilo que seja a obra de um sujeito, ou mesmo quais são os limites de um 

livro (Cf. FOUCAULT, 2008 [1969], p. 24-27). Em tempos digitais, estabelecer 

tais limites, certamente, torna-se ainda mais difícil. Um romance publicado em 

um blog é um livro?  
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Trata-se de uma empresa [cujo perfil foi traçado 

nos trabalhos anteriores] pela qual se tenta medir as 

mutações que se operam, em geral, no domínio da 

história; empresa onde são postos em questão os 

métodos, os limites, os temas próprios da história 

das idéias [sic]; empresa pela qual se tenta desfazer 

as últimas sujeições antropológicas; empresa que 

quer, em troca, mostrar como essas sujeições 

puderam se formar. (FOUCAULT, 2008 [1969], p. 

17). 

 

Nesse sentido, o que Foucault buscará efetuar será uma descrição 

dos acontecimentos discursivos visando encontrar as unidades que ali se 

formam (FOUCAULT, 2008 [1969], p. 30). Percebe-se, já aqui, que os 

discursos são tomados como acontecimentos, sendo frutos, portanto, de 

acidentes, de acasos, de lutas, e não originados como consequência de 

uma evolução do pensamento humano.  

A descrição dos acontecimentos do discurso, lembra o filósofo, 

diferencia-se, no entanto, da análise da língua. Enquanto essa se ocupa 

das regras a partir das quais os enunciados foram construídos para que, 

então, possa ser pensada a construção de outros enunciados, a descrição 

de acontecimentos do discurso questiona como um determinado 

enunciado, e não outro em seu lugar, pôde surgir (FOUCAULT, 2008 

[1969], p. 30).  

Também da história do pensamento tal descrição diverge. Ao invés 

de procurar o que estaria para além dos enunciados, ou o que se quis dizer 

com aquilo que foi dito, a análise do campo discursivo se presta a uma 

outra questão: “[...] que singular existência é esta que vem à tona no que 

se diz e em nenhuma outra parte?” (p. 31). Tratar os enunciados, portanto, 

na sua singularidade e na sua instância. Percebe-se aqui, novamente, a 

dificuldade em se falar de universais em Foucault, afinal, “tudo é singular 

na história universal” (VEYNE, 2011 [2010], p. 13).  

Mas o que é, então, o discurso? Segundo Foucault (2008 [1969], p. 

54-55),  

 
[...] os “discursos”, tais como podemos ouvi-los, 

tais como podemos lê-los sob a forma de texto, não 

são, como se poderia esperar, um puro e simples 

entrecruzamento de coisas e de palavras: trama 

obscura das coisas, cadeia manifesta, visível e 

colorida das palavras; [...] o discurso não é uma 

estreita superfície de contato, ou de confronto, 
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entre uma realidade e uma língua, o intrincamento 

entre um léxico e uma experiência; [...] analisando 

os próprios discursos, vemos se desfazerem os 

laços aparentemente tão fortes entre as palavras e 

as coisas, e destacar-se um conjunto de regras, 

próprias da prática discursiva. Essas regras 

definem não a existência muda de uma realidade, 

não o uso canônico de um vocabulário, mas o 

regime dos objetos.   

 

De modo geral, poder-se-ia conceber o discurso, portanto, como 

um conjunto de enunciados que obedecem a regras específicas: 

“Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados, na medida em que 

se apoiem na mesma formação discursiva; ele é constituído de um número 

limitado de enunciados, para os quais podemos definir um conjunto de 

condições de existência” (FOUCAULT, 2008 [1969], p. 133). Há, assim, 

condições de existência, regras que permitem a emergência de 

determinados enunciados, em certos discursos.  

Nesse momento, poder-se-ia perguntar: como é possível falar em 

regras para formação dos discursos quando esses são também tomados 

como acontecimentos? Uma coisa, entretanto, não exclui a outra, pois o 

que se intenta não é encontrar uma estrutura interna desses discursos: esse 

é o trabalho – Foucault já nos explicou – da análise da língua. As regras 

de formação também não são blocos estáticos, imóveis, que produziriam, 

da mesma forma, em todo e qualquer tempo, os enunciados que são 

próprios de determinados campos discursivos. Trata-se, pelo contrário, de 

perceber as regras que, nas relações e fronteiras entre enunciados, 

permitem a existência de certos discursos:  

 
Por sistema de formação é preciso, pois, 

compreender um feixe complexo de relações que 

funcionam como regra: ele prescreve o que deve 

ser correlacionado em uma prática discursiva, para 

que esta se refira a tal ou tal objeto, para que 

empregue tal ou tal enunciação, para que utilize tal 

ou tal conceito, para que organize tal ou tal 

estratégia. Definir em sua individualidade singular 

um sistema de formação é, assim. caracterizar um 

discurso ou um grupo de enunciados pela 

regularidade de uma prática. (FOUCAULT, 2008 

[1969], p. 82). 
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Há, portanto, regularidades, que podem ser percebidas nos objetos, 

nas enunciações, nos conceitos e nas opções teóricas dos enunciados de 

cada campo discursivo. Quatro unidades – objeto, enunciações (ou 

modalidades enunciativas), conceitos e opções teóricas (ou estratégias) – 

que, juntas, formam o que Foucault define como uma formação 
discursiva. 

Faz-se necessário especificar, ainda, o que Foucault entende por 

enunciados, uma vez que os discursos são por eles formados. Sua 

descrição, a esse respeito, começa com um trabalho negativo, ou seja, o 

filósofo explicita-nos aquilo que um enunciado não é: uma proposição; 

uma frase; um speech act. 

 

• O enunciado não é uma proposição: não há 

correspondência necessária entre enunciado e proposição. 

Duas proposições de igual valor podem, enquanto 

enunciados, pertencer a grupamentos discursivos distintos, 

por exemplo. Do mesmo modo, um único enunciado pode, 

por outro lado, do ponto de vista lógica, ser composto de 

duas proposições. 

• O enunciado não é uma frase: embora possam ser traçados 

paralelos entre ambas as terminologias, Foucault atenta para 

o fato de que uma árvore genealógica, um livro contábil ou 

mesmo uma fórmula algébrica, por exemplo, são 

enunciados. Logo, uma não equivale à outra. 

• O enunciado não é um speech act: os atos ilocutórios são 

constituídos por uma série de enunciados, logo, não é 

possível estabelecer uma equivalência completa entre 

ambas as unidades. 

 

Uma vez “liberto” desses conceitos mais conhecidos de que a 

gramática, a lógica e a “análise”17 inglesa se ocupam, o enunciado é, 

então, definido por Foucault como uma função: apesar de ser composto 

por signos, ele não existe no mesmo nível que a língua, mas é aquilo que 

permite dizer, a propósito de uma frase, uma proposição ou um ato de 

linguagem, por exemplo, se eles fazem sentido. O enunciado possui, 

ainda, uma certa materialidade, mas não é possível dizer que, onde quer 

que haja objetos, existem enunciados. Assim, o enunciado não é “[...] nem 

                                                        
17 As aspas são do próprio Foucault (Cf. FOUCAULT, 2008 [1969], p. 95). 
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inteiramente linguístico, nem exclusivamente material” (FOUCAULT, 

2008 [1969], p. 97).  

Resta-nos, ainda, considerar o que Foucault entende por arquivo, 

e compreender qual seu lugar na arqueologia foucaultiana. O arquivo, 

desde uma perspectiva foucaultiana, deve ser compreendido como o 

“sistema de dispersão de enunciados” que permite deslindar as regras que 

tornaram possível aquilo que já foi dito. Não se trata, no entanto, de tratar 

o arquivo como a soma dos textos que foram produzidos em determinada 

cultura, e que revelariam a identidade de uma época; deve-se, antes disso, 

tratar os documentos como monumentos, abertos, portanto, às 

transformações, às rupturas e aos movimentos no tempo (FOUCAULT, 

2008 [1969], p. 146). O arquivo, então, “Longe de ser o que unifica tudo 

o que foi dito no grande murmúrio confuso de um discurso, longe de ser 

apenas o que nos assegura a existência no meio do discurso mantido, é o 

que diferencia os discursos em sua existência múltipla e os especifica em 

sua duração própria” (FOUCAULT, 2008 [1969], p. 146).  

Pode-se dizer, desse modo, que o empreendimento de Foucault ao 

longo dessa arqueologia dos saberes faz-se, inicialmente, a partir de uma 

descrição do arquivo, arquivo esse, no entanto, cujos discursos já não são 

os de nosso tempo, ou melhor, em cujas práticas discursivas já não mais 

nos inscrevemos, uma vez que uma descrição de tal tipo seria impossível, 

“[...] já que é no interior de suas regras [as do nosso arquivo] que falamos” 

(FOUCAULT, 2008 [1969], p. 148). 

A descrição do arquivo que, reconhece Foucault, não pode ser, 

jamais, integralmente alcançada, “[...] forma o horizonte geral a que 

pertencem a descrição das formações discursivas, a análise das 

positividades, a demarcação do campo enunciativo” (FOUCAULT, 2008 

[1969], p. 149). Descrição, análise e demarcação essas, assim, que nos 

fazem duvidar da homogeneidade dos discursos, de suas fronteiras tão 

bem definidas, e, mesmo, de sua evolução ao longo do tempo, e nos 

permitem lançar um olhar para o solo arqueológico a partir do qual os 

saberes se constituíram.  

No que diz respeito à pesquisa aqui empreendida, a descrição do 

arquivo sobre a pornografia, nesse sentido, é o que nos permite descobrir 

as regras que tornaram possível que se falasse e se fale sobre pornografia 

em relação a mulheres segundo estratégias específicas, respondendo a 

urgências históricas determinadas.  

  

2.3 PODER-SABER, DISPOSITIVO E RESISTÊNCIA 
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Se a arqueologia se prestava àquelas descrições anteriormente 

mencionadas, a genealogia se trata de uma “tática” de ativação dos 

saberes que, na descrição anteriormente empreendida, pôde libertá-los da 

sujeição a que foram/são submetidos nas discursividades. Seu objetivo, 

segundo Machado (2015, p. 11), é “explicar o aparecimento de saberes a 

partir de condições de possibilidades externas aos próprios saberes, ou 

melhor, que, imanentes a eles [...] os situam como elementos de um 

dispositivo de natureza essencialmente estratégica”. É nesse momento, 

então, principalmente genealógico, que o conceito de poder ganha força, 

concebido em relação aos saberes que ele produz.  

É preciso, no entanto, distanciar-se da compreensão 

tradicionalmente mais aceita de poder como produto exclusivo do Estado. 

Em primeiro lugar, porque o poder não é, para Foucault, algo que se 

possui, mas aquilo que se exerce, que está em relação, que se pratica, 

portanto. Em segundo lugar, porque o francês não percebe o Estado como 

o núcleo de onde emanam todas as formas de poder: não se trata de uma 

relação, assim, unidirecional, em que o Estado, através de mecanismos de 

repressão, exerceria seu poder sobre todos os indivíduos. O que se tem, 

pelo contrário, são poderes, no plural, cujas relações com os sujeitos são 

muito mais complexas, multidirecionais, sendo estabelecidas e 

expandidas por todas e todos. 

Além disso, é preciso rever, também, o entendimento acerca do 

poder como sendo exclusivamente repressivo. Foucault, ao invés de uma 

análise negativa do poder, empreenderá uma análise positiva do saber. 

Isto é, para ele, o poder não é apenas aquilo que reprime os sujeitos, mas 

também – e talvez principalmente – aquilo que produz corpos úteis, 

através de uma série de mecanismos que atuam sobre esses mesmos 

corpos. No caso desta pesquisa, então, parto deste poder produtor, 

polivalente e positivo – e não apenas de uma discussão pautada segundo 

a ordem da repressão e do silenciamento. 

Em curso no Collège de France, em 197618, Foucault explica dois 

movimentos importantes que se puderam verificar em relação às formas 

de atuação do poder na história: nos séculos XVII e XVIII, técnicas de 

poder centradas no corpo individual; a partir da segunda metade do século 

XVIII, um poder centrado sobre o corpo social.  

No primeiro caso, o poder operava, especialmente, a partir da 

separação dos corpos, com uma técnica disciplinar, visando analisá-los, 

vigiá-los, alinhá-los, docilizá-los, de modo a produzir, assim, sujeitos 

úteis. No segundo caso, o que se tem são mecanismos que recaem sobre 

                                                        
18 Aula de 17 de março de 1973. 
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a população, sobre o homem enquanto espécie, a partir da técnica da 

regulamentação. Ambos os poderes não se excluem, mas se 

complementam, se sobrepõem: 

 
Temos portanto, desde o século XVIII (ou em todo 

caso desde o fim do século XVIII), duas 

tecnologias de poder que são introduzidas com 

certa defasagem cronológica e que são sobrepostas. 

Uma técnica que é, pois, disciplinar: é centrada no 

corpo, produz efeitos individualizantes, manipula o 

corpo como foco de forças que é preciso tornar 

úteis e dóceis ao mesmo tempo. E, de outro lado, 

temos uma tecnologia que, por sua vez, e centrada 

não no corpo, mas na vida; uma tecnologia que 

agrupa os efeitos de massas próprios de uma 

população, que procura controlar a série de eventos 

fortuitos que podem ocorrer numa massa viva; uma 

tecnologia que procura controlar (eventualmente 

modificar) a probabilidade desses eventos, em todo 

caso em compensar seus efeitos. É uma tecnologia 

que visa portanto não o treinamento individual, 

mas pelo equilíbrio global, algo como uma 

homeóstase: a segurança do conjunto em relação 

aos seus perigos internos. (FOUCAULT, 2010 

[1976], p. 209). 

 

Para Foucault, a medicina da sexualidade terá lugar privilegiado 

em relação a ambas as tecnologias de poder, a partir de sua valorização 

no século XIX. As “anormalidades” no que concerne aos sexos dos 

indivíduos terão efeitos, segundo essa medicina, no corpo e na população: 

uma criança que se masturba demais, explica Foucault, terá punido seu 

corpo, uma vez que, por conta da perversão, esse menino seria doente pelo 

resto de sua vida; e, ao mesmo tempo, a sua devassidão teria efeitos 

também na população, “uma vez que se supõe que aquele que foi devasso 

sexualmente tem uma hereditariedade [...] que vai ser perturbada [...]” (p. 

212). A essa técnica de poder que circulará entre o disciplinar e o 

regulamentador, Foucault denominará de norma, mecanismo de um 

biopoder que incidirá tanto sobre o corpo individual quanto sobre o corpo 

social. 

No que se refere ao saber, em Foucault, tal conceito já permeava 

sua empreitada arqueológica. Vimos, por exemplo, que o filósofo se 

ocupava da descrição dos enunciados a fim de descobrir os modos pelos 

quais foram possíveis que determinados saberes emergissem. No caso do 
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estudo genealógico, em que o poder tem um importante papel, o saber é 

condição necessária para o exercício do poder, ou melhor: um não existe 

sem o outro. 

 
Temos antes que admitir que o poder produz saber 

(e não simplesmente favorecendo-o porque o serve 

ou aplicando-o porque é útil); que poder e saber 

estão diretamente implicados; que não há relação 

de poder sem constituição correlata de um campo 

de saber, nem saber que não suponha e não 

constitua ao mesmo tempo relações de poder. 

(FOUCAULT, 2013b [1975], p. 30) 

 

Poder-saber, portanto. 

Além de produzir um campo de saber, as relações de poder também 

permitem a existência de resistências: “lá onde há poder há resistência”, 

explica Foucault (2014 [1976], p. 104). No interior mesmo das relações 

de poder, assim, instauram-se as possibilidades de se resistir, que são 

múltiplas, heterogêneas e distribuídas de modo irregular. Não é por isso, 

no entanto, que as resistências devem ser tomadas como passivas no que 

se refere às relações de poder: elas são, antes, o “interlocutor irredutível” 

(FOUCAULT, 2014 [1976], p. 104) dessas mesmas relações. Poder, saber 

e resistência estão, assim, indissoluvelmente ligados. 

Outro conceito – ou estratégia – importante em Foucault é aquele 

denominado dispositivo19. Segundo Agamben (2014 [2006]), trata-se de 

um termo decisivo no pensamento do filósofo francês, que utiliza-o 

especialmente a partir dos anos 1970, em seus estudos sobre a 

governabilidade e o governo dos homens. Ainda segundo Agamben, é 

somente em entrevista concedida em 1977 que Foucault se aproxima de 

uma conceitualização do termo. Em tal entrevista, publicada em seu 

Microfísica do Poder, Foucault define o dispositivo como “[...] um 

conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 

organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 

filantrópicas” (FOUCAULT, 2015 [1976], p. 364). Ou seja, o discursivo 

e o não-discursivo podem ser elementos do dispositivo. A seguir, 

Foucault caracteriza o dispositivo como a rede que se pode estabelecer 

entre aqueles elementos tão heterogêneos, e ressalta, ainda, a função 

                                                        
19 As considerações em torno do dispositivo aqui apresentadas já foram 

publicadas em artigo, em Sevegnani (2016). 
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estratégica dominante do dispositivo, que procura responder a uma 

urgência histórica.  

Para Agamben, esse termo seria etimologicamente próximo de 

outro utilizado por Foucault n’A arqueologia do saber, positivé, que o 

filósofo francês teria emprestado de um dos trabalhos de Hyppolite. Nesse 

trabalho, explica Agamben, Hyppolite analisa um estudo de Hegel em que 

o filósofo alemão distingue uma religião natural de uma religião positiva. 

A religião natural diria respeito a uma relação geral e imediata entre o 

humano e o divino, enquanto a religião positiva – também denominada 

histórica – se caracterizaria pela conjunção de regras, crenças e ritos que 

são impostos aos indivíduos pelo exterior, em determinado momento da 

história (AGAMBEN, 2014 [2006], p. 27). Desse modo,  

 
[...] Foucault, tomando emprestado este termo (que 

se tornará mais tarde “dispositivo”), toma posição 

em relação a um problema decisivo, que é também 

o seu problema mais próximo: a relação entre os 

indivíduos como seres viventes e o elemento 

histórico, entendendo com este termo o conjunto 

das instituições, dos processos de subjetivação e 

das regras em que se concretizam as relações de 

poder. (AGAMBEN, 2014 [2006], p. 29). 

 

No entanto, diferentemente de Hegel, que procura reconciliar 

religião natural e religião positiva, o objetivo de Foucault “é investigar os 

modos concretos em que as positividades (ou os dispositivos) agem nas 

relações, nos mecanismos e nos ‘jogos’ de poder” (AGAMBEN, 2014 

[2006], p. 29). 

Diante disso, uma pesquisa arqueogenealógica procura 

compreender como certos saberes emergiram, ao mesmo tempo em que 

busca entender quais lutas e correlações de poder os tornaram possíveis. 

O conceito dispositivo tem lugar privilegiado nessa investigação, uma vez 

que “resulta do cruzamento de relações de poder e de relações de saber” 

(AGAMBEN, 2014 [2006], p. 25), e também engendra tais relações. 

Além disso, o dispositivo, nas correlações com os “seres viventes”, 

conforma e produz sujeitos, já que se compõe do “elemento histórico” – 

instituições, processos de subjetivação e regras –, de que fala Agamben.  

 Em A história da sexualidade I: a vontade de saber (2014 [1976]), 

Foucault realiza uma análise do dispositivo da sexualidade, que emerge a 

partir do século XVIII. Tal dispositivo se sobrepõe ao dispositivo da 

aliança, que até então vigorava no Ocidente, e cujas relações de sexo 
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eram compreendidas como suporte de relações. Nesse caso, o que estava 

em questão não era tanto os prazeres dos corpos, mas o matrimônio, a 

fixação e o desenvolvimento de parentescos, a transmissão dos nomes e 

dos bens (FOUCAULT, 2014 [1976], p. 115). Quando os processos 

econômicos e estruturas políticas não veem mais nesse dispositivo um 

suporte suficiente, o dispositivo da sexualidade é inventado e, pouco a 

pouco, vai se sobrepondo ao da aliança, procurando reduzir sua 

importância. Foucault (2014 [1976], p. 116) expõe uma série de oposições 

que distinguem os dispositivos entre si – embora, conforme já 

mencionado, um não exclua o outro: 

 
O dispositivo de aliança se estrutura em torno de 

um sistema de regras que define o permitido e o 

proibido, o prescrito e o ilícito; o dispositivo de 

sexualidade funciona de acordo com técnicas 

móveis, polimorfas e conjunturais de poder. O 

dispositivo de aliança conta, entre seus objetivos 

principais, o de reproduzir a trama de relações e 

manter a lei que as rege; o dispositivo de 

sexualidade engendra, em troca, uma extensão 

permanente dos domínios e das formas de controle. 

Para o primeiro, o que é pertinente é o vínculo entre 

parceiros com status definido; para o segundo, são 

as sensações do corpo, a qualidade dos prazeres, a 

natureza das impressões, por tênues ou 

imperceptíveis que sejam. Enfim, se o dispositivo 

de aliança se articula fortemente com a economia 

devido ao papel que pode desempenhar na 

transmissão ou na circulação das riquezas, o 

dispositivo de sexualidade se liga à economia 

através de articulações numerosas e sutis, sendo o 

corpo a principal — corpo que produz e consome.  

 

É nesse sentido, pois, que o dispositivo da sexualidade faz 

proliferar os discursos em torno das sexualidades, e não limitá-los. 

Conforme já mencionado, Foucault (2014 [1976]) enumera quatro 

“prescrições de prudência”, quatro regras para a descrição do dispositivo 

da sexualidade: regra de imanência; regra das variações contínuas; regra 

do duplo condicionamento; e regra da polivalência tática dos discursos. 

A última regra, lembremos, diz respeito à função tática dos discursos, e à 

possibilidade de que eles entrem em estratégias opostas. Dito de outro 

modo, não há um discurso dominante e um discurso dominado, mas 

discursos que podem funcionar em diferentes lutas.  
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No que diz respeito à primeira regra – a regra de imanência –, 

Foucault (2014 [1976], p. 107) lembra que não há exterioridade entre 

técnicas de saber e estratégias de poder, sendo uma constitutiva da outra. 

No caso da sexualidade, essa só se tornou um domínio a conhecer porque, 

de um lado, “relações de poder a instituíram como um objeto possível”, 

mas de outro, o poder só pôde tomá-lo como alvo porque as técnicas de 

saber assim o permitiram.  

A segunda regra traçada por Foucault (2014 [1976], p. 108) é a 

regra das variações contínuas. Nesse caso, trata-se de pensar a mobilidade 

das relações de poder-saber, de “buscar o esquema das modificações que 

as correlações de forças implicam através de seu próprio jogo”. Nesse 

sentido, há deslocamentos que precisam ser considerados na análise do 

dispositivo da sexualidade. 

Já no que concerne à terceira regra – regra do duplo 

condicionamento –, essa diz respeito às relações entre o global e o local. 

Segundo Foucault (2014 [1976], p. 108-109), faz-se necessário entender 

que, entre essas duas relações – locais e globais –, não há nem 

descontinuidade, nem homogeneidade, mas um duplo condicionamento. 

Isso significa dizer que tanto o local incide sobre o global, quanto o global 

incide sobre o local.  

Apresento tais considerações a respeito do dispositivo porque 

acredito que os sites, blogs e filme que aqui serão analisados também 

podem ser compreendidos como dispositivos20, uma vez que normalizam, 

conformam e produzem sujeitos. Nesse caso, julgo que as regras para a 

descrição do dispositivo da sexualidade, conforme formuladas por 

Foucault (2014 [1976]), também devem ser consideradas na descrição de 

um tal dispositivo midiático, de um dispositivo pornográfico e de um 

dispositivo de gênero. Além disso, é mister lembrar que a rede entre 

elementos heterogêneos – discursivos e não-discursivos – que caracteriza 

os dispositivos, aponta, também, para a relação que uns estabelecem com 

os outros, isto é, um dispositivo midiático, como acredito serem os blogs 

e sites, também se relaciona com um dispositivo pornográfico, como 

penso que pode ser caracterizado o filme pornô que futuramente será 

analisado. Por fim, se os discursos são polivalentes, também os discursos 

em torno de uma pornografia feminista podem ter funções diversas em 

relação às estratégias a partir dos quais são chamados.  

Desse modo, no caso da pesquisa aqui pretendida, interessa-me 

perguntar, portanto, como as relações de poder-saber se exercem a partir 

                                                        
20 Trata-se de uma hipótese inicial que, na dissertação, procurarei explicar 

pormenorizadamente.  
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dos dispositivos que serão analisados, dispositivos esses que incidem 

tanto sobre o corpo individual, quanto sobre o corpo social. Dito de outro 

modo, pergunto-me se tanto sites e blogs que indicam filmes 

pornográficos feministas, quanto as entrevistas e matérias sobre Lust e 

seus próprios filmes, não trabalhariam de modo a também normalizar 

compreensões de sexo, gênero e sexualidade, mesmo quando se 

identificam como discursos de resistência. A própria separação entre uma 
pornografia para mulheres e uma pornografia para homens contém, em 

si, definições do que é ser mulher e do que é ser homem, definições essas 

que, se por um lado, trabalham sobre o discurso de contemplar os 

“prazeres femininos”, por outro, também podem acabar por traçar ou 

reforçar linhas de normalização sobre o “feminino” e o “masculino”.  

Isso posto, a seguir apresento diferentes compreensões em torno da 

pornografia e sua história, a fim de pensar como tal categoria tem sido, 

ao contrário do que se poderia pensar, cada mais instada e analisada.  

 

2.4 O DISCURSO PORNOGRÁFICO 

 

Pensar a pornografia desde uma perspectiva foucaultiana requer, 

portanto, que reconheçamos tal categoria como fruto de estratégias e 

práticas, discursivas e não discursivas, no interior de dispositivos 

plásticos. Em outras palavras, faz-se necessário compreender que, a partir 

de uma dispersão de acontecimentos, agrupou-se e conferiu-se coerência 

a uma tal coisa que veio a ser denominada de pornografia. De igual modo, 

isso não significa, no entanto, tratar a pornografia como categoria estática 

e presente da mesma forma em qualquer local e tempo: nem todo material 

contendo imagens e/ou textos de sexo explícito foi sempre taxado como 

pornográfico21. Isso significa dizer que a pornografia de hoje não é a 

mesma pornografia de ontem, o que nos aponta tanto para a 

incomensurabilidade total dessa categoria em relação ao tempo, quanto 

para os diversos solos arqueológicos que permitiram a emergência de 

diferentes discursos, em diferentes períodos, denominados pornográficos 

e sobre a pornografia.   

Assim, também seria imprudente, a partir da perspectiva teórica 

aqui adotada, analisar a pornografia em relação à sua evolução no tempo, 

                                                        
21 Aqui deixo entrever uma das definições mais comuns da pornografia – 

pornografia como qualquer produção visual ou escrita contendo sexo explícito – 

atentando, no entanto, para o fato de que, embora aparentemente de fácil 

distinção, os limites entre o pornográfico e o não-pornográfico apresentam-se 

muito mais difusos do que uma tal definição poderia nos levar a supor.  
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concluindo, apressadamente, que uma maior ou menor abertura e 

tolerância pode ser verificada no decorrer dos séculos em relação aos 

materiais pornográficos. Isso porque em uma tal análise já estaríamos, de 

antemão, tomando categorias que são específicas de nosso tempo para 

tratar de produções cujas compreensões em torno da sexualidade eram em 

muito diversas das nossas. Não foi a pornografia, em si, que mudou, mas 

uma série de transformações, agrupamentos outros, reordenações e 

modificações tornaram possível que o sexo explícito fosse discursivizado 

e compreendido de diferentes maneiras.  

Isso posto, se faço uso de categorias como a pornografia nesta 

pesquisa, o faço sabendo de sua fragilidade e questionando sua pretensa 

coerência ao longo do tempo, bem como suas fronteiras tão bem 

definidas. Nas palavras de Foucault (2008 [1969], p. 28-29): 

 
Mas a “obra”, o “livro”, ou ainda estas unidades 

como a “ciência” ou a “literatura”, será preciso 

sempre dispensá-las? Será preciso tomá-las por 

ilusões, construções sem legitimidade, resultados 

mal alcançados? Será preciso desistir de se buscar 

qualquer apoio nelas, mesmo provisoriamente, e de 

lhes dar uma definição? Trata-se, de fato, de 

arrancá-las de sua quase-evidência, de liberar os 

problemas que colocam; reconhecer que não são o 

lugar tranquilo a partir do qual outras questões 

podem ser levantadas (sobre sua estrutura, sua 

coerência, sua sistematicidade, suas 

transformações), mas que colocam por si mesmas 

todo um feixe de questões (Que são? Como defini-

las ou limitá-las? A que tipos distintos de leis 

podem obedecer? De que articulação são 

suscetíveis? A que subconjuntos podem dar lugar? 

Que fenômenos específicos fazem aparecer no 

campo do discurso?). Trata-se de reconhecer que 

elas talvez não sejam, afinal de contas, o que se 

acreditava que fossem à primeira vista. Enfim, que 

exigem uma teoria; e que essa teoria não pode ser 

elaborada sem que apareça, em sua pureza não 

sintética, o campo dos fatos do discurso a partir do 

qual são construídas. 

 

Desse modo, ao invés de perguntar, tão somente, “o que é a 

pornografia?”, e incorrer em totalizações que seriam contrárias a uma 

abordagem foucaultiana, talvez seja preciso questionar, antes: i) como e 
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o que configura aquilo que hoje nos habituamos a chamar de 

pornográfico? ii) que outros campos se relacionam e entram em jogo para 

definir como pornográfica uma produção, como o campo jurídico, o 

pedagógico, o literário, o cinematográfico e o campo da psicologia, da 

medicina, da biologia e da moral? iii) quais relações o discurso 

denominado pornográfico estabelece com outros discursos, como o 

erótico e o obsceno? iv) como são tracejados os limites entre esses 

discursos? v) como se relaciona, enfim, o discurso pornográfico com 

aquilo que é da ordem do não-discursivo, ou seja, com as instituições e os 

processos econômicos? A partir de tais questionamentos é que procuro 

cercar, portanto, o que constitui, na atualidade, o discurso pornográfico. 

 

2.4.1 Lynn Hunt e a invenção da pornografia 

 

A constituição da pornografia enquanto uma categoria 

independente de literatura ou de representação visual, segundo Hunt 

(1999 [1994], p. 10), não existia antes do século XIX. Até esse período, 

o sexo explícito em produções consideradas pornográficas tinha como 

intuito, em especial, criticar autoridades políticas e religiosas, o que 

parece explicar o porquê da primeira condenação para crime de difamação 

obscena ter ocorrido nos Estados Unidos, por exemplo, somente em 1815. 

Antes disso, a censura recaía sobre a crítica política elaborada pelos 

autores, e não sobre a ofensa à moral que a representação do sexo 

explícito, em si, supostamente cometeria. Assim, de acordo com Hunt 

(1999 [1994], p. 10): 

 
Se a considerarmos [a pornografia] como 

representação explícita dos órgãos e das práticas 

sexuais para estimular sensações, então até meados 

ou final do século XVIII, a pornografia era quase 

sempre 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. 

 

A pesquisa de Hunt (1999 [1994]) tem como intuito a investigação 

da pornografia europeia do século XVI ao século XIX, mais 

especificamente aquela produzida na Itália, na França e na Inglaterra, 

considerada por ela a fonte da “tradição pornográfica moderna” (p. 10). 

Segundo a historiadora, tal recorte geográfico é elaborado em razão de 

que, muito embora a representação explícita dos órgãos sexuais possa ser 
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encontrada “em muitos, senão em todos, tempos e lugares, a pornografia 

como categoria legal e artística parece ser um conceito tipicamente 

ocidental, com cronologia e geografia particulares” (p. 10). 

A hipótese defendida por Hunt (1999 [1994]), então, é a de que as 

produções elaboradas desde o século XVI prepararam o terreno para a 

noção moderna de pornografia, noção essa definida e difundida no século 

XIX. Apesar de acreditar que uma série de momentos foi importante para 

o processo de constituição da pornografia enquanto um campo 

independente de literatura e representação visual – tal qual o 

Renascimento, a Revolução Científica, o Iluminismo e a Revolução 

Francesa –, e dedicar-se, em A invenção da pornografia (1999 [1994]), a 

investigar esses períodos em sua relação com a pornografia, Hunt 

apresenta também a posição de outros estudiosos que consideram, 

sobremaneira, “o final do século XVIII e o início do século XIX decisivos 

para a moderna compreensão de pornografia” (HUNT, 1999 [1994], p. 

10).  

É o caso, por exemplo, de Kendrik, que em The Secret Museum 

(1987), atribui a invenção da pornografia à união de dois fatos ocorridos 

entre o fim do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX: “a 

criação de ‘museus secretos’ para objetos classificados como 

pornográficos e o volume crescente de escritos sobre prostituição” 

(HUNT, 1999 [1994], p. 12). De acordo com a historiadora, Kendrik 

acredita que a crescente alfabetização das populações, bem com a difusão 

da educação, tornam necessária a reclusão das produções pornográficas 

clássicas, ou seja, 

 
[...] a promiscuidade das representações do 

obsceno – “quando passou a ser possível exibir 

qualquer coisa para qualquer pessoa” – gerou o 

desejo de barreiras, catalogações, novas 

classificações e censura. Em outras palavras, a 

pornografia como categoria regulamentada surgiu 

em resposta à ameaça de democratização da 

cultura. [...] A pornografia começou a aparecer 

como gênero distinto de representação quando a 

cultura impressa possibilitou às massas a obtenção 

de escritos e ilustrações. (HUNT, 1999 [1994], p. 

13). 

   

É interessante notar que o recorte temporal apresentado por 

Kendrik como decisivo para a invenção da pornografia como a 

conhecemos – séculos XVIII e XIX – coincide com o período em que, de 
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acordo com Foucault (2014 [1976]), proliferam os discursos em torno da 

sexualidade no Ocidente. O que se tem, segundo o filósofo francês, por 

volta do século XVIII, é “uma incitação política, econômica, técnica, a 

falar do sexo. E não tanto sob a forma de uma teoria geral da sexualidade 

mas sob forma de análise, de contabilidade, de classificação e de 

especificação, através de pesquisas quantitativas ou causais” 

(FOUCAULT, 2014 [1976], p. 26).  

A sexualidade, em vez de tabu, passa a ser, pelo contrário, cada 

vez mais instada, e sobre ela, uma série de mecanismos vão incidir a fim 

de não apenas conhecê-la, mas de produzi-la. Aquilo que antes era 

compreendido como contra a lei, e tratado apenas em termos jurídicos – 

como o era a sodomia e outras sexualidades “fora da norma” – passa a 

ser, então, interrogado, analisado, categorizado. E esse olhar minucioso 

sobre o que há de ilegítimo nas sexualidades, ao contrário de promover 

sua censura, acaba por produzir e fixar sua verdade, criando a 

possibilidade de sua proliferação. Não se trata, assim, da repressão da 

sexualidade, mas de sua produção e intensificação. 

Foucault se utiliza de Diderot para discutir o sexo falante e a 

injunção de dizer das práticas de prazer do que chama de dispositivo 

sexual. Segundo ele, quatro grandes conjuntos estratégicos são 

desenvolvidos, a partir do século XVIII, “dispositivos específicos de 

saber e poder a respeito do sexo”  (p. 113): i) a histerização do corpo da 

mulher, em que o corpo da mulher é tanto analisado e compreendido 

como saturado de sexualidade, quanto integrado ao campo das práticas 

médicas (uma vez que uma patologia lhe seria intrínseca) e posto em 

comunicação orgânica com o corpo social, com o espaço familiar e com 

a vida das crianças; ii) a pedagogização do sexo da criança, que afirma 

tanto que as crianças se dedicam ou são suscetíveis de se dedicar a uma 

atividade sexual, quanto que essa atividade sexual – ao mesmo tempo 

natural e contra a natureza – traz perigos físicos e morais para a criança e 

para a população; iii) a socialização das condutas de procriação, em que 

um movimento econômico, político e médico socializa o sexo dos casais, 

seja para frear, seja para incitar sua fecundidade; iv) a psiquiatrização do 
prazer perverso, em que são traçadas as linhas que separam o normal do 

patológico, no que concerne à sexualidade, dotando o instinto sexual de 

autonomia em termos biológicos e psíquicos (FOUCAULT, 2014 [1976], 

p. 113-114). Em vez de lutar contra, assumir seu controle ou reger para 

ocultá-la, o que essas estratégias fazem, ao contrário, segundo Foucault 

(2014 [1976], p. 115), é produzir a sexualidade: 
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Nessas estratégias, de que se trata? [...] De fato, 

trata-se, antes, da própria produção da sexualidade. 

Não se deve concebê-la como uma espécie de dado 

da natureza que o poder é tentado a pôr em xeque, 

ou como um domínio obscuro que o saber tentaria, 

pouco a pouco, desvelar. A sexualidade é o nome 

que se pode dar a um dispositivo histórico: não à 

realidade subterrânea que se apreende com 

dificuldade, mas à grande rede da superfície em 

que a estimulação dos corpos, a intensificação dos 

prazeres, a incitação ao discurso, a formação dos 

conhecimentos, o reforço dos controles e das 

resistências, encadeiam-se uns aos outros, segundo 

algumas grandes estratégias de saber e de poder.  

 

Na passagem do século XVIII para o século XIX, desse modo, o 

que se percebe é que as técnicas de confissão – obrigatórias para os fiéis 

desde o Concílio de Latrão e intensificadas pela Contrarreforma – que 

procuravam instar os fiéis a confessarem sobre os prazeres da carne, 

sofrem modificações e se veem penetradas por outros campos que não 

apenas o eclesiástico – tais quais a medicina, a pedagogia e a economia –

, fazendo nascer uma nova tecnologia do sexo. Tal tecnologia continua a 

pôr em vigilância os indivíduos a respeito de si e de seus corpos, mas é 

centrada, agora, não na carne, como o eram as técnicas de confissão até 

fins do século XVIII, mas no organismo, colocando “o sexo em posição 

de ‘responsabilidade biológica’ com relação à espécie” (FOUCAULT, 

2014 [1976], p. 128). A medicina, a pedagogia e a economia, assim, vão 

incidir não apenas sobre o corpo individual, mas também sobre a espécie 

como um todo, isto é, tais campos tanto auxiliam na disciplina e produção 

de corpos úteis, quanto regulamentam a vida da população. 

Não parece mera coincidência, pois, que seja justamente em fins 

do século XVIII e início do século XIX que a pornografia seja inventada 

– arbitrariamente e segundo estratégias específicas do Ocidente. Isso 

porque talvez seja exatamente nesse momento em que ela passa a ser 

também interrogada, analisada, descrita e regulamentada, o que contribui 

para sua produção. Hunt (1999 [1994], p. 20), em uma direção 

semelhante, pontua: 

 
A pornografia constituiu-se a partir de sua 

regulamentação e da existência de um mercado 

para as obras impressas. Os esforços das 

autoridades religiosas e políticas para 
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regulamentar, censurar e proibir os trabalhos 

contribuíram, por um lado, para sua definição e, 

por outro, para a existência de um público leitor 

para tais obras e de autores empenhados em 

produzi-las. 

 

Nessa regulamentação e consequente invenção da pornografia, é o 

próprio sexo que é posto em questão: se antes as produções pornográficas 

eram censuradas por conta das críticas que teciam contra autoridades 

religiosas e políticas, agora as atividades sexuais explícitas é que são 

enfocadas, discursivizadas e censuradas em termos jurídicos, porém 

jamais silenciadas, pois delas continua a se tratar na medicina, na 

pedagogia, na psicologia e na economia. 

A seguir, apresento as considerações de Maingueneau (2010 

[2007]) sobre o discurso pornográfico, que tanto intenta formular uma 

definição do que seria a pornografia, como apresenta as distinções 

comumente operadas entre as produções pornográficas, eróticas e 

obscenas. Tais distinções, como veremos, são problemáticas e, ao invés 

de apontar para a estabilidade de tais categorias, indicam, antes, que seus 

limites são arbitrariamente produzidos. 

 

2.4.2 Dominique Maingueneau e o discurso pornográfico 

  

Em O discurso pornográfico (2010 [2007]), Dominique 

Maingueneau trata da literatura pornográfica, enfocando sua 

constituição, definição e as fronteiras que a separam de outras produções 

cujo sexo é também tematizado. De acordo com o autor, o termo 

pornografia – derivado de porné, que no grego antigo designa a prostituta 

– é constituído apenas no início do século XIX, perdendo 

progressivamente sua referência à prostituição. Hoje, segundo 

Maingueneau (2010 [2007], p. 14),  

 
[...] a “pornografia” é, ao mesmo tempo, uma 

categoria que permite classificar algumas 

produções semióticas (livros, filmes, imagens…) e 

um julgamento de valor que desqualifica quem 

pode aparecer em interações verbais espontâneas 

ou em textos provenientes de grupos mais ou 

menos organizados: uma associação de pais de 

alunos, uma comunidade religiosa, uma grupo de 

militantes políticos, uma comissão de censura etc. 
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Nessa classificação do que é pornográfico, de acordo com 

Maingueneau (2010 [2007], p. 14), diversos campos entram em jogo a 

fim de intentar traçar suas fronteiras: o aparelho judiciário procura 

controlar a produção e circulação de textos e de imagens, apoiando-se em 

critérios “necessariamente imperfeitos”; outras instâncias, como as redes 

de televisão e o cinema, recorrem a esses mesmos critérios e classificam 

suas produções como lícitas ou ilícitas para certas faixas etárias22; a 

literatura, por outro lado, opera sobre critérios flutuantes, não sendo 

possível perceber tão claramente as linhas que separam o tolerado do não 

tolerado; e as instituições acadêmicas tomam o pornográfico como uma 

categoria de análise, do mesmo modo como tomam o “fantástico”, o 

“lírico” e o “policial”23 (MAINGUENEAU, 2010 [2007], p. 14-15). 

Maingueneau (2010 [2007], p. 15) ainda procede à uma definição 

dos textos pornográficos como paraliterários, sendo a paraliteratura 

compreendida como “uma produção em série que visa provocar no leitor 

um efeito previamente determinado, permitindo-lhe fugir por um 

momento para um universo paralelo, liberado das restrições do mundo 

ordinário”. Diante disso, 

 
A pornografia representa, ou evoca claramente, um 

aspecto da natureza, ou da atividade sexual de um 

ou de vários seres humanos. E seu efeito principal 

(talvez único) é estimular a libido do usuário, seja 

qual for a intenção do criador. (BERTRAND; 

BARON-CARVAIS, 2001, p. 31 apud 

MAINGUENEAU, 2010 [2007], p. 15). 

 

                                                        
22 No Brasil, a classificação indicativa de produções audiovisuais é 

responsabilidade da Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania do Governo 

Federal, que através da Coordenação de Classificação Indicativa (Concid), 

classifica as produções como livres ou não recomendadas para menores de dez, 

doze, catorze, dezesseis ou dezoito anos. Os critérios de classificação são 

baseados no grau de incidência de conteúdos de i) sexo e nudez; ii) violência; iii) 

drogas, de acordo com a Portaria no. 368, de 11 de fevereiro de 2014.  
23 Cumpre notar, no entanto, que esses campos – jurídico, cinematográfico, 

televisivo, literário e universitário – estão em relação uns com os outros, sendo 

permeáveis a discursos provindos de outras esferas. No caso do aparelho 

judiciário, por exemplo, a pedagogia, a medicina e a psicologia também auxiliam 

na definição do que é considerado apropriado ou não apropriado para um 

desenvolvimento sadio da criança e de sua sexualidade.    
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Uma tal definição de pornografia – que considera, sobremaneira, 

os efeitos pretendidos nos consumidores – pode ser encontrada não 

apenas em Bertrand e Baron-Carvais ou em Maingueneau, como também 

pode ser verificada no trabalho de Hunt anteriormente citado 

[pornografia “como representação explícita dos órgãos e das práticas 

sexuais para estimular sensações” (HUNT, 1999 [1994], p. 10)], ou em 

Leite [a pornografia diz respeito à “representação sexual visando em 

especial a excitação erótica de seu público e estando intimamente 

relacionada com a produção padronizada para um mercado estabelecido” 

(LEITE, 2009 apud DÍAZ-BENÍTEZ, 2009, p. 23)]. Trata-se, de fato, de 

uma das definições mais aceitas, fazendo da pornografia uma categoria 

aparentemente bem delimitada.  

Nesta definição da “pornografia” mais amplamente aceita, 

apresentada anteriormente, inscrevem-se as linhas morais (e de 

normalização) que a separam do erótico em termos de exposição e 

excitação: mostrar ou contar tudo o que diz respeito às atividades sexuais 

de modo a produzir um efeito de excitação nos consumidores é o que 

tornaria uma imagem ou um texto pornográfico; já o erótico nem tudo 

deixaria explícito, não sendo sua intenção última promover a excitação 

nos consumidores. No entanto, um rápido exame sobre essas categorias – 

intentado a seguir – já nos coloca dúvidas a respeito de tais distinções. 

Ainda com Maingueneau (2010 [2007], p. 25-37), seriam três os 

limites entre os “modos de representação” das relações sexuais: a 

obscenidade, a pornografia e o erotismo. A obscenidade, nesse sentido, 

é definida por Maingueneau como uma produção que não se presta à 

representação precisa de atividades sexuais, mas as evoca em situações 

específicas de modo a transgredir a lei. Assim é que, nos textos 

considerados obscenos, o núcleo do relato são “as intrigas engenhosas nas 

quais os mais astutos conseguem satisfazer suas pulsões à custa dos 

detentores do poder” (MAINGUENEAU, 2010 [2007], p. 27). Há, ainda, 

o intento de provocar o riso no leitor, ao passo em que o texto 

pornográfico se constituiria como “radicalmente sério”, dado seu 

interesse em desencadear uma excitação sexual. 

No que concerne ao erotismo, apesar de reconhecer que não há 

uma separação estanque entre essa produção e aquela denominada 

pornográfica, e embora problematize, ainda, que o texto classificado 

como erótico seja associado ao alto, enquanto o pornográfico, ao baixo, 

Maingueneau (2010 [2007], p. 32) parece concordar, contudo, que a 

despeito das relações existentes entre tais categorias, há, sim, 

possibilidade de separar e definir, com certa precisão, quais seriam as 

passagens pornográficas e eróticas de um texto, chegando a afirmar que 
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“Não se pode negar que o erótico vai no sentido contrário ao do 

pornográfico”, e complementa: 

 
[...] o erotismo é um modo de representação da 

sexualidade compatível, dentro de certos limites, 

com os valores reivindicados pela sociedade e dado 

que ele constitui uma espécie de solução de 

compromisso entre a repressão das pulsões imposta 

pelo vínculo social e sua livre expressão. Esse já 

não é o caso da pornografia, que não mascara suas 

tendências sexuais agressivas.24 

 

As passagens eróticas, assim, fariam “os véus proliferarem” (p. 

36), sendo comum o uso de figuras de linguagem e evocações. Já as 

passagens pornográficas, por outro lado, apresentar-se-iam sem 

máscaras, com ritmo acelerado e transparência da representação.  

Carlos Gerbase (2006), enfocando as produções audiovisuais, 

problematiza as fronteiras traçadas entre o pornográfico e o erótico, e 

apresenta oito critérios que comumente visam à separação entre tais 

produções e suas “falhas”:  

 

i. distinção plástica: filmes pornográficos mostrariam os 

órgãos sexuais, ao passo em que filmes eróticos não os 

mostrariam. Uma tal distinção não procede, segundo 

Gerbase (2006, p. 39), pois vários filmes contemporâneos 

contendo imagens de órgãos sexuais são taxados como 

“obras de arte eróticas”;  

ii. distinção psicológica: cenas pornográficas se prestariam à 

descrição de atos mecânicos, “físicos”, enquanto cenas 

eróticas também estariam interessadas nas emoções dos 

personagens. Problematizando tal critério de distinção, 

Gerbase (2006, p. 40) questiona: “como separar o desejo 

sexual dos demais sentimentos (amor, carinho, afeição, 

etc.)? Como considerar que, numa cena de sexo, em que um 

                                                        
24 Os excertos de Maingueneau aqui apresentados deixam entrever duas coisas: 

primeiro, uma definição de poder em termos de posse – alguém detém o poder – 

e depois, a hipótese de que, em nossos tempos, haveria uma tentativa de reprimir 

as pulsões sexuais, o que explica que a pornografia seja, para o professor, 

compreendida como tabu: aquilo que não deve ser visto e que deve ser rechaçado, 

censurado.  
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homem está com o pênis ereto, não há um componente 

emocional e psicológico?”;  

iii. distinção intuitiva: a intuição seria o critério de separação;  

iv. distinção estética: a pornografia figuraria na ordem do mau 

gosto, enquanto o erotismo seria da ordem do bom gosto. 

Entretanto, “os critérios de valoração estética também são 

históricos” (GERBASE, 2006, p. 40);  

v. distinção funcional: o pornográfico teria um uso prático – 

para excitar – e o erótico teria fins mais “nobres” – 

apreciação estética. A problemática recai nas diferentes 

possibilidades de recepção desses materiais e do uso deles 

feito pelo público consumidor, que pode perceber como 

excitante até mesmo uma produção não taxada como 

pornográfica ou erótica;  

vi. distinção narrativa: os filmes pornográficos, do começo ao 

final, enfocariam as relações sexuais, o que não procede, 

contudo, na análise dos filmes assim denominados; 

vii. distinção pela distância: aqui a distinção é feita entre filmes 

contendo “nu artístico”, por um lado, e filmes eróticos e 

pornográficos, por outro. Os primeiros se caracterizariam 

pela distância – “menos é mais” –, e os segundos, pela 

proximidade – “quanto mais, mais divertido”. A distinção 

não procede, de novo, pois muitos filmes considerados 

“artísticos” são tratados em termos de erotismo; 

viii. distinção comercial: apesar de que, comercialmente, parece 

haver uma segregação entre filmes eróticos e filmes 

pornográficos, há uma grande mobilidade entre essas 

classificações em bancas de revista, videolocadoras e canais 

de televisão, por exemplo.  

 

As diferentes distinções apresentadas por Gerbase nos apontam 

para as flutuações existentes entre aquilo que é da ordem do pornográfico, 

e aquilo que é da ordem do erótico, sendo as fronteiras entre as produções 

assim taxadas, portanto, apenas passíveis de serem delineadas na 

“superfície”. Na série de oposições que definem o que é erótico do que é 

pornográfico, enfim, Díaz-Benítez (2009, p. 19) pondera: 

 
[...] enquanto o erótico é alocado no plano do 

artístico, do nobre, do aceitável, do refinado, do 

culto e do intelectual, a pornografia é associada ao 

“ópio” de um público representado sempre como 
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passivo e incapaz de julgar os produtos que lhe são 

oferecidos, escravo do mercado capitalista, 

desinformado, mundano, aprisionado em sua mais 

baixa natureza. 

 

O que se percebe é que as distinções entre o pornográfico e o 
erótico operam, curiosamente, sobre pares de oposições que também 

servem para distinguir entre uma pornografia mainstream de uma 

pornografia feminista, o que parece revelar, consequentemente, 

construções em torno do que seria mais masculino em oposição ao que 

seria mais feminino.  

Isso posto, esboço, a seguir, algumas definições das categorias de 

sexo e gênero, que foram formuladas no bojo de diferentes teóricas/os 

feministas. A intenção é pensar como os discursos feministas e queer têm 

tratado a problemática da incomensurabilidade genérico-sexual que opera 

segundo a ordem do que Preciado (2008) chama de uma era 

farmacopornográfica. 

 

2.5 SOBRE DEFINIÇÕES DE SEXO E GÊNERO 

 

Uma vez que os dispositivos aqui analisados dizem respeito tanto 

aos feminismos quanto às definições de gênero – posto que propõem uma 

separação entre pornografia mainstream e pornografia feminista –, 

inicio, nesta seção, uma discussão concernente às categorias de gênero e 

sexo presente em diferentes teóricas/os feministas, enfocando tanto as 

relações entre estas categorias que essas/es teóricas/os reforçam ou 

problematizam, quanto as proposições, apresentadas notadamente por 

Judith Butler (2016 [1990]) e Paul B. Preciado (2014 [2002]), em torno 

das possibilidades de subversão das identidades de gênero, seja via 

práticas parodísticas – no caso da primeira teórica –, isto é, através de 

práticas que procuram evidenciar a performatividade de tais identidades, 

apenas definidas pela repetição de determinados atos, seja através práticas 

contrassexuais, no caso do último teórico. 

No que se refere às relações entre gênero e sexo tecidas dentro dos 

feminismos desde os anos 60 do século XX, Linda Nicholson (2000 

[1999]) apresenta duas posturas diferentes nesses movimentos: uma 

primeira, em que sexo e gênero são compreendidos como opostos, sendo 

o sexo o componente biológico dos corpos, e o gênero, o componente 

socialmente construído da personalidade e do comportamento dos 

indivíduos; e uma segunda postura, que compreende o gênero como a 

“referência a qualquer construção social que tenha a ver com a distinção 
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masculino/feminino, incluindo as construções que separam corpos 

'femininos' de corpos ‘masculinos’” (NICHOLSON, 2000 [1999], p. 9). 

O sexo é compreendido, aqui, não como oposto ao gênero, mas como 

presente nele. Com base nessa última definição, além disso, os corpos não 

aparecem como o dado biológico, imutável e sempre presente na história 

e nas diferentes culturas, mas como interpretações sociais, passíveis, 

portanto, de serem compreendidos de modos diversos. 

Embora note uma predominância desse último sentido de gênero 

no discurso feminista, Nicholson (2000 [1999], p. 10) também atenta, 

contudo, para o fato de que a herança da primeira compreensão dessa 

categoria ainda sobrevive, herança essa que toma o sexo “[...] como 

aquilo que fica de fora da cultura e da história, sempre a enquadrar a 

diferença masculino/feminino”. É a partir dessa constatação que a teórica 

feminista irá traçar uma história do termo gênero.  

Segundo Nicholson (2000 [1999], p. 10), as raízes de “gênero” 

podem ser vistas na união de duas importantes ideias do “pensamento 

ocidental moderno”: a ideia da base material da identidade, e a ideia da 

construção social do caráter humano. A primeira ideia, em voga no fim 

dos anos sessenta do século XX, no período de surgimento da segunda 

fase do feminismo, postulava que a distinção “feminino”/”masculino” era 

causada e expressa pelos “fatos da biologia”. Por meio do alargamento do 

termo gênero, que à época era especialmente usado “[...] como referência 

a formas femininas e masculinas dentro da linguagem” (NICHOLSON, 

2000 [1999], p. 10), as feministas dessa segunda fase passaram a utilizar 

o termo também para se referir às diferenças na personalidade e no 

comportamento de homens e mulheres, valendo-se da ideia da construção 

social do caráter humano.  

O alargamento da noção de gênero, baseado na ideia da construção 

social do caráter humano, não serviu, contudo, para substituir o termo 

“sexo” e suas pretensões biológicas, mas apenas para limitar sua 

abrangência. Nicholson (2000 [1999], p. 11) explica:  

 
A maioria das feministas do final dos anos 60 e 

início dos 70 aceitaram a premissa da existência de 

fenômenos biológicos reais a diferenciar mulheres 

de homens, usada de maneira similar em todas as 

sociedades para gerar uma distinção entre 

masculino e feminino. A nova ideia foi 

simplesmente a de que muitas das diferenças 

associadas a mulheres e homens não eram desse 

tipo, nem efeitos dessa premissa. Assim, o conceito 

de “gênero” foi introduzido para suplementar o de 
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“sexo”, não para substituí-lo. Mais do que isso, não 

só o “gênero” não era visto como substituto de 

“sexo” como também “sexo” parecia essencial à 

elaboração do próprio conceito de “gênero”. 

 

Tal orientação dentro de um certo pensamento feminista – em que 

o “sexo” é compreendido, portanto, como a base sobre a qual o 

comportamento e a personalidade dos indivíduos são construídos – é 

denominado por Nicholson (2000 [1999], p. 12) como “fundacionalismo 

biológico”, que não se confunde com o determinismo biológico, mas 

compartilha com ele algumas semelhanças, como a crença na “relação 

mais do que acidental entre a biologia e certos aspectos de personalidade 

e comportamento”. Entretanto, diferentemente do determinismo 

biológico, considera-se haver, aqui, a coexistência de dados biológicos 

com aspectos de comportamento e personalidade.   

De acordo com Nicholson (2000 [1999], p. 12), a união, dentro do 

“fundacionalismo biológico”, entre biologia, comportamento e 

personalidade possibilitou duas vantagens às feministas que nessa 

perspectiva se apoiaram: i) sustentar a ideia de que constantes da natureza 

são responsáveis por constantes sociais, sem aceitar, contudo, que essas 

últimas constantes não pudessem ser transformadas; e ii) a assunção tanto 

das diferenças entre as mulheres quanto das suas semelhanças. 

Contudo, Nicholson (2000 [1999], p. 13) aponta também os 

obstáculos impostos por uma tal interpretação de gênero, em especial no 

que concerne à sua compreensão em torno das diferenças entre as 

mulheres. Isso porque, “Através da crença comum de que a ‘identidade 

sexual’ representa o ponto comum entre várias culturas”, revela a teórica, 

promove-se, em geral, uma generalização do que é “específico da cultura 

moderna ocidental ou de certos grupos dentro dela” (NICHOLSON, 2000 

[1999], p. 13). Nesse sentido, as diferenças entre as mulheres são vistas 

como coexistindo com diferenças de raça e de classe, em que uma 

diferença – ser mulher, ser negra, ser pobre, por exemplo – pode ser 

“destacada” da outra. Além disso, a diferença de gênero continua a ser a 

principal para tal “fundacionalismo biológico”, uma vez que, segundo 

Nicholson (2000 [1999], p. 13), “A assunção de que tudo que há em 

comum entre as mulheres devido ao sexo gera tudo o que há em comum 

entre elas em termos de gênero explica a tendência a se pensar o gênero 

como representativo do que as mulheres têm em comum”, e os aspectos 

de raça e classe passam a ser vistos, assim, como indicativos do que as 

mulheres têm de diferente. 
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Por esses motivos, Nicholson (2000 [1999], p. 14) propõe que o 

“fundacionalismo biológico” seja abandonado, levando consigo, também, 

o que possui de determinismo biológico e da crença, consequentemente, 

em aspectos comuns entre as mulheres emanando da biologia. Antes, 

lembra a teórica, faz-se necessário compreender o corpo como uma 

variável, não como uma constante, estando portanto aberto a diferentes 

interpretações ao longo dos anos e em diferentes culturas. 

Nicholson (2000 [1999], p. 16) aponta, ainda, o desenvolvimento 

e o crescimento, a partir do século XVII, de uma crença nos aspectos 

físicos ou materiais do corpo como testemunhas “da natureza do eu que 

esse corpo abrigava”, pensamento esse – denominado pela teórica como 

“metafísico materialista” – que conjugava tanto uma “[...] ênfase numa 

consciência ampliada do corpo como fonte de conhecimento sobre o eu e 

[um]a ênfase no sentido de um eu que toma forma de acordo com as 

influências que recebe do mundo exterior”. Trata-se de duas ênfases hoje 

compreendidas como opostas, mas que, à época, eram enquadradas dentro 

de uma perspectiva naturalista mais ampla. 

A hipótese de Nicholson (2000 [1999], p. 18) é que a metafísica 

materialista não produziu novas distinções sociais, em si, tais quais as 

distinções entre masculino e feminino, mas provocou mudanças no que 

diz respeito à causa e papel das características físicas nessas distinções. 

Assim, de sinal ou marca da distinção masculino/feminino, as 

características físicas passaram a ser compreendidas como causa e origem 

da distinção, tornando-a altamente binária. 

Tomando de exemplo o trabalho de Thomas Laqueur (1990 apud 

NICHOLSON, 2000 [1999], p. 19-20) em torno da invenção do sexo, 

Nicholson atenta para a predominância, até o século XVII, de uma noção 

“unissexuada” do corpo, que explicava as diferenças entre homens e 

mulheres em termos de grau, e não de incomensurabilidade dos corpos: 

mulheres seriam uma versão inferior dos homens, inferioridade essa não 

era compreendida como ocasionada pela biologia, mas como “[...] 

expressão lógica de uma certa ordem cosmológica governada pela 

diferença”. No século XVIII, uma mudança ocorre: o corpo feminino 

passa a ser, agora, compreendido como incomensurável em relação ao 

corpo do homem, isto é, emerge uma noção “bissexuada” do corpo. Para 

essa noção, a própria distinção entre feminino e masculino é 

proporcionada, portanto, pela biologia e pelas diferenças físicas. 

Nicholson (2000 [1999], p. 21) resume:  

 
Em suma, durante do [sic] século XVIII, aconteceu 

a substituição de uma compreensão da mulher 
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como versão inferior ao homem num eixo de 

infinitas gradações por uma na qual a relação entre 

mulheres e homens era percebida em termos mais 

binários, e na qual o corpo era pensado como fonte 

desse binarismo. A consequência é nossa idéia [sic] 

de “identidade sexual” – um eu masculino ou 

feminino precisamente diferenciado e 

profundamente enraizado num corpo diferenciado.  

 

Tal compreensão de “identidade sexual” era a “dominante” na 

maioria dos países industrializados, segundo Nicholson (2000 [1999], p. 

22), no período em que a segunda fase do feminismo surgia. Procurando 

desafiar um entendimento puramente fisiológico da “identidade sexual”, 

as feministas dessa segunda fase se valeram dos pensamentos de Karl 

Marx, que conjugavam tanto o materialismo quanto a ideia da 

constituição social do caráter humano. Contudo, conforme já destacado 

anteriormente por Nicholson, tais feministas ainda mantiveram “[...] a 

ideia de que há alguns ‘dados’ fisiológicos que são usados de forma 

semelhante em todas as culturas para distinguir mulheres de homens [...]”. 

Nicholson (2000 [1999], p. 22-23) reconhece que um tal feminismo foi 

importante para promover a rejeição de um determinismo biológico 

explícito. Contudo, ele continuou a pressupor a existência de aspectos 

comuns a várias culturas.  

Por volta dos anos 70 do século XX, a tendência a enfatizar as 

diferenças entre homens e mulheres e os aspectos comuns entre essas 

tomou a direção de uma postura, tanto em textos de “feministas radicais”, 

quanto em produções de feministas denominadas “não radicais”, 

compreendida por Young (1985 apud NICHOLSON, 2000 [1999], p. 27) 

como “ginocêntrica”. Nesse caso, as mulheres acabam sendo definidas de 

forma homogeneizante – embora, paradoxalmente, a tentativa seja de 

ressaltar a diferença – sendo a presença de certos caracteres físicos aquilo 

que as aproxima.  

Problematizando, portanto, esse “feminismo da diferença” que, 

baseado em um “funcionalismo biológico”, acabou por ignorar a 

historicidade e localização dos padrões sociais de gênero, Nicholson 

(2000 [1999], p. 34) propõe que a procura por tais padrões continue a ser 

feita, porém atentando para a sua historicidade e para os locais em que 

eles [os padrões] falham. Desse modo, sugere “[...] a substituição de 

propostas sobre mulheres como tais, ou até sobre mulheres nas 

‘sociedades patriarcais’, por propostas sobre mulheres em contextos 

específicos”.  
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Nicholson (2000 [1999], p. 36), por fim, apresenta como acredita 

que o sentido de “mulher” poderia, então, ser pensado: 

 
[...] sugiro pensarmos o sentido de “mulher” como 

capaz de ilustrar o mapa de semelhanças e 

diferenças que se cruzam. Nesse mapa o corpo não 

desaparece: ele se torna uma variável 

historicamente específica cujo sentido e 

importância são reconhecidos como 

potencialmente diferentes em contextos históricos 

variáveis. 

 

Assim, as definições de “gênero” e “mulher” propostas por 

Nicholson (2000 [1999]), em vez de estáticas, são postas antes em 

suspenso, não sendo categorias a-históricas, portanto, mas interpretadas 

apenas em contextos específicos. 

Joan Scott (1995 [1990]), reconhecendo a utilidade da categoria de 

gênero para a análise histórica, algo já sugerido pelo título de seu artigo 

– Gênero: uma categoria útil para a análise histórica –, apresenta, por 

seu turno, as definições de “gênero” utilizadas no campo das pesquisas 

históricas. A historiadora percebe, assim, duas tendências nos estudos que 

utilizam essa categoria: uma primeira, eminentemente descritiva, não 

procura interpretar ou atribuir uma causalidade aos fenômenos ou 

realidades; uma segunda, de ordem causal, se presta à compreensão de 

como e por quais motivos os fenômenos e realidades são do modo como 

são, elaborando teorias para tais explicações.  

No caso da primeira tendência – especialmente descritiva – o 

gênero foi compreendido de dois modos: “gênero” como substituto para 

“mulheres”, sendo aquela categoria compreendida como mais neutra e 

objetiva que essa, e refletindo a tentativa, segundo Scott (1995 [1990]), 

da procura por legitimidade acadêmica pelos estudos feministas nos anos 

1980; e “gênero” como substituto para “mulheres” com o intuito de 

marcar que qualquer informação sobre mulheres é também uma 

informação sobre homens. Rejeitando justificativas biológicas, o gênero, 

nesse último caso, é compreendido como “[...] uma maneira de se referir 

às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos homens 

e das mulheres” (SCOTT, 1995 [1990], p. 75).  

O problema de tal tendência, segundo Scott (1995 [1990], p. 75-

76), é que os seus usos de gênero acabaram se referindo apenas a 

domínios que implicavam em relações entre os sexos, “Porque na 

aparência a guerra, a diplomacia e a alta política não têm explicitamente 
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a ver com essas relações”, parecendo o “gênero” uma categoria 

“irrelevante para a reflexão dos(as) historiadores(as) que trabalham sobre 

o político e o poder”. Assim, 

 
Ainda que, nessa utilização, o termo “gênero” 

sublinhe o fato de que as relações entre os sexos 

são sociais, ele nada diz sobre as razões pelas quais 

essas relações são construídas como são, não diz 

como elas funcionam ou como elas mudam. No seu 

uso descritivo, o termo “gênero” é, então, um 

conceito associado ao estudo de coisas relativas às 

mulheres. “Gênero” é um novo tema, um novo 

domínio da pesquisa histórica, mas não tem poder 

analítico suficiente para questionar (e mudar) os 

paradigmas históricos existentes.  (SCOTT, 1995 

[1990], p. 76). 

 

Reconhecendo o problema dessa tendência descritiva, 

historiadoras/es empreenderam esforços para empregar teorias que 

pudessem explicar o conceito de gênero e a mudança histórica (SCOTT, 

1995 [1990], p. 76). Scott (1995 [1990], p. 76-77) resume em três as 

posições teóricas adotadas por essas/es historiadoras/es: uma primeira 

posição inteiramente feminista que tenta explicar as origens do 

patriarcado; uma segunda posição que é pautada pelo marxismo e procura 

um compromisso com as críticas feministas, e uma terceira posição, 

“fundamentalmente dividida entre o pós-estruturalismo francês e as 

teorias anglo-americanas das relações de objeto, inspira-se nas várias 

escolas de psicanálise para explicar a produção e a reprodução da 

identidade de gênero do sujeito”. 

Scott (1995 [1990]) percebe problemas em todas as posições, seja 

porque, na primeira, a diferença física ganha um caráter imutável e 

universal, seja porque o conceito de gênero é entendido, na segunda, 

como subproduto de estruturas econômicas mutantes, ou porque, enfim, 

na terceira posição, há uma presença a-histórica, fixa e permanente de 

uma oposição binária entre mulher/homem, que seria sempre estabelecida 

dos mesmos modos e se auto-reproduziria. 

A partir dessas considerações, Scott (1995 [1990]) propõe que 

as/os historiadoras/es mudem seus hábitos de trabalho, suas questões 

norteadoras, examinem seus métodos de análise e pensem menos em 

buscar origens, e mais em perceber uma dinâmica entre processos que, 

por serem tão ligados entre si, tornam complicada sua separação. Além 

disso, em consonância com Foucault, a historiadora considera necessário 
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pensar o poder não como unificado, mas como “[...] constelações 

dispersas de relações desiguais, discursivamente constituídas em 'campos 

de força' desiguais” (SCOTT, 1995 [1990], p. 86). 

No que concerne ao seu entendimento em torno do “gênero”, por 

fim, Scott (1995 [1990], p. 86) o concebe como composto por duas 

proposições indissoluvelmente ligadas: “[...] o gênero é um elemento 

constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre 

os sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar as relações de 

poder”. Trata-se, pois, de pensar as relações de gênero sempre ligadas às 

relações de poder. 

Já o estudo de Laqueur (2001 [1990]) mencionado por Nicholson 

(2000 [1999]) é revelador do quanto o sexo – e não só o gênero – é 

culturalmente construído. Se hoje há uma tendência a pensá-lo em termos 

biológicos, como dotado de especificidades próprias – em que o sexo 

masculino possuiria tais caracteres, e o feminino, outros –, só o fazemos 

porque uma série de modificações no modo de conceber e ver os corpos 

assim possibilitou. Como lembra o pesquisador, a vagina foi por muito 

tempo compreendida como um pênis invertido, e isso não porque os 

anatomistas não tivessem acesso aos corpos das mulheres, mas porque os 

parâmetros de análise eram outros. O modo de olhar, em suma, é que 

mudou.  

Ao mostrar a mudança ocorrida no fim do século XVIII, de um 

modelo de sexo único para um modelo de incomensurabilidade dos sexos, 

Laqueur (2001 [1990]) apresenta também como uma série de discursos e 

instituições auxiliaram na constituição da diferença sexual como a 

conhecemos. Desde a Antiguidade Clássica até fins do século XVIII, no 

modelo de sexo único, em que a diferença entre mulheres e homens é de 

grau e não de espécie, e em que mulheres são vistas, desse modo, como 

menos perfeitas que os homens, “[...] a anatomia serve mais como 

ilustração de um ponto conhecido que como evidência de sua verdade” 

(LAQUEUR, 2001 [1990], p. 43). As pesquisas e explicações da anatomia 

servem, portanto, para afirmar a “realidade da perfeição menor da 

mulher” (LAQUEUR, 2001 [1990], p. 43). É nesse sentido que, para 

Aristóteles, aquilo que hoje pensamos como socialmente construído – 

como a feminilidade ou a masculinidade e seus papéis sociais, por 

exemplo – era visto como uma verdade natural, um fato indubitável. Já 

aquilo que hoje é comumente compreendido e pautado em termos 

biológicos – homens têm pênis e testículos e mulheres têm vagina e útero 

– eram “[...] observações contingentes e filosoficamente pouco 

interessantes sobre a espécie específica em certas condições” 
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(LAQUEUR, 2001 [1990], p. 44) para o filósofo. Assim, para Laqueur 

(2001 [1990], p. 50): 

 
[...] quando os especialistas no campo [da 

anatomia] sentaram-se para escrever sobre a base 

da diferença sexual, eles não viram necessidade de 

desenvolver um vocabulário preciso da anatomia 

genital; se o corpo da mulher era uma versão menos 

quente, menos perfeita, logo menos potente do 

corpo reconhecido [isto é, o corpo do homem], 

então os marcos orgânicos distintos, muito menos 

genitais, importavam muito menos que as 

hierarquias metafísicas que eles ilustravam. 

 

Na transformação para o modelo de incomensurabilidade dos 

sexos, vimos operar não somente uma modificação dos instrumentos de 

análise oferecidos pela anatomia, mas há também fatores epistemológicos 

e políticos que explicam a mudança. Para Laqueur (2001 [1990], p. 191), 

no que concerne à epistemologia, no século XVIII, o fato passa a ser “[...] 

mais claramente distinguido da ficção, a ciência da religião e a razão da 

credulidade [...]”, tendo a “[...] divisão entre o possível e o impossível, 

entre o corpo e o espírito, entre a verdade e a falsidade, e entre o sexo 

biológico e o gênero teatral [...]” se tornado muito aguçada neste século. 

Além disso, a natureza passa a ser a medida de todas as coisas. Já no que 

diz respeito ao contexto político, as lutas nos séculos XVIII e XIX tanto 

de homens quanto de mulheres, de feministas e de antifeministas, 

baseiam-se no sexo biológico para todo tipo de reivindicações: 

 
Quando, por várias razões, a ordem transcendental 

preexistente ou os costumes de tempos imemoriais 

tornaram-se cada vez menos uma justificativa 

plausível para as relações sociais, o campo de 

batalha do gênero mudou para a natureza, para o 

sexo biológico. A anatomia sexual distinta era 

citada para apoiar ou negar todas as formas de 

reivindicações em uma variedade de contextos 

sociais, econômicos, políticos, culturais ou 

eróticos. (LAQUEUR, 2001 [1990], p. 192). 

 

Laqueur (2001 [1990]) menciona justamente a presença ou 

ausência do orgasmo como um marco biológico da diferença sexual no 

fim do século XVIII. Se antes a libido não tinha sexo e o orgasmo era 
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imprescindível para a concepção, com a mudança do modelo e 

consequente “descoberta” de que concepção e prazer eram independentes, 

abre-se a possibilidade, também, para a proliferação de discursos que 

concebem as mulheres como passíveis e insensíveis em relação aos 

prazeres do sexo. Embora, como lembra o pesquisador, em princípio a 

possibilidade de não haver orgasmo aplicava-se tanto a homens quanto a 

mulheres, “[...] ninguém que tenha escrito sobre esses assuntos sustentou 

a idéia de que as paixões e os prazeres masculinos em geral não existiam 

ou que o orgasmo não acompanhava a ejaculação durante o coito [...]” 

(LAQUEUR, 2001 [1990], p. 15). O mesmo não aconteceu com as 

mulheres, e a reorientação dos olhares sobre o orgasmo “[...] criou o 

espaço no qual a natureza sexual da mulher podia ser redefinida, debatida, 

negada ou qualificada” (LAQUEUR, 2001 [1990], p. 15). Desse modo,  

 
O lugar-comum da psicologia contemporânea – de 

que o homem deseja o sexo e a mulher deseja 

relacionamentos – é a exata inversão das noções do 

pré-Iluminismo que, desde a Antiguidade, ligava a 

amizade aos homens e a sensualidade às mulheres. 

As mulheres cujos desejos não conheciam 

fronteiras no antigo esquema e cuja razão oferecia 

pouca resistência à paixão, tornaram-se, em alguns 

relatos, criaturas com uma vida reprodutiva 

anestesiada dos prazeres carnais. (LAQUEUR, 

2001 [1990], p. 15). 

  

A pesquisa de Laqueur (2001 [1990]) nos ajuda a compreender, 

portanto, como também o sexo é inventado, e que sua invenção não vem 

sem uma série de fatores políticos e epistemológicos que o colocam como 

objeto central e em disputa desde fins do século XVIII. Além disso, vimos 

os pares opostos, como razão vs. emoção, ativo vs. passivo, ganharem 

força no interior de um modelo de oposição da diferença sexual – homem 

vs. mulher –, modelo este constantemente produzido e sustentado pela 

biologia, pela psicologia, pela pedagogia etc. A partir dessas posições, 

compreender o corpo sexuado como pré-discursivo e, portanto, como 

material isento e que revelaria sua verdade inquestionável torna-se mais 

difícil, visto que, desde o início, sua compreensão está sempre imbuída 

de concepções socialmente construídas e possíveis em determinado 

tempo.    

A discussão sobre a produção discursiva da incomensurabilidade 

biológica genérico-sexual está materializada também em autoras 

contemporâneas que discutem os limites conceituais da natureza. Donna 
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Haraway, em Manifesto ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo-

socialista no final do século XX (2009 [1985]), radicaliza os 

entendimentos em torno de sexo/natureza e gênero/cultura e, em vez de 

conceber um como mais natural que outro, traz à baila a noção de 

ciborgue para marcar a ruptura das fronteiras entre humano e animal, 

natural e artificial, organismo e máquina: “Um ciborgue é um organismo 

cibernético, um híbrido de máquina e organismo, uma criatura de 

realidade social e também uma criatura de ficção. Realidade social 

significa relações sociais vividas, significa nossa construção política mais 

importante, significa uma ficção capaz de mudar o mundo” 

(HARAWAY, 2009 [1985], p. 36). No fim do século XX, já somos todos 

ciborgues. 

Haraway (2009 [1985], p. 40), ainda, considera os ciborgues 

“filhos ilegítimos do militarismo e do capitalismo patriarcal, além do 

socialismo de estado”, sendo os processos de dominação ocidental 

responsáveis, portanto, por sua criação. Ao mesmo tempo, contudo, como 

filhos ilegítimos, os ciborgues seriam também frequentemente infiéis às 

suas origens e, assim, poderiam ser vistos como potenciais agentes de 

mudança. 

É importante compreender, no entanto, que Haraway (2009 

[1985]), ao fazer uso do conceito de ciborgue, não o faz recorrendo a 

discursos salvacionistas nem considerando ser possível retornar a um 

estado original, de unidade original e pretensa plenitude. O ciborgue é 

oposicionista, “[...] comprometido com a parcialidade, a ironia e a 

perversidade [...]” (p. 38). Além disso, há prazer na constatação de que, 

neste mundo de ciborgues, as fronteiras são confusas, ao mesmo tempo 

em que se considera a necessidade de uma construção responsável dessas 

mesmas fronteiras confusas e difusas. 

Diante disso, neste mundo de ciborgues, um mundo high tech, da 

alta tecnologia, são comuns os discursos que consideram que a técnica 

envolve sempre dominação e que, nesse sentido, advogam por um mundo 

mais orgânico. Haraway (2009 [1985]), contudo, apresenta duas 

perspectivas em torno dos ciborgues e uma postura a ser tomada que, no 

interior mesmo das confusões das fronteiras e contradições, possibilitaria 

formas de resistências: 

 
De uma certa perspectiva, um mundo de ciborgues 

significa a imposição final de uma grade de 

controle sobre o planeta; significa a abstração final 

corporificada no apocalipse da Guerra nas Estrelas 

– uma guerra travada em nome da defesa; significa 
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a apropriação final dos corpos das mulheres numa 

orgia guerreira masculinista (Sofia, 1984). De uma 

outra perspectiva, um mundo de ciborgues pode 

significar realidades sociais e corporais vividas, 

nas quais as pessoas não temam sua estreita 

afinidade com animais e máquinas, que não temam 

identidades permanentemente parciais e posições 

contraditórias. A luta política consiste em ver a 

partir de ambas as perspectivas ao mesmo tempo, 

porque cada uma delas revela tanto dominações 

quanto possibilidades que seriam inimagináveis a 

partir do outro ponto de vista. Uma visão única 

produz ilusões piores do que uma visão dupla ou 

do que a visão de um monstro de múltiplas cabeças. 

As unidades ciborguianas são monstruosas e 

ilegítimas: em nossas presentes circunstâncias 

políticas, dificilmente podemos esperar ter mitos 

mais potentes de resistência e reacoplamento. 

(HARAWAY, 2009 [1985], p. 46). 

 

Pensar em um mundo de ciborgues significa, também, pensar 

novas relações com as identidades e com o que significaria ser mulher. 

Desse modo, em nossas sociedades, as identidades “parecem 

contraditórias, parciais e estratégias” (HARAWAY, 2009 [1985], p. 47), 

e qualquer característica que uniria e definiria o que significa ser mulher 

encontra-se perdida, ou, antes, um mundo ciborgue denuncia, justamente, 

que um tal fator de unidade, fundado numa essência ou numa natureza, 

jamais existiu: 

 
Tem-se tornado difícil nomear nosso feminismo 

por um único adjetivo – ou até mesmo insistir na 

utilização desse nome, sob qualquer circunstância. 

A consciência da exclusão que é produzida por 

meio do ato de nomeação é aguda. [...] Depois do 

reconhecimento, arduamente conquistado, de que o 

gênero, a raça e a classe são social e historicamente 

constituídos, esses elementos não podem mais 

formar a base da crença em uma unidade 

“essencial”. Não existe nada no fato de ser 

“mulher” que naturalmente una as mulheres. Não 

existe nem mesmo uma tal situação – “ser” mulher. 

Trata-se, ela própria, de uma categoria altamente 

complexa, construída por meio de discursos 

científicos sexuais e de outras práticas sociais 
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questionáveis. A consciência de classe, de raça ou 

de gênero é uma conquista que nos foi imposta pela 

terrível experiência histórica das realidades sociais 

contraditórias do capitalismo, do colonialismo e do 

patriarcado. E quem é esse “nós” que é enunciado 

em minha própria retórica? Quais são as 

identidades que fundamentam esse mito político 

tão potente chamado “nós” e o que pode motivar o 

nosso envolvimento nessa comunidade? A 

existência de uma dolorosa fragmentação entre as 

feministas (para não dizer “entre as mulheres”), ao 

longo de cada fissura possível, tem feito com que o 

conceito de mulher se torne escorregadio: ele acaba 

funcionando como uma desculpa para a matriz das 

dominações que as mulheres exercem umas sobre 

as outras. (HARAWAY, 2009 [1985], p. 47) 

 

Para além de uma nova unidade essencial, de uma identidade entre 

as mulheres – e, nesse sentido, podemos dizer que Haraway (2009 [1985]) 

discordaria de Nicholson (2000 [1999]), que propõe que a procura por 

padrões sociais de gênero continue a ser feita – o que Haraway (2009 

[1985], p. 48) propõe é uma coalizão por afinidade, e argumenta, ainda, 

“em favor de uma política enraizada na demanda por mudanças 

fundamentais nas relações de classe, raça e gênero” (p. 59). Trata-se, pois, 

de uma postura que balança com noções como mulher e natureza e 

denuncia, ainda, a produção, no interior mesmo dos feminismos, de cisões 

entre os sujeitos e seu consequente apagamento.  

Nesse sentido, estar atento/a aos essencialismos em torno do ser 

mulher significa, também, manter-se cético/a em relação a outros 

binarismos que não nos serviriam mais: 

 
No terreno dos gêneros e da sexualidade, o grande 

desafio, hoje, parece não ser apenas aceitar que as 

posições se tenham multiplicado, então, que é 

impossível lidar com elas a partir de esquemas 

binários (masculino/feminino, 

heterossexual/homossexual). O desafio maior 

talvez seja admitir que as fronteiras sexuais e de 

gênero vêm sendo constantemente atravessadas e o 

que é ainda mais complicado  admitir que o lugar 

social no qual alguns sujeitos vivem é exatamente 

a fronteira. A posição de ambigüidade entre as 

identidades de gênero e/ou sexuais é o lugar que 
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alguns escolheram para viver. (LOURO, 2008, p. 

21). 

 

As posições de Haraway (2009 [1985]) encontram-se em 

consonância com algumas das posições de Judith Butler (1998 [1990]), 

que em Fundamentos contingentes: o feminismo e a questão do “pós-

modernismo”, tece reflexões acerca do sujeito do feminismo e as 

exclusões que acabam por ser promovidas no momento em que um sujeito 

mulher é pressuposto nas teorias feministas. Butler (1998 [1990]) inicia a 

problemática da pressuposição de um sujeito estável contrapondo-se a 

críticas realizadas ao pós-modernismo e à pretensa desmaterialização e 

descorporificação advogadas por este.  

Atentando para o fato de que muitas visões divergentes têm sido 

incluídas nisso que se acostumou a denominar de “pós-modernismo” – 

pós-estruturalismo, “reunião indiscriminada de feminismo francês, 

desconstrução, psicanálise lacaniana, análise foucaultiana, 

conservadorismo e estudos culturais de Rorty” (BUTLER, 1998 [1990], 

p. 14) etc. –, a teórica não realiza uma definição fechada para o termo, 

mas aponta para o equívoco de chamar de um tal modo tudo aquilo que 

se relaciona a um novo, haja vista que o pós-moderno lançaria, pelo 

contrário, dúvidas sobre a existência de um “novo” que não estaria 

articulado a um “velho”. Além disso, para Butler, se o “[...] termo pós-

modernismo tem alguma força ou significação na teoria social, e na teoria 

social feminista em particular, ela talvez possa ser encontrada no 

exercício crítico que busca mostrar como a teoria, como a filosofia, está 

sempre implicada no poder [...]” (BUTLER, 1998 [1990], p. 15-16). 

Diante dessas considerações em torno do pós-modernismo e das 

proposições no cerne do pós-estruturalismo – que consideram que o poder 

está, desde sempre já, implicado nos aparatos conceituais das teorias –, é 

que Butler (1998 [1990]) irá questionar a necessidade de um sujeito 

estável nas teorias feministas e se contrapor às alegações de que, no 

interior do pós-modernismo e do pós-estruturalismo, não haveria 

materialidade nem dos corpos femininos, nem do sexo, uma vez que tudo 

seria discurso, e que, por esse motivo, tais teorias não ajudariam a 

compreender a violências promovidas contra as mulheres.  

Para Butler (1998 [1990]), nesse sentido, as questões em torno da 

constituição dos sujeitos estariam sendo compreendidas de forma 

equivocada pelos críticos ao pós-modernismo e ao pós-estruturalismo, 

pois estes, ao proporem que os corpos são constituídos através de 

discursos e instituições, não estariam recorrendo a um relativismo niilista 

que negaria, de todo, a materialidade dos corpos e sexo, mas intentariam, 



69 

 

pelo contrário, marcar as violências que acabam sendo promovidas 

quando apenas certos corpos, e não outros, é que são significados. Além 

disso, não supor a existência de um corpo e sexo pré-discursivos é 

justamente atentar para o fato de que o modo como os compreendemos 

estará sempre permeado por definições imbuídas nas relações de poder-

saber, e tal movimento – de atenção às relações de poder-saber no cerne 

de qualquer definição e teoria política – seria “a própria pré-condição de 

uma crítica politicamente engajada” (BUTLER, 1998 [1990], p. 16).  

Nesse sentido, Butler (1998 [1990]) alerta para o perigo dos 

universalismos na definição de um sujeito do feminismo, universalismos 

estes que historicamente têm sido marcados pelo etnocentrismo e pelo 

escamoteamento de outros modos de compreender o que é ser mulher, 

gerando exclusões. A posição de Butler (1998 [1990]) sobre a questão da 

categoria mulheres, desse modo, é assim resumida pela teórica: 

 
Eu diria que qualquer esforço para dar conteúdo 

universal ou específico à categoria mulheres, 

supondo-se que essa garantia de solidariedade é 

exigida de antemão, produzirá necessariamente 

facções e que a “identidade” como ponto de partida 

jamais se sustenta como base sólida de um 

movimento político feminista. As categorias de 

identidade nunca são meramente descritivas, mas 

sempre normativas e como tal, exclusivistas. Isso 

não quer termo “mulheres” não deva ser usado, ou 

que devamos anunciar a morte da categoria. Ao 

contrário, se o feminismo pressupõe que 

“mulheres” designa um campo de diferenças 

indesignável, que não pode ser totalizado ou 

resumido por uma categoria de identidade 

descritiva, então o próprio termo se torna um lugar 

de permanente abertura e re-significação. Eu diria 

que os rachas entre as mulheres a respeito do 

conteúdo do termo devem ser preservados e 

valorizados, que esses rachas constantes devem ser 

afirmados como o fundamento infundado da teoria 

feminista. Desconstruir o sujeito do feminismo não 

é, portanto, censurar sua utilização, mas, ao 

contrário, liberar o termo num futuro de múltiplas 

significações, emancipá-lo das ontologias 

maternais ou racistas às quais esteve restrito e fazer 

dele um lugar onde significados não antecipados 



70 

 

podem emergir.  (BUTLER, 1998 [1990], p. 24-

25). 

  

Em Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade 
(2016 [1990]), Butler aprofunda as considerações apresentadas no artigo 

anteriormente mencionado, colocando em suspenso as relações 

gênero/cultura versus sexo/natureza, e apontando novamente para o 

quanto assumir a categoria mulheres como sujeito do feminismo implica, 

inevitavelmente, em normalizações diante das quais faz-se necessária 

uma constante crítica.  

Neste trabalho de Butler (2016 [1990]), a questão da identidade é 

tratada de modo a apresentar os problemas de uma “metafísica da 

substância”. Nesse sentido, para a teórica, compreender a identidade – na 

qual a identidade de gênero está inserida, uma vez que esta não é posterior 

àquela, “pela simples razão de que as ‘pessoas’ só se tornam inteligíveis 

ao adquirir seu gênero em conformidade com padrões reconhecíveis de 

inteligibilidade do gênero” (BUTLER, 2016 [1990], p. 42) – como 

substância de um corpo, ou seja, como aquilo que é inscrito nos corpos 

sexuados, significa pressupor também um corpo pré-discursivo, material 

passivo e à espera das significações culturais. Esta identidade, além disso, 

é discursivizada como internamente coerente, homogênea e contínua, o 

que implica em essencializações e também normalizações. Diante disso, 

Butler (2016 [1990], p. 43) pondera: 

 
[...] a “coerência” e a “continuidade” da “pessoa” 

não são características lógicas ou analíticas da 

condição de pessoa, mas, ao contrário, normas de 

inteligibilidade socialmente instituídas e mantidas. 

Em sendo a “identidade” assegurada por conceitos 

estabilizadores de sexo, gênero e sexualidade, a 

própria noção de “pessoa” se veria questionada 

pela emergência cultural daqueles seres cujo 

gênero é “incoerente” ou “descontínuo”, os quais 

parecem ser pessoas, mas não se conformam às 

normas de gênero da inteligibilidade cultural pelas 

quais as pessoas são definidas. 

 

  Haveria, pois, uma matriz de inteligibilidade que conferiria 

coerência e traçaria uma relação causal entre sexo, gênero e sexualidade. 

Nesta matriz de inteligibilidade, a heterossexualidade serviria de 

parâmetro para produzir, compreender e dar legitimidade a certas 

identidades, fabricando também, assim, as oposições masculino e 
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feminino, macho e fêmea. As identidades de gênero que não decorreriam 

do sexo, ou as práticas do desejo que não decorreriam nem do sexo, nem 

do gênero, tornar-se-iam ininteligíveis:  

 
O gênero só pode denotar uma unidade de 

experiência, de sexo, gênero e desejo, quando se 

entende que o sexo, em algum sentido, exige um 

gênero – sendo o gênero uma designação psíquica 

e/ou cultural do eu – e um desejo – sendo o desejo 

heterossexual e, portanto, diferenciando-se 

mediante uma relação de oposição ao outro gênero 

que ele deseja. A coerência ou a unidade internas 

de qualquer dos gêneros, homem ou mulher, 

exigem assim uma heterossexualidade estável e 

oposicional. Essa heterossexualidade institucional 

exige e produz, a um só tempo, a univocidade de 

cada um dos termos marcados pelo gênero que 

constituem o limite das possibilidades de gênero no 

interior do sistema de gênero binário oposicional. 

Essa concepção do gênero não só pressupõe uma 

relação causal entre sexo, gênero e desejo, mas 

sugere igualmente que o desejo reflete ou exprime 

o gênero, e que o gênero reflete ou exprime o 

desejo. Supõe-se que a unidade metafísica dos três 

seja verdadeiramente conhecida e expressa num 

desejo diferenciador pelo gênero oposto – isto é, 

numa forma de heterossexualidade oposicional. O 

“velho sonho da simetria”, como chamou-o 

Irigaray, é aqui pressuposto, reificado e 

racionalizado, seja como paradigma naturalista que 

estabelece uma continuidade causal entre sexo, 

gênero e desejo, seja como um paradigma 

expressivo autêntico, no qual se diz que um eu 

verdadeiro é simultânea ou sucessivamente 

revelado no sexo, no gênero e no desejo. 

(BUTLER, 2016 [1990], p. 52). 

 

Diante disso, Butler (2016 [1990] compreende os processos de 

identificação – que parecem produzir uma substância interna em cada ser 

– como performances, que só operariam, na realidade, na superfície dos 

corpos. Nesse sentido, não há uma identidade a priori nos sujeitos, mas 

apenas uma identidade produzida por atos, gestos e atuações 

performativos, e que só se mantém na aparência como coerente. Desse 
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modo, também o gênero é uma fabricação, não havendo nem um gênero 

verdadeiro, nem um gênero falso. Explica Butler (2016 [1990], p. 235): 

 
Esses atos, gestos e atuações, entendidos em 

termos gerais, são performativos, no sentido de que 

a essência ou identidade que por outro lado 

pretendem expressar são fabricações 

manufaturadas e sustentadas por signos corpóreos 

e outros meios discursivos. O fato de o corpo 

gênero ser marcado pelo performativo sugere que 

ele não tem status ontológico separado.     

 

Por ser performativo, Butler (2016 [1990], p. 252-253) acredita ser 

possível, por meio de práticas parodísticas – ou seja, por meio de práticas 

que “brinquem” com os atos, gestos e atuações caracterizados como 

pertencentes a determinado gênero – seja possível promover rupturas nas 

categorias de gênero, corpo, sexo e sexualidade, bem como fazer 

proliferar os gêneros, excedendo o binarismo homem/mulher:  

 
[...] há um riso subversivo no efeito de pastiche das 

práticas parodísticas em que o original, o autêntico 

e o real são eles próprios constituídos como efeitos. 

A perda das normas do gênero teria o efeito de 

fazer proliferarem as configurações de gênero, 

desestabilizar as identidades substantivas e 

despojar as narrativas naturalizantes da 

heterossexualidade compulsória de seus 

protagonistas centrais: os “homens” e “mulheres”. 

A repetição parodística do gênero denuncia 

também a ilusão da identidade de gênero como uma 

profundeza intratável e uma substância interna. 

 

Preciado (2014 [2002]), tanto se apoiando em certas considerações 

de Butler, quanto dela se distanciando em relação a outros de seus 

pressupostos, também propõe práticas que desestabilizem categorias 

normalizadoras de sexo, gênero e sexualidade. Em seu Manifesto 

contrassexual: práticas subversivas de identidade sexual, Preciado 

concorda com Butler no que diz respeito à inscrição, nos corpos, de 

performatividades normativas, que produzem uma compreensão sua [dos 

corpos] como naturalmente “femininos” ou “masculinos”. Entretanto, 

discordando de Butler, Preciado (2014 [2002], p. 29) não considera o 

gênero apenas performativo, “isto é, um efeito das práticas culturais 
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linguístico-discursivas”, mas também protéstico, não se dando em outro 

lugar que não na materialidade dos corpos. O gênero é, assim, “[...] 

puramente construído e ao mesmo tempo inteiramente orgânico. Foge das 

falsas dicotomias metafísicas entre o corpo e a alma, a forma e a matéria” 

(PRECIADO, 2014 [2002], p. 29).  

Considerando a heterossexualidade como uma “[...] tecnologia 

social e não uma origem natural fundadora” (PRECIADO, 2014 [2002], 

p. 30), Preciado considera ser possível inverter e derivar as práticas dessa 

tecnologia que produzem a identidade sexual. Desse modo, a lésbica, o 

travesti, a drag queen, a bicha, etc. são “brincadeiras ontológicas”, 

“imposturas orgânicas”: 

 
É nesse espaço de paródia e transformação plástica 

que aparecem as primeiras práticas contrassexuais 

como possibilidades de uma deriva radical com 

relação ao sistema sexo/gênero dominante: a 

utilização de dildos, a erotização do ânus e o 

estabelecimento de relações contratuais S&M 

(sadomasoquistas), para citar ao menos três 

momentos de mutação pós-humana do sexo. 

(PRECIADO, 2014 [2002], p. 31). 

 

Cumpre lembrar, ainda, que a noção de tecnologia surge em 

Preciado (2014 [2002]) a fim de marcar a produção tanto de corpos-

mulheres e de uma feminilidade, quanto de corpos-homens e de uma 

masculinidade. Diante disso, o teórico atenta para o problema dos 

feminismos essencialistas e construtivistas que, apesar de percorrerem 

caminhos argumentativos distintos, acabam por conceber uma mesma 

verdade inexorável dos sexos nos corpos. Considerar tanto gênero quanto 

sexo como tecnologias, assim, faz-se imprescindível para compreender 

que longe de modificarem a natureza, o que ambos fazem é produzir tanto 

a homens, quanto a mulheres, além de toda uma série de binarismos aqui 

já mencionada.  

Com Haraway, ainda, Preciado (2014 [2002]) nos lembra dos 

ciborgues e das rupturas das fronteiras entre corpo e máquina, sendo a 

prótese aqui compreendida como aquilo que mais nitidamente mostra a 

dificuldade de estabelecer tais fronteiras: “No que concerne à 

modificação das atividades vivas do corpo orgânico, a prótese ultrapassa 

a ordem mecânica” (PRECIADO, 2014 [2002], p. 164). Em 2008, em 

Testo yonqui25, a questão da produção – e não natureza – dos corpos e 

                                                        
25 Adiante, as proposições de Preciado em Testo yonqui serão aprofundadas. 
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subjetividades novamente será tratada em relação à importância das 

indústrias pornográfica e farmacológica neste processo produtivo (o que 

interessa sobremaneira à presente dissertação). Em tal trabalho, que 

também relata sua prática de experimentação de intoxicação voluntária de 

testosterona, Preciado (2008, p. 262) evidencia-nos a todas e todos, 

novamente, como “eficientes ficciones performativas y somáticas 

convencidas de su realidad natural”. No entanto, mais do que inserir-se 

em “nossa” mesma “ordem de normalidade” a partir de tais 

considerações, o que Preciado (2008) faz é subverter a questão e mostrar, 

pelo contrário, que aqueles supostamente bio-hombres e bio-mujeres é 

que somos também ficções, experimentos e monstros: 

 
No me queda más remedio en esta tarea de 

terapéutica universal que inicio a través de estas 

contenidas dosis de testosterona y escritura que 

convenceros a vosotros, a todos, que sois como yo 

y no la inversa. No os voy a decir que yo soy igual 

que vosostros, que me dejéis participar en vuestras 

leyes, ni que me reconozcáis como parte de nuestra 

normalidad social. Sino que aspiro a convenceros 

de que vosotros sois en realidad como yo. Estáis 

tentados por la misma deriva química. La lleváis 

dentro: os creéis bio-mujeres, pero tomáis la 

píldora, bio-hombres, pero tomáis Viagra, sois 

normales y tomáis Prozac o Seroxat en espera de 

algo que os libre del tedio vital; estáis chutados a la 

cortisona, la coca, la ritalina o la codeína. 

Vosotros, todos, sois también el monstruo 

que la testosterona despierta en mí. (PRECIADO, 

2008, p. 285). 

    

Nesse sentido, sejam as práticas de intoxicação voluntária, sejam 

as práticas contrassexuais, o que Preciado (2014 [2002]; 2008) propõe, 

em suma, é o fim de qualquer tipo de natureza, renunciando a identidades 

fechadas e desejando a equivalência de todos os “corpos-sujeitos 

falantes”. Como Haraway (2009 [1985]) – que vê os ciborgues como 

potência e não como evidência de uma inescapável dominação sobre as 

mulheres – e Butler (1998 [1990; 2016 [1990]) – que percebe nas práticas 

parodísticas de gênero a possibilidade da emergência de novas maneiras 

de se relacionar com o sexo, a sexualidade e o gênero –, Preciado (2014 

[2002], p. 22; 2008, p. 259) evidencia um trabalho que se dê, também, a 

partir da produção – e não repressão ou proibição – de “[...] formas de 
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prazer-saber alternativas à sexualidade moderna [...]”, como tecnologias 

de resistência, e políticas performativas de experimentação que 

possibilitem a produção de novas subjetividades.  

Diante disso, caber-nos-ia perguntar, aqui, o quanto de subversivo 

– nos termos de Butler (2016 [1990]) e Preciado (2014 [2002]) – ou o 

quanto de resistente – pensando com Foucault –, seriam as pornografias 

denominadas feministas, ou se elas não estariam performando atos e 

gestos heteronormativos, não escapando, portanto, dos dispositivos. 

Antes de tentar responder a tal pergunta, contudo, considerando que a 

análise aqui empreendida enfoca sobremaneira o cinema, faz-se 

necessário compreendê-lo, também, em sua dimensão produtiva, isto é, 

como tecnologia que produz não apenas o sexo, como também o gênero. 

Para tanto, recorro, a seguir, aos trabalhos de Mulvey (1983  [1975]) e 

Lauretis (1994 [1987]) que tratam das relações entre cinema e gênero.  

 

2.6 CINEMA COMO TECNOLOGIA DE GÊNERO 

 

Em 1984, em Prazer visual e cinema narrativo, a teórica feminista 

Laura Mulvey procurou tratar das relações entre cinema e gênero, 

enfocando, sobremaneira, os modos de representar as mulheres em 

produções do “cinema dominante”. Pioneira nos estudos da relação entre 

gênero e dispositivo cinematográfico, Mulvey faz uso da teoria 

psicanalítica, considerando-a um instrumento político por meio do qual 

seria possível demonstrar como “o inconsciente da sociedade patriarcal 

estruturou a forma do cinema” (p. 437). Nesse sentido, Mulvey (1983 

[1975], p. 438) inicia seu estudo lembrando a dupla função da mulher na 

formação desse inconsciente patriarcal: “[...] ela simboliza a ameaça da 

castração pela ausência real de um pênis e, em consequência, introduz seu 

filho na ordem simbólica”. A mulher não existiria, portanto, para além da 

castração, não podendo transcendê-la. 

 
A mulher, desta forma, existe na cultura patriarcal 

como o significante do outro masculino, presa por 

uma ordem simbólica na qual o homem pode 

exprimir suas fantasias e obsessões através do 

comando linguístico, impondo-as sobre a imagem 

silenciosa da mulher, ainda presa a seu lugar como 

portadora de significado e não produtora de 

significado. (MULVEY, 1983 [1975], p. 438). 
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Formado pelas concepções de tal cultura patriarcal, que estrutura 

as “formas de ver e o prazer no olhar” (MULVEY, 1983 [1975], p. 439), 

o estudo em torno do “cinema dominante” adquire relevância. Para 

Mulvey, esse cinema codificou o erótico dentro da linguagem da ordem 

patriarcal dominante, tendo a imagem da mulher ocupado um lugar 

central para o prazer erótico que se procura gerar no espectador. É diante 

disso que a teórica considera a destruição do prazer como uma arma 

política, rompendo com suas expectativas normais “de forma a conceber 

uma nova linguagem do desejo” (MULVEY, 1983 [1975], p. 440). 

 A seguir, Mulvey (1983 [1975]) apresenta dois aspectos das 

estruturas de prazer no olhar presentes no cinema: um aspecto 

escopofílico, em que o prazer reside no olhar o outro como um objeto de 

estímulo sexual e no qual há, portanto, uma separação entre quem olha e 

quem é olhado; e um segundo aspecto “desenvolvido através do 

narcisismo e da constituição de um ego” (p. 443), em que não há 

separação, mas identificação daquele que olha com aquilo que é visto. 

Tais aspectos, contraditórios entre si, resultam em uma tensão no que 

concerne aos prazeres: de um lado, há as pulsões do instinto, e do outro, 

a autopreservação ligada à libido do ego. Segundo Mulvey (1983 [1975], 

p. 443) 

 
Ambas são estruturas formativas, mecanismos e 

não significado. Em si mesmas, não possuem 

significação, e devem estar ligadas a uma 

idealização. Ambas perseguem seus objetivos na 

indiferença com relação à realidade perceptiva, 

criando um conceito erotizado, “imagizado” do 

mundo, que forma a percepção do sujeito e que não 

leva a objetividade empírica a sério. 

 

Para Mulvey (1983 [1975], p. 443), o cinema, à primeira vista, 

parece ter desenvolvido uma “[...] ilusão particular da realidade na qual 

[...] [a] contradição entre a libido e o ego encontrou um mundo 

complementar de fantasia”. Porém, a teórica lembra que tal mundo, ainda 

assim, sujeita-se às leis que o produziram e, nesse sentido,  

 
O desejo, nascido com a língua, permite a 

possibilidade de transcender o instintivo e o 

imaginário, mas, seu ponto de referência retorna 

continuamente ao momento traumático de seu 

nascimento: o complexo da castração. O olhar, 

então, agradável na forma, pode ser ameaçador no 
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conteúdo, e é a mulher, enquanto 

representação/imagem, que cristaliza este 

paradoxo (MULVEY, 1983 [1975], p. 443). 

 

Isso esclarecido, Mulvey (1983 [1975]) empreende a análise 

proposta no início de seu artigo, enfocando tanto aspectos do “cinema 

dominante” em geral, que articulam a mulher como objeto “para-ser-

olhado”, quanto aspectos presentes nas produções de diretores como 

Hitchcock e Sternberg. O primeiro ponto apresentado pela teórica, desse 

modo, remete às mesmas dicotomias que servem de base tanto para as 

pornografias mainstream, quanto, até mesmo, para as pornografias 
classificadas como feministas, objeto de estudo desta dissertação. Trata-

se das dicotomias ativo/masculino e passivo/feminino. 

Neste jogo, as mulheres aparecem a fim de gerarem um impacto 

erótico e visual nos homens, sendo, ao mesmo tempo, olhadas e exibidas. 

Passivas, elas não têm nenhuma importância em si mesmas: sua função é 

apenas provocar algum estímulo nos homens. Porém, suas presenças, 

sempre na forma de espetáculos, acabam por interromper, 

momentaneamente, o desenvolvimento da história, que precisa articular e 

integrar essas estranhas presenças na narrativa. Uma saída para tal 

conflito, segundo Mulvey (1983 [1975], p. 444), seriam os chamados 

“buddy movies”, “onde o erotismo homossexual ativo dos personagens 

principais pode fazer a história avançar sem maiores preocupações”. 

Além disso, o recurso da corista apresentando-se em um palco também 

mantém o fluxo da narrativa, uma vez que o duplo olhar a que as mulheres 

estão sujeitas no cinema - dos espectadores e dos personagens – 

coincidem, evitando que a verossimilhança da narrativa seja quebrada.  

Diferentemente das mulheres, os homens são, portanto, ativos 

(seguindo a divisão do trabalho heterossexual), sendo eles os responsáveis 

por fazerem a história avançar. Isso aconteceria porque, segundo Mulvey 

(1983 [1975], p. 445), os homens não suportariam o peso da objetificação 

sexual, hesitando olhar para o seu semelhante exibicionista (como o 

fazem, por exemplo, com as mulheres projetadas na tela). Desse modo, 

 
O homem controla a fantasia do cinema e também 

surge como o representante do poder num sentido 

maior: como o dono do olhar do espectador, ele 

substitui esse olhar na tela a fim de neutralizar as 

tendências extradiegéticas representadas pela 

mulher enquanto espetáculo. Isso é possível através 

do processo colocado em movimento pela 

estruturação do filme em torno de uma figura 
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principal controladora, com a qual o espectador 

possa se identificar (MULVEY, 1983 [1975], p. 

445).  

  

Aqui surge, então, o aspecto narcisista anteriormente mencionado 

por Mulvey. O personagem na tela, que controla os eventos e tem poder 

ativo no decorrer da história, torna-se o substituto do espectador, “os dois 

criando uma sensação satisfatória de onipotência” (MULVEY, 1983 

[1975], p. 446). Não é sem explicação que as características desse 

protagonista ativo e onipotente são em muito diversas das características 

do objeto erótico do olhar, este passivo: trata-se de características que 

remontam ao mais perfeito, completo e poderoso “ego ideal concebido no 

momento original de reconhecimento frente ao espelho” (MULVEY, 

1983 [1975], p. 446). Porém, assim como a imagem no espelho exibia um 

controle maior da coordenação motora, também o personagem na tela é 

mais bem-sucedido em seus intentos que o espectador, o que acaba por 

tornar o cinema especialmente atraente a ele. 

Mas a mulher, este objeto “para-ser-olhado” e cujo único fim é 

gerar algum prazer no espectador e no personagem, também coloca um 

problema, segundo Mulvey, em termos psicanalíticos. Uma vez que a 

mulher é a evidência material da ausência de um pênis e, portanto, objeto 

sobre o qual baseia-se o complexo de castração, no cinema, ela também 

“ameaça evocar a ansiedade que ela originalmente significa” (MULVEY, 

1983 [1975], p. 447). Nesses termos, há duas saídas possíveis para o 

“inconsciente masculino”26: 

 
[...] preocupação com a reencenação do trauma 

original (investigando a mulher, desmistificando 

seu mistério), contrabalançado pela 

desvalorização, punição ou redenção do objeto 

culpado [...]; ou então a completa rejeição da 

castração, pela substituição por um objeto fetiche 

ou a transformação da própria figura representada 

em um fetiche de forma a torná-la tranqüilizadora 

em vez de perigosa [...]. (MULVEY, 1983 [1975], 

p. 447). 

    

                                                        
26 Aqui, diferentemente de Mulvey, concebo o inconsciente como Foucault o 

concebia: não como aquilo que é da ordem de um sujeito falante, mas, sim, “da 

coisa dita”. Um inconsciente que permanece invisível, que não é explícito. 

(VEYNE, 2011 [2010], p. 30). 
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No primeiro caso, o voyeurismo possui associações com o 

sadismo: “[...] o prazer reside na determinação da culpa [...], mantendo o 

controle e submetendo a pessoa culpada à punição ou ao perdão” 

(MULVEY, 1983 [1975], p. 447). No segundo caso, trabalha a escopofilia 

fetichista, e é construída a beleza física do objeto, a fim de transformá-lo 

em algo agradável. Enquanto o voyeurismo sádico pode ser facilmente 

integrado à narrativa, uma vez que necessita de certos acontecimentos 

para que seja explicado, a escopofilia fetichista pode existir fora do tempo 

linear.  

Para explicar as contradições de tais vias é que Mulvey (1983 

[1975]) analisa brevemente as produções de Hitchcock – que utiliza 

ambos os mecanismos – e de Sternberg – cujos trabalhos possuem muitos 

momentos de escopofilia fetichista. Desse modo, no que concerne às 

produções de Sternberg, os processos de identificação interessam menos 

que o espaço pictórico encerrado no enquadramento. Assim é que há 

situações de pura escopofilia fetichista, e a imagem da mulher, enquanto 

objeto belo e perfeito, “é conteúdo do filme e o recipiente direto do olhar 

do espectador” (MULVEY, 1983 [1975], p. 448). 

Já em Hitchcock, a mulher, enquanto portadora da culpa, está do 

lado errado, ao passo em que o homem se encontra ao lado direito da lei. 

Assim, o diretor justifica a perversão e o sadismo contra as mulheres, 

além de fazer uso do processo de identificação, uma vez que o espectador 

se associa com a “corretude ideológica” do protagonista. 

Segundo Mulvey (1983 [1975], p. 452), tais mecanismos 

(escopofilia e libido do ego, bem como o voyeurismo ou o fetichismo para 

esconder a ameaça da castração), não são intrínsecos ao filme, mas é nele 

que atingem uma “contradição perfeita e bela”. Isso porque as 

possibilidades de controle de tempo e espaço que o cinema possibilita 

também controlam o modo como a mulher deve ser olhada: 

 
[...] os códigos cinematográficos criam um olhar, 

um mundo e um objeto, de tal forma a produzir uma 

ilusão talhada à medida do desejo. São estes 

códigos cinematográficos e sua relação com as 

estruturas formativas externas que devem ser 

destruídos do cinema dominante, assim como o 

prazer que ele oferece também deve ser desafiado. 

(MULVEY, 1983 [1975], p. 452). 

 

Como alternativa proposta para a destruição do olhar escopofílico-

voyeurista, Mulvey lembra que existem “três séries diferentes de olhares 
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associados com o cinema”  (MULVEY, 1983  [1975], p. 452) – o da 

câmera e tudo que ela registra à sua frente; o da plateia; e o dos 

personagens dentro do filme –, e que as duas primeiras séries são 

apagadas no produto final a fim de que o realismo seja alcançado. De 

acordo com a teórica, a libertação das duas primeiras séries pode destruir 

esse prazer específico possibilitado pelo cinema: 

 
O primeiro golpe em cima dessa acumulação 

monolítica de convenções tradicionais do cinema 

[...] é libertar o olhar da câmera em direção à sua 

materialidade no tempo e no espaço, e o olhar da 

plateia em direção à dialética, um afastamento 

apaixonado. Não há dúvidas de que isto destrói a 

satisfação, o prazer e o privilégio do “convidado 

invisível”, e ilumina o fato do quanto o cinema 

dependeu dos mecanismos voyeuristas 

ativo/passivo.  

 

Ainda na década de 1980, Teresa de Lauretis também irá marcar a 

importância do cinema na construção dos gêneros e dos papéis a eles 

associados. Na esteira dos estudos que concebem o gênero como 

historicamente produzido, suas considerações, ainda em 1987, 

procuravam por uma nova compreensão do termo menos confinada ao 

conceito de diferença sexual e dos binarismos dele decorrentes. 

Considerando o conceito de diferença sexual limitado tanto por manter o 

pensamento feminista preso ao “arcabouço conceitual de uma oposição 

universal do sexo” – o que tornaria opacas as diferenças entre as mulheres 

e nas mulheres –, quanto por reacomodar o “potencial epistemológico 

radical” (1994 [1987], p. 207-208) do pensamento feminista – potencial 

esse que considera o sujeito como “engendrado”, múltiplo, constituído 

por meio de códigos linguísticos e representações culturais – nos limites 

do que Lauretis chama, a partir de Audre Lorde, de “casa patriarcal”, a 

teórica propõe que se pense o gênero como produto de diferentes 

tecnologias sociais. Desse modo, em paralelo com Foucault, que 

considerava a sexualidade como produzida por uma série de tecnologias 

sexuais, não existindo o corpo sexualizado, portanto, antes de suas 

relações com tais tecnologias, Lauretis (1994 [1987], p. 208) acredita que 

também o gênero é inscrito nos corpos a partir de tecnologias sociais: 

 
[...] desta forma, propor-se-ia que também o 

gênero, como representação e como auto-

representação, é produto de diferentes tecnologias 
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sociais, como o cinema, por exemplo, e de 

discursos, epistemologias e práticas críticas 

institucionalizadas, bem como das práticas da vida 

cotidiana.  

  

A seguir, Lauretis (1994 [1987], p. 209) apresenta quatro 

proposições que serão aprofundadas no decorrer de seu trabalho: i) gênero 

é uma representação; ii) a representação do gênero é a sua construção; iii) 

a construção do gênero continua a ser feita no mesmo ritmo que em 

tempos passados, e ela existe não só em diferentes instituições, como as 

escolas ou os tribunais, mas também na comunidade intelectual, nas artes 

e até mesmo no feminismo; iv) a construção do gênero também se faz 

pela sua desconstrução.  

Sobre a primeira proposição, Lauretis marca novamente a 

distinção entre gênero e sexo, e lembra que gênero é “[...] a representação 

de cada indivíduo em termos de uma relação social preexistente ao 

próprio indivíduo e predicada sobre a oposição ‘conceitual’ e rígida 

(estrutural) dos dois sexos biológicos” (1994 [1987], p. 211), estrutura 

conceitual essa denominada pelas feministas de “sistema de sexo-

gênero”. Tal sistema é específico de cada sociedade, e está ligado a seus 

fatores políticos e econômicos, sendo tanto uma construção sociocultural, 

quanto um aparato semiótico. Nesse sentido, o sistema de sexo-gênero 

atribui significados a indivíduos dentro da sociedade (LAURETIS, 1994 

[1987], p. 211). 

No que concerne à segunda proposição, Lauretis considera o 

gênero como uma instância primária da ideologia, necessitando, portanto, 

de indivíduos concretos sobre os quais possa agir, a fim de constituí-los 

em homens e mulheres. Contudo, a teórica acredita que não só a 

representação social do gênero afeta a construção subjetiva dos 

indivíduos, como também a representação subjetiva do gênero ou sua 

auto-representação também afetam a construção social. Diante disso, 

Lauretis reescreve a segunda proposição nos seguintes termos: “A 

construção do gênero é o produto e o processo tanto da representação 

quanto da auto-representação” (1994 [1987], p. 217). Nesse sentido, 

Lauretis percebe uma possibilidade de agenciamento no processo de 

construção dos indivíduos. 

Para tratar da terceira proposição, Lauretis lembra Foucault, para 

quem a sexualidade seria produzida a partir de mecanismos que, em tese, 

trabalhariam para oprimi-la: o conceito de “tecnologia sexual” surgiria, 

então, nos trabalhos do filósofo francês como abarcando um conjunto de 

técnicas para maximizar a vida, criadas e desenvolvidas a partir de fins 
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do século XVIII e que recairiam sobre o corpo social como um todo. Tais 

técnicas teriam produzido discursos sobre quatro objetos privilegiados do 

conhecimento, conforme já mencionado nesta pesquisa: “a sexualização 

das crianças e do corpo feminino, o controle da procriação, e a 

psiquiatrização do comportamento sexual anômalo como perversão” 

(LAURETIS, 1994 [1987], p. 220).  

Segundo Lauretis, ainda, apesar de muitos trabalhos posteriores 

abordarem o tema da sexualização do corpo feminino apoiando-se em 

estudos de Foucault, investigações em torno de tal tema já estavam sendo 

feitas pela crítica feminista independentemente desse teórico. Nesse 

sentido, Lauretis menciona os trabalhos de feministas em torno do 

cinema, que trataram da construção da imagem da mulher nisso que a 

autora procurou chamar de “aparelho cinematográfico” – segundo uma 

apropriação do conceito foucaultiano de dispositivo –, também ele uma 

importante tecnologia de gênero. No cerne das preocupações da “teoria 

do aparelho cinematográfico” estaria, para Lauretis, a procura pelas 

respostas em torno não apenas do modo pelo qual a representação de 

gênero é produzida pelo cinema, mas também para como ela é absorvida 

pelos espectadores. Aqui, o importante é o conceito de “plateia”, 

estabelecido pela crítica feminista como marcado pelo gênero, “[...] o que 

equivale a dizer que as maneiras pelas quais cada pessoa é interpelada, as 

maneiras pelas quais sua identificação é solicitada e estruturada no filme 

específico, estão íntima e intencionalmente sendo explicitamente 

relacionadas ao gênero do espectador” (LAURETIS, 1994 [1987], p. 

222).  

A seguir, a teórica lembra do quanto as concepções em torno da 

sexualidade na história ocidental estiveram marcadas pelo contraste entre 

uma sexualidade “masculina” e uma sexualidade “feminina”, algo que 

pode ser notado, para Lauretis, até mesmo nos trabalhos das primeiras 

feministas na virada do século, e superar tal contraste ainda se constituiria 

como um desafio para a crítica contemporânea. Para sair do “contrato 

patriarcal”, Lauretis acredita ser necessário pensar o gênero de outra 

forma, afastando-se do referencial androcêntrico, “[...] em que o gênero e 

a sexualidade são (re)produzidos pelo discurso da sexualidade masculina” 

(1994 [1987], p. 227). Com isso, Lauretis (1994 [1987], p. 228) reescreve 

sua terceira proposição: 

 
[…] a construção do gênero ocorre hoje através das 

várias tecnologias do gênero (p. ex., o cinema) e 

discursos institucionais (p. ex., a teoria) com poder 

de controlar o campo do significado social e assim 
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produzir, promover e ‘implantar’ representações de 

gênero. Mas os termos para uma construção 

diferente do gênero também existem, nas margens 

dos discursos hegemônicos. Propostos de fora do 

contrato social heterossexual, e inscritos em 

práticas micropolíticas, tais termos podem também 

contribuir para a construção do gênero e seus 

efeitos ocorrem ao nível ‘local’ de resistências, na 

subjetividade e na auto-representação. 

 

As práticas micropolíticas mencionadas por Lauretis são 

aprofundadas em sua quarta proposição. Nela, a autora questiona: “se a 

desconstrução do gênero inevitavelmente causa a (re)construção, [...] em 

que termos e no interesse de quem está sendo feita essa des-

reconstrução?” (LAURETIS, 1994 [1987], p. 236). Aqui, novamente 

surge a questão de o arcabouço teórico sobre a sexualidade ser produzido 

especialmente por homens e, portanto, ser cúmplice do contrato 

heterossexual, e Lauretis lembra que as críticas produzidas por mulheres 

não são reconhecidas, ou seja, permanecem no space-off, nos “pontos 

cegos do discurso” (1994 [1987], p. 237). 

Com space-off, termo emprestado da teoria do cinema, Lauretis 

quer se referir àqueles espaços que permanecem nas margens dos 

discursos hegemônicos, espaços “nas fendas e brechas do poder-

conhecimento”, onde uma construção diferente do gênero pode ser 

efetuada. Importante ressaltar, aqui, que o que propõe Lauretis não é um 

movimento para além do gênero, para um espaço em que esse não exista, 

mas um movimento de vaivém entre a representação do gênero no 

referencial androcêntrico, e entre aquilo que tal representação exclui. 

Nessa tensão entre esses dois espaços, surgiriam novas possibilidades de 

representações.  

O que tanto Mulvey (1983) quanto Lauretis (1994 [1987]) 

destacam remete-nos ao cinema como tecnologia de gênero que produz e 

reforça, também, binarismos, separações: de um lado, o homem, ativo, 

racional, civilizado; de outro, a mulher, passiva, emocional, selvagem. 

Diante disso, como possibilitar aberturas para novas representações, 

novas relações no que concerne aos gêneros? Para Mulvey (1983) e 

Lauretis (1994 [1987]), uma saída é possível a partir de dentro mesmo do 

cinema, seja com táticas que apontem, justamente, para o caráter 

produtivo do cinema, seja com estratégias que possibilitem tensões e 

diálogos entre noções privilegiadas de gênero e formas alternativas de 

concebê-lo.  
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No que diz respeito aos filmes pornô, conforme vimos, também 

Preciado (2007) assinala um trabalho a ser efetuado de dentro da 

pornografia, com a produção de representações alternativas de 

sexualidade. Em 2008, em Testo Yonqui, essa posição é reiterada pelo 

autor junto de uma interessante análise em torno do papel da pornografia 

e da farmacologia na sociedade pós-fordista. Para Preciado (2008, p. 26), 

nossa era é farmacopornográfica, em que a gestão do corpo, do sexo e da 

sexualidade se tornam ponto central da atividade política e econômica. 

Tal gestão sexopolítica não ocorre sem a difusão de imagens 

pornográficas, de esteroides sintéticos, de psicotrópicos legais e ilegais, 

da desigualdade nas cidades e da informática e comunicação, “[...] índices 

de aparición de un régimen postindustrial, global y mediático” que 

Preciado (2008, p. 32) define, “[...] tomando como referencia los procesos 

de gobierno biomolecular (fármaco-) y semiótico-técnico (-porno) de la 

subjetividad sexual, de los que la píldora y Playboy son paradigmáticos, 

'farmacopornográfico'“.  

Neste cenário, “[...] el cuerpo adicto y sexual, el sexo y todos sus 

derivados semiótico-técnicos, son hoy el principal recurso del capitalismo 

postfordista [...]” (PRECIADO, 2008, p. 37). Aqui, força de trabalho se 

torna potentia gaudendi, força orgástica que, a partir do trabalho, é 

regulada pelo que Preciado (2008, p. 41) denomina de “estrito control 

tecnobiopolítico”27. Esta potentia gaudendi não possui, de início, gênero, 

nem se dirige a um feminino ou a um masculino. Além disso, não 

privilegia um órgão sobre o outro nem pode ser possuída ou conservada: 

ela existe apenas como evento, relação, prática, devir (PRECIADO, 2008, 

p. 38). É a partir do controle tecnobiopolítico, contudo, que a força 

orgástica vai fazer emergir um feminino, não podendo este ser 

interpretado como natureza, mas como potentia gaudendi transformada 

em trabalho, em mercadoria, e vai traçar, portanto, as dicotomias aqui já 

mencionadas: 

 
[...] el control de la potencia orgásmica no define 

únicamente la diferencia de género, la dicotomía 

femenino/masculino; sino también, y de modo más 

general, la diferencia tecnobiopolítica entre 

heterosexualidad y homosexualidad. La 

patologización de la masturbación y la 

                                                        
27 Para Preciado (2008), trata-se de um controle não apenas biopolítico, nos 

termos de Foucault, mas tecnobiopolítico, uma vez que, como vimos, as fronteiras 

entre corpo e máquina, natureza e tecnologia (a Haraway e Virno, por exemplo) 

mostram-se opacas. 
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homosexualidad en el siglo XIX acompaña a la 

constitución de un régimen en el que la fuerza 

orgásmica colectiva es puesta a trabajar en función 

de la reproducción heterosexual de la especie. Esta 

situación se verá drásticamente transformada a 

través del dispositivo pornográfico y de controlar 

técnicamente la reproducción sexual a través de la 

píldora y de la inseminación artificial. 

(PRECIADO, 2008, p. 41). 

 

Assim é que, nesta era farmacopornográfica, a pornificação dos 

corpos se dá em relação direta com os graus de opressão: os corpos das 

mulheres, das crianças, dos jovens trabalhadores, dos homossexuais e os 

corpos racializados dos escravizados são historicamente os mais 

pornificados e, consequentemente, os que vivem em condições mais 

precárias. Do outro lado, é o sujeito hegemônico – frequentemente 

codificado como branco, heterossexual e masculino – que é 

farmocopornograficamente suplementado e que consome os serviços 

sexuais daqueles corpos pornificados e pauperizados (PRECIADO, 2008, 

p. 42). Com isso, Preciado marca o lado cruel desta era 
farmacopornográfica. 

A pornografia, assim como todo e qualquer trabalho da “economia 

pornista”, é, portanto, um trabalho que “conforta el sentimiento de 

omnipotencia del consumidor heteromacho de base”; trabalho que 

mantém ereta “la polla global” (PRECIADO, 2008, p. 197). Diante disso, 

como desestabilizar o controle tecnobiopolítico da potentia gaudendi, que 

produz os binarismos e corpos pornificados, de modo que condições 

dignas de vidas, não pauperizadas e a possibilidade de outras e novas 

formas de subjetivação sejam criadas? A opção de Preciado (2008), 

conforme destaquei anteriormente, não passa pela proibição da 

pornografia e da farmacologia, mas justamente pela sua re-existência em 

uma tomada crítica e reflexiva, visando a experimentações variadas e 

representações alternativas de sexualidade. Trata-se, portanto, “[...] de 

inventar otras formas públicas, compartidas, colectivas y copyleft de 

sexualidad que superen el estrecho marco de la representación 

pornográfica dominante y el consumo sexual normalizado [...]” 

(PRECIADO, 2008, p. 184). 

Para Preciado (2008, p. 180), cumpre lembrar, ainda, que a 

pornografia possui as mesmas características que qualquer outro material 

da indústria cultural: virtuosismo e possibilidade de reprodução técnica. 

A única coisa que separa ambas é o estatuto underground da primeira. 
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Assim, haja vista a pertinência da consideração de Preciado, faz-se mister 

compreender o significado de indústria cultural que aqui adoto, trabalho 

que empreendo a seguir. 

 

2.7 UMA INDÚSTRIA PORNÔ-CULTURAL 

 

“La pornografía no es simplemente una industria cultural entre 

otras, sino más bien el paradigma de toda industria cultural”, assim marca 

Preciado (2008, p. 184) a relação íntima entre pornografia e indústria 

cultural nesta era farmacopornográfica. Tanto aquilo que se quer 

esconder em tal indústria, quanto aquilo que serve de paradigma a todas 

as suas produções, a pornografia tem papel essencial na indústria cultural:  

 
La industria del sexo, como sector sumergido de la 

industria cultural, dice la verdad de cualquier otra 

producción comunicativa o espectacular. La 

literatura, el cine, la televisión, Internet, el cómic, 

el videojuego, etc., desean la pornografía, quieren 

producir placer y plusvalía pornográfica sin sufrir 

la marginalización de la representación porno, del 

mismo modo que los actuales productores de la 

industria farmacológica legal quieren producir 

placer y plusvalía sexual y toxológica sin sufrir la 

marginalización y la criminalización de la industria 

del tráfico de drogas ilegales. (PRECIADO, 2008, 

p. 181). 

 

Relegada à ilegalidade durante os séculos XIX e XX, a indústria 

pornográfica, como um setor paradigmático da indústria cultural o qual 

se tenta, no entanto, esconder, ocupa, junto com a prostituição, a prisão e 

o trabalho doméstico, uma posição de extrema exploração da potentia 

gaudendi, ou seja, da força de trabalho própria da era 

farmacopornográfica. Trata-se, como vimos, da pornificação de certos 

corpos dentro desta era. Preciado (2008, p. 218) aproxima, assim, o 

funcionamento dessas indústrias ao regime de trabalho escravo nas 

plantações, com segregação racial, de gênero e salários mínimos ou 

inexistentes.  

 
En definitiva, la prisión, el trabajo doméstico y 

sexual son los únicos ámbitos de nuestras actuales 

democracias donde se ha privado a los trabajadores 

de todo derecho civil y legal y de todo privilegio 
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económico o moral sobre el trabajo realizado. El 

actual código penal, que condena el tráfico y el 

consumo de drogas, la prostitución y la distribución 

de ciertos materiales pornográficos, es una técnica 

legal que permite deslegitimar al otro, des-

subjetivarlo, reduciéndolo a la categoría de 

criminal para poder hacer uso de su fuerza de 

trabajo de forma gratuita o a bajo coste. Así, y de 

un modo efectivo, los mismos sujetos históricos y 

materiales habitan en un circuito cerrado que les 

lleva desde la industria de la droga a la industria del 

sexo y al complejo industrial carcelario. Más que 

de un gueto podríamos hablar de un gusano espacio 

temporal dentro de las sociedades democráticas 

contemporáneas. (PRECIADO, 2008, p. 218-219). 

 

Há que se pensar, nesse sentido, que estas deslegitimação e 

dessubjetivação promovidas pela privação de qualquer direito civil e legal 

aos trabalhadores dos âmbitos mencionados, de que o underground da 

indústria cultural faz parte, não apenas promovem uma separação entre, 

para usar os termos de Preciado (2008), corpos potencialmente 

penetráveis e corpos penetradores universais, como extrai dos primeiros 

corpos, sobretudo, a força de trabalho que faz a roda da era 

farmacopornográfica girar.  

Isso posto, é possível realocar as considerações de Mulvey (1983 

[1975]) e Lauretis (1994  [1987]) sobre os apagamentos e os excluídos 

das produções do cinema dominante – ou, em todo caso, os não-

representados, a fim de confortar os “heteromachos de base” – às 

proposições de Preciado (2008), compreendendo que as separações são 

produzidas e, também, produtivas para um determinado capitalismo 

farmacopornográfico.  

Ainda, embora Preciado (2008) destaque que a indústria cultural 

“es envidia” da indústria pornográfica, justamente pelo prazer que esta 

produziria, a ilegalidade da pornografia não a isenta de sua cumplicidade 

com a reprodução das representações de gênero e sexualidade 

privilegiadas. Talvez, a diferença entre ambas resida, para Preciado 

(2008), no potencial de transformação que cada uma das indústrias 

possuem. Uma vez que os corpos pornificados da indústria do sexo, do 

trabalho doméstico e das prisões são os que sentem as opressões de modo 

ainda mais marcado, trabalhando, por vezes, a troco de muito pouco ou 

nada, são eles, especialmente, os sujeitos que podem promover uma 
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mudança: um novo sujeito político cresce sobre seu “estiércol 

revolucionario” (PRECIADO, 2008, p. 208). 

Desse modo, como vimos, ao falarmos em um cinema dominante, 

em uma pornografia mainstream, que se incluem em uma indústria 

cultural, a questão das exclusões, das divisões, das separações e das não-

representações é trazida à baila. Grande parte das problematizações em 

torno da indústria cultural repousam, portanto, nas normalizações por ela 

promovidas, normalizações estas que não ocorrem sem que os 

“desviantes” sejam invisibilizados e desprovidos de seus direitos civis e 

legais.  

Também sobre os excluídos falavam Adorno e Horkheimer anos 

antes, ainda em 1947, em A indústria cultural: o Iluminismo como 

mistificação das massas. Para eles, excluídos seriam aqueles que não se 

integrariam e nem agiriam de acordo com as regras ditadas pela indústria 

cultural. Por indústria cultural, os teóricos entendiam o avanço do capital 

sobre a cultura e a reprodução em série de produtos culturais cuja unidade 

– e não o caos cultural, como se poderia supor – tornar-se-ia evidente. 

Desse modo, segundo os teóricos, a indústria cultural, com seus filmes, 

rádio e semanários, constituiria um sistema harmônico que traria à baila 

o “elogio do ritmo do aço” (2002 [1947], p. 7). 

Embora a produção de Adorno e Horkheimer sobre a indústria 

cultural e seus efeitos tenham sido escritas em um período diverso do 

nosso – as considerações de Preciado (2008), como vimos, apontam-nos 

para distinções promovidas pela centralidade da gestão do sexo e da 

sexualidade em nosso tempo – algumas de suas proposições nos ajudam 

a pensar a produção da cultura hoje. Considerando que os monopólios 

culturais dependem dos setores mais poderosos da indústria, os teóricos 

apontam para a submissão daquela a esta, resultando na unidade 

anteriormente mencionada, ou seja, há dependências e interdependências 

que definem toda a esfera da indústria cultural. Desse modo: 

 
A unidade sem preconceitos da indústria cultural 

atesta a unidade em formação da política. 

Distinções enfáticas, como entre filmes de classe 

A e B, ou entre histórias em revistas de 

diferentes preços, não são tão fundadas na 

realidade, quanto, antes, servem para classificar 

e organizar os consumidores a fim de 

padronizá-los. Para todos alguma coisa é prevista, 

a fim de que nenhum possa escapar; as diferenças 

vêm cunhadas e difundidas artificialmente. O fato 

de oferecer ao público uma hierarquia de 
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qualidades em série serve somente à quantificação 

mais completa, cada um deve se comportar, por 

assim dizer, espontaneamente, segundo o seu nível, 

determinado a priori por índices estatísticos, e 

dirigir-se à categoria de produtos de massa que foi 

preparada para o seu tipo. (ADORNO; 

HORKHEIMER, 2002 [1947], p. 7, grifos meus). 

 

Nesse sentido, marca-se a dominação da técnica pelos 

economicamente mais fortes e, consequentemente, a sujeição a que tal 

técnica submete a todos, classificando-os e marcando as diferenças 

artificialmente. Na passagem do telefone para o rádio, continuam Adorno 

e Horkheimer (2002 [1947], p. 22), qualquer espontaneidade que possa 

vir do público é absorvida, e “aquele que resiste só pode sobreviver 

integrando-se”. 

Além disso, também a questão da experiência do espectador 

cinematográfico é tratada pelos teóricos, uma vez que consideram que o 

“[...] filme não deixa à fantasia e ao pensamento dos espectadores 

qualquer dimensão na qual possam [...] se mover e se ampliar por conta 

própria sem que percam o fio” (ADORNO; HORKHEIMER, 2002 

[1947], p. 16). Mulvey (1983), como vimos, também trata disso anos 

depois, ao mencionar que os mecanismos de controle de tempo e espaço 

de que o cinema faz uso possibilitam também o controle da forma como 

a mulher deve ser olhada. Desse modo, limitam-se ou esgotam-se os 

espaços para que os espectadores possam distanciar-se da imagem 

projetada e de tudo o que ela significa no enquadramento proposto pelos 

diretores. 

A televisão, o rádio e o cinema mainstream, hoje, são setores da 

indústria cultural que poderiam servir como exemplos das considerações 

de Adorno e Horkheimer (2002 [1947]): não raros são os casos em que 

discursos até recentemente tomados como resistências às normalizações 

da indústria cultural são integrados em programas matinais e em filmes 

hollywoodianos de grande circulação. Veja-se, nesse sentido, o quanto 

temas como empoderamento feminino, feminismo, afirmação LGBTQI e 

de raça têm se tornado pautas frequentes de programas de auditório da 

grande mídia28. Seria necessário indagarmos, contudo, como essa 

                                                        
28 Exemplo paradigmático disso é o programa Encontro com Fátima Bernardes, 

da Rede Globo. De segunda a sexta-feira, a apresentadora recebe atores e atrizes 

da emissora - comumente chamados para promover as novelas da própria Rede 

Globo -, consultores (médicos/as, psiquiatras, filósofos/as etc.) e outros/as 

convidados/as que conversam sobre determinados assuntos. É comum, ainda, a 
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integração tem sido feita, e se ela não produziria novas invisibilizações, 

novas cisões e novos corpos pornificados: 

 
A visibilidade que todos esses novos grupos 

adquiriram pode ser, eventualmente, interpretada 

como um atestado de sua progressiva aceitação. 

Contudo, nem mesmo a exuberância das paradas da 

diversidade sexual, das feiras mix, dos festivais de 

filmes alternativos permite ignorar a longa história 

de marginalização e de repressão que esses grupos 

enfrentaram e ainda enfrentam. Não podemos 

tomar de modo ingênuo essa visibilidade. Se, por 

um lado, alguns setores sociais passam a 

demonstrar uma crescente aceitação da pluralidade 

sexual e, até mesmo, passam a consumir alguns de 

seus produtos culturais, por outro lado, setores 

tradicionais renovam (e recrudescem) seus ataques, 

realizando desde campanhas de retomada dos 

valores tradicionais da família até manifestações de 

extrema agressão e violência física. (LOURO, 

2008, p. 21). 

  

Nesse sentido, dialogando com Louro (2008), acredito ser 

necessário estarmos atentos/as ao que tem acontecido, como polivalência 
tática dos discursos, não apenas do outro lado de uma “[...] crescente 

aceitação da pluralidade sexual [...]”, mas também à forma como mesmo 

esta aceitação não estaria se erigindo de modo a normalizar e até mesmo 

a criar novas cisões. 

Catherine Walsh, em Interculturalidade e (de)colonialidade: 

perspectivas críticas e políticas (2009), a partir de uma perspectiva 

decolonial29, tece questionamentos importantes a respeito dos modelos de 

interculturalidade que são adotados pelos governos e que podem nos 

ajudar a compreender o modo como novas cisões são produzidas, mesmo 

sob o pretexto de que se estaria promovendo a interculturalidade e a 

inclusão das diferenças. Considerando que esse tema (da 

                                                        
presença de pessoas que na internet possuem grande visibilidade e que discutem 

sobre ser mulher, ser negra, ser homossexual etc. 
29 Em espanhol, autoras como Catherine Walsh têm optado pelo termo 

decolonialidad, em virtude de o prefixo des- conduzir à interpretação de que o 

projeto de/descolonial intenta passar de um momento colonial a um não colonial, 

quando essa prática tem como intuito, mais do que superar a colonialidade, 

provocar um movimento e postura contínuos de transgressão. 
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interculturalidade) tem sido tratado com cada vez mais frequência na 

América do Sul, Walsh (2009) atenta para o fato de que, não 

necessariamente, as políticas públicas que dizem promover a 

interculturalidade o fazem “[...] de maneira crítica, como ação, projeto e 

processo que procura intervir na re-fundação das estruturas e ordenação 

da sociedade que racializa, inferioriza e des-humaniza” (WALSH, 2009, 

p. 2). Diante disso, Walsh reconhece três possibilidades de 

interculturalidade: a interculturalidade relacional; a interculturalidade 

funcional; e a interculturalidade crítica. 

O primeiro modelo de interculturalidade diz respeito às trocas e 

contatos que se dão entre as pessoas e suas culturas em condições de 

igualdade ou desigualdade. Segundo a teórica, trata-se da noção que é 

acionada quando faz-se referência à América Latina como intercultural, 

uma vez que sempre houve contato entre diferentes povos nesta região. 

Entretanto, de acordo com Walsh (2009), tal modelo escamoteia as 

condições desiguais pelas quais se deram os contatos entre diferentes 

povos e a classificação de suas culturas em termos de superioridade e 

inferioridade, negando, assim, as violências e as práticas de racismo e de 

racialização. 

O segundo modelo de interculturalidade – a interculturalidade 

funcional –, por sua vez, reconhece a diferença e a diversidade cultural. 

Entretanto, apesar deste reconhecimento, as políticas baseadas em tal 

modelo de interculturalidade se limitam a incluir a diversidade no sistema 

vigente, não questionando a assimetria e desigualdade social e cultural 

(WALSH, 2009, p. 4). É por esse motivo que, pode-se dizer, a 

interculturalidade funcional segue legitimando, sob a égide de uma 

resistência normativa e supostamente progressista, o modelo neoliberal 

existente: 

 
Nesse sentido, o reconhecimento e respeito à 

diversidade cultural convertem-se numa nova 

estratégia de dominação, a que aponta à criação de 

sociedades mais eqüitativas e igualitárias, senão ao 

controle do conflito étnico e a conservação da 

estabilidade social com o fim de promover os 

imperativos econômicos do modelo (neo-

liberalizado) de acumulação capitalista, agora 

fazendo “incluir” os grupos historicamente 

excluídos a seu interior. Sem dúvida, a onda de re-

formas educativas e constitucionais dos 90 – as que 

reconhecem o caráter multiétnico e plurilingüístico 

dos países e introduzem políticas específicas para 
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os povos indígenas e afrodescendentes –, são parte 

desta lógica multiculturalista e funcional; 

simplesmente emendam a diferença ao sistema e 

modelo existentes. (WALSH, 2009, p. 5).30 

 

Walsh também lembra, ainda, que tal modelo opera em favor da 

mercantilização das diferenças, bem como é funcional em relação não só 

ao sistema, mas também ao bem-estar dos indivíduos. Ou seja, para 

pertencer à comunidade, é preciso que os sujeitos pertençam também a 

um projeto comum de modernização, globalização e competitividade 

(2008, p. 6).  

O próximo modelo de interculturalidade apresentado por Walsh 

trata-se daquele a que a autora denomina crítico. O que essa perspectiva 

questiona é justamente a estrutura social racial, colonial e capitalista 

vigente, que segue discriminando e inferiorizando saberes e modos de ser 

e de viver. Assim, o que se intenta é construir um mundo melhor a partir 

dos povos que foram subalternizados na instituição da modernidade, 

intervindo e atuando, segundo Walsh (2009, p. 8), sobre a matriz de 

colonialidade. É um projeto, portanto, em que interculturalidade e 

decolonialidade se encontram entrelaçados. 

No que concerne à matriz da colonialidade, a autora explica, a 

partir de Quijano, que ela diz respeito à colonialidade de poder que tem, 

embasada no construto de raça, classificado e controlado os indivíduos 

desde a colonização da América: 

 
[...] a colonialidade é o padrão de poder que emerge 

no contexto da colonização européia nas Américas 

– ligada ao capitalismo mundial, o controle, a 

dominação e subordinação da população através da 

idéia de raça, – que logo torna-se natural – na 

América Latina, como também no planeta – como 

modelo de poder moderno e permanente. 

(WALSH, 2009, p. 8). 

 

Segundo Walsh, a colonialidade é sustentada, ainda, por quatro 

eixos, sendo o primeiro a colonialidade de poder. Tal eixo, que é baseado, 

como já visto, na noção de raça, separa, classifica e hierarquiza os 

indivíduos de acordo com cor, classe, gênero, sexualidade etc. O segundo 

                                                        
30 Walsh utiliza o termo re-formas, com hífen, a fim de evidenciar que, apesar de 

defender o contrário, tais políticas acabaram por nada mais fazer a não ser re-

formular, re-formar o mesmo.  
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eixo é a colonialidade do saber. Este eixo qualifica como mais adequada, 

científica e apropriada a racionalidade europeia, enquanto desqualifica 

outras epistemologias. Já a colonialidade do ser, o terceiro eixo, 

inferioriza, subalterniza e desumaniza aqueles que não são os homens 

brancos heterossexuais. O quarto eixo, por fim, é aquele que Walsh (2009, 

p. 10) denomina colonialidade cosmogônica da mãe natureza e da vida 

mesma. Ancorado na dicotomia natureza/sociedade, este eixo descarta 

“[...] o mágico-espiritual-social, a relação milenar entre mundos bio-

físicos, humanos e espirituais – incluindo dos ancestrais, espíritos, deuses, 

e orixás – a que dá sustentação aos sistemas integrais de vida, 

conhecimento e a própria humanidade [...]” (WALSH, 2009, p. 10). Agir 

sobre a matriz da colonialidade em seus quatro eixos significa, assim, 

possibilitar a existência de mulheres e homens em suas relações com a 

natureza, com a religiosidade, com os seus saberes e modos de viver não 

pautados em padrões ocidentais. 

A argentina María Lugones (2008) também discorre a respeito da 

colonialidade, mas o faz relacionando-a com a categoria de gênero e 

apresentando críticas ao modo como Quijano concebe essa categoria em 

seu trabalho sobre a colonialidade do poder. Para a autora, além de 

Quijano tratar do gênero conforme o modelo eurocêntrico, capitalista e 

global, tomando-o, portanto, como biológico e a partir de parâmetros 

heteronormativos, o autor não dá a devida atenção às relações entre raça 

e gênero na imposição da modernidade/colonialidade nas Américas. 

De acordo com Lugones (2008), tanto raça quanto gênero são 

categorias fictícias, porém poderosas, e juntas foram responsáveis pela 

desumanização das mulheres de cor nas Américas. Evocando o conceito 

de sistema moderno-colonial de gênero, a autora mostra como a 

colonialidade atuou e ainda atua de maneira ainda mais violenta sobre as 

mulheres de cor. 

Com isso, a autora procura visibilizar as diferentes violências às 

quais os povos colonizados foram submetidos, revelando o lado obscuro 

do sistema moderno-colonial de gênero. Além da categoria de gênero ser 

entendida por Lugones (2008) como uma construção, e de seu necessário 

entrelaçamento com a categoria de raça para que as mulheres de cor sejam 

enfim percebidas, à diferença de Quijano essa autora acredita que o 

sistema de gênero e a colonialidade de poder constituíram-se 

mutuamente, sendo, portanto, imprescindível que ambas as dimensões 

sejam consideradas no trabalho crítico tecido por feministas e autoras/es 

decoloniais. 

Essas reflexões de Lugones (2009) são essenciais para pensar a 

decolonialidade – como projeto que procura problematizar a 
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colonialidade em seus diferentes eixos e tornar possível a emergência de 

outros mundos, não pautados em padrões eurocêntricos, coloniais e 

hierarquizantes (RESTREPO; ROJAS, 2010, p. 20-21) – considerando a 

dimensão do gênero, bem como as categorias de raça, classe e sexualidade 

e sua inseparabilidade. Assim, Lugones aponta-nos para o fato de que os 

feminismos, quando não decoloniais, podem continuar a invisibilizar 

inúmeras mulheres cujas vidas foram e são afetadas diferentemente pela 

violência colonial. Por outro lado, o projeto decolonial, se não atento à 

relações entre colonialidade e gênero, sexualidade, classe e raça, não 

tornar-se-ia libertador para todas e todos. 

Desse modo, pensar a indústria cultural como aquela que classifica 

e organiza os consumidores com o intuito de padronizá-los, absorvendo 

qualquer estratégia de criação de si (ou diferença, poderíamos dizer) que 

possa vir do público (ADORNO; HORKHEIMER, 2002 [1947], p. 7), 

considerando tanto as proposições de Walsh (2009) – para quem a 

inclusão de outras culturas têm sido feita, historicamente, relacional e/ou 

funcionalmente, reforçando a matriz de colonialidade em seus quatro 

eixos –, quanto as proposições de Lugones (2008), – que aponta para a 

importância tanto da raça quanto do gênero para a manutenção daquela 

matriz e a consequente desumanização, sobretudo, das mulheres negras –

, significa mantermos uma postura atenta e, também, desconfiada frente 

aos discursos que falam a inclusão e a resistência sem rever as relações 

de poder-saber continuamente reforçadas por essa mesma indústria 

cultural, em diálogo com outros dispositivos (midiático, pornográfico, de 

sexualidade etc.).  

Ainda, se as proposições de Adorno e Horkheimer (2002 [1947]) 

nos parecem pessimistas, porém justificadas pelo contexto em que foram 

produzidas – momento em que eram evidentes as consequências do 

nazifascismo, que se ergueu, também, muito em virtude das 

possibilidades oferecidas pela indústria cultural e de suas técnicas –, seria 

possível pensar que, com a emergência de novos meios de comunicação 

e posterior ampliação de seu acesso a diversas camadas da sociedade 

(embora, é claro, ainda existam populações para cujo acesso é restrito, 

questão que não pode ser relevada), as possibilidades de produzir cultura 

e de resistir à indústria cultural e toda sua homogeneidade também teriam 

sido ampliadas.  

De fato, a complexidade e as possibilidades de nosso tempo nos 

colocam dúvidas frente a uma ideia de homogeneidade cultural. Stuart 

Hall (2006), ao tratar da identidade cultural na pós-modernidade, já punha 

em tensão e também em diálogo as relações entre global e local e apontava 

que, muito embora os efeitos da globalização pudessem ser sentidos 
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mesmo nas periferias, as identidades tornavam-se cada vez mais múltiplas 

e resistiam a pressões globais.  

Também Foucault, como vimos, rejeita a ideia de um poder tão 

somente repressor, negativo e unidirecional. Tal análise nos impossibilita 

de compreender a indústria cultural como aquela que aliena e domina os 

sujeitos, e nos aponta, antes, para os múltiplos investimentos – e até 

mesmo para as possibilidades de resistência – frente a (e também com) – 

essa mesma indústria cultural. Isso não significa, contudo, desconsiderar 

que existam hegemonias em relação às redes de poder-saber, ou 

desconsiderar que existam monopólios culturais cujos produtos ainda 

sejam maciçamente divulgados e consumidos. Foucault (2014 [1976], p. 

102-103) já dizia que podem se formar os “efeitos hegemônicos”: 

 
Deve-se [...] supor que as correlações de força 

múltiplas que se formam e atuam nos aparelhos de 

produção, nas famílias, nos grupos restritos e 

instituições, servem de suporte a amplos efeitos de 

clivagem que atravessam o conjunto do corpo 

social. Estes formam, então, uma linha de força 

geral que atravessa os afrontamentos locais e os 

liga entre si; evidentemente, em troca, procedem a 

redistribuições, alinhamentos, homogeneizações, 

arranjos de série, convergências desses 

afrontamentos locais. As grandes dominações são 

efeitos hegemônicos continuamente sustentados 

pela intensidade de todos estes afrontamentos. 

 

Ou seja, existem efeitos hegemônicos, mas ao mesmo tempo, 

conforme já vimos, é preciso estar atento à polivalência tática dos 

discursos, compreendendo que os mesmos discursos podem apresentar-

se em estratégias diversas e até mesmo antagônicas.  

Sobre isso, remonto novamente a Ciclitira (2004), que mais 

recentemente tratou da proliferação dos discursos sobre a sexualidade nas 

mídias, tais como o cinema, a música, a Internet, a TV e até mesmo a 

publicidade em automóveis. Embora tais meios tenham orientado suas 

produções sob um viés misógino, “a sexualização da cultura da 

‘pornoesfera’ para a esfera pública incluiu também a democratização e a 

diversificação do discurso sexual” (CICLITIRA, 2004, p. 285, tradução 

minha). Ciclitira, nesse sentido, considera, assim como Foucault (2014 

[1976], p. 111), que a possibilidade de um discurso de reação também 

nasce a partir daqueles mesmos efeitos hegemônicos. 
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Antes de finalizar esta seção, um parêntese para trazer à tona quem 

se mostra, atualmente, mais cético quanto às possibilidades de resistência 

frente à indústria cultural – ou, ao menos, desacredite de certas investidas 

anteriormente consideradas como movimentos de resistência. Heath e 

Potter, na Introdução e no capítulo “El nacimiento de la contracultura”, 

do livro Rebelarse vende: el negocio de la contracultura (2004), 

analisando casos como o da revista Adbusters – que tem como filosofia 

que a propaganda e a mentira imperantes em nossa sociedade têm 

convertido a cultura em um “gigantesco sistema ideológico diseñado para 

‘vender el sistema’”, e que, nesse sentido, propõe “‘atascar’ la cultura, 

bloquearla trastocando los mensajes que reproducen sus dogmas y 

obstruyendo sus canales de propagación” (HEATH; POTTER, p. 11) – 

além de casos como o movimento hippie e seu rechaço ao consumismo, 

e o “rock duro” de Kurt Cobain, contrário ao sistema vigente, os autores 

consideram que a contracultura esteve sempre ligada ao capital e que, no 

que concerne à promoção da justiça social e ao acesso a direitos básicos 

a toda população, em nada tais movimentos acrescentariam. Em outras 

palavras, os movimentos contraculturais, enfocando a “destruição” do 

sistema como um todo, não trariam mudanças reais que melhorassem, de 

fato, a vida de cada indivíduo da sociedade.  

Mais recentemente, Byung-Chul Han demonstrou sua 

desconfiança em relação às possibilidades de resistência frente aos novos 

meios de comunicação. Em No enxame: reflexões sobre o Digital (2016 

[2013]), Han parte do termo “respeito”, que pressupõe o olhar distanciado 

e é condição da esfera pública, para tratar das novas relações tecidas a 

partir da “midiatização digital”. Han (2016 [2013]) considera que a 

comunicação digital desfaz aquela distância fundamental para a 

preservação da esfera pública, e o contato respeitoso – e portanto 

distanciado – dá lugar à espetacularização e exibição do privado. 

Para Han (2016 [2013]), não vivemos mais em uma sociedade das 

massas, mas em uma sociedade do enxame digital. Composto de 

indivíduos isolados, “[...] não há, no enxame, qualquer concordância que 

consolide a multidão numa massa que seja um sujeito de ação”, e no 

enxame não ouviríamos uma voz, mas um ruído (HAN, 2016 [2013], p. 

22). Mencionando o exemplo das shitstorms, ou seja, as tempestades de 

injúrias nas mídias, o filósofo mostra como, nesta sociedade do enxame, 

as “relações de poder dominantes” não são postas em questão, justamente 

porque o enxame não consegue construir um nós e não marcha em uma 

direção comum: é apenas ruído. 

Além disso, Han (2016 [2013]) problematiza o imediatismo com 

que as coisas acontecem no meio digital. Considerando que somos todos 
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consumidores e produtores, o filósofo atenta para a inexistência de 

qualquer mediação da comunicação, ou seja, “[...] qualquer um de nós 

quer estar diretamente presente e apresentar, sem intermediários, a sua 

própria opinião” (HAN, 2016 [2013], p. 28). Com isso, dá-se margem a 

uma transparência total que impõe rapidez à ação política e, 

consequentemente, impede a lentidão e o amadurecimento de ideias. “Na 

transparência, são a presença e o presente que dominam” (HAN, 2016 

[2013], p. 30). 

 
Sob o imperativo da transparência, as opiniões 

dissidentes ou as ideias inabituais não chegam 

sequer a ser verbalizadas. Escasseia a ousadia. A 

imposição da transparência engendra uma forte 

coação e conformismo. E, do mesmo modo que a 

videovigilância permanente, faz com que nos 

sintamos vigiados. Tal é o seu efeito pan-ótico. Em 

última instância, estamos perante uma unificação 

da comunicação, ou uma repetição do mesmo [...]. 

(HAN, 2016 [2013], p. 30). 

 

Diante disso, as possibilidades de agir e de resistir também são 

escassas: o tempo do digital dá lugar ao homo digitalis, este “homem sem 

mãos que clica o teclado” e não age. 

 
Tanto o manejar como o trabalhar pressupõem uma 

resistência. E, do mesmo modo, a ação tem de 

superar uma resistência. Pressupõe o outro, o novo, 

que opõe ao que predomina. Habita-a uma 

negação. O seu pró é, ao mesmo tempo, um contra. 

A atual sociedade do positivo evita, por seu turno, 

qualquer forma de resistência. Ao fazê-lo, elimina 

as ações. Nela, são apenas diferentes estados do 

mesmo que dominam. (HAN, 2016 [2013], p. 45). 

 

Como a pornografia feminista de Erika Lust se encaixa nessa rede 

de práticas e discursos? Teríamos, com suas produções, uma mesma 

sustentação daqueles efeitos hegemônicos em torno de sexo, gênero e 

sexualidade ou, frente àquilo que já está posto e é considerado norma, 

uma nova e resistente forma de compreender os sexos das mulheres se 

apresentaria? Antes de me deter a tentar responder a essas perguntas, é 

importante destacar que Lust está inserida no mercado, uma vez que seus 

trabalhos são produtos aos quais as pessoas têm acesso a partir de uma 
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assinatura mensal, anual ou de trinta dias, e embora em entrevistas a 

diretora destaque, continuamente, o interesse em produzir algo que se 

oponha ao referencial machista e heteronormativo, em última instância, 

seus trabalhos – que vendem – lhe rendem algo, ou seja, há lucros e um 

resultado também financeiro. 

Em contrapartida, será que toda produção pela qual perpasse o 

capital e gere lucros está, inevitavelmente, associada à indústria cultural 

com seus efeitos hegemônicos e também homogeneizantes? Seria essa 

cumplicidade inevitável, ou é possível resistir ao dispositivo da 

sexualidade no interior mesmo da indústria cultural e de toda sua relação 

com o capital?  

 Se pensarmos novamente com Foucault (2014 [1976]), 

lembraremos que, para o francês, embora a economia tenha um papel 

importante, ela está associada a outros campos e instituições, tais quais a 

família, a escola, a igreja, a biologia, a medicina, a psiquiatria, a 

pedagogia etc. Ou seja, é na relação entre todas essas áreas, com as suas 

técnicas e seus investimentos, que procede-se a normatizações e 

cooptações, não sendo uma área primária e outra, secundária: “[...] as 

relações de poder não se encontram em posição de exterioridade com 

respeito a outros tipos de relações (processos econômicos, relações de 

conhecimentos, relações sexuais), mas lhes são imanentes [...]” 

(FOUCAULT, 2014 [1976], p. 102). 

Nesse sentido, dizer que as produções de Lust nada de novo 

oferecem porque há lucro envolvido, não bastaria. Seria necessário, ainda, 

compreender as relações existentes entre os diversos discursos que 

incidem sobre e que são produzidos com o trabalho da diretora. 

Materializados no seu discurso pornográfico para mulheres, há, portanto, 

discursos em torno dos sexos, dos corpos, dos gêneros, do ser feminista, 

do feminino e do masculino e de seus papéis no jogo sexual, que também 

estão presentes, por sua vez, em campos variados, como aqueles 

mencionados anteriormente. Como esses discursos aparecem e são 

mobilizados, ainda, no dispositivo midiático aqui analisado, e como se 

relacionam com o dispositivo pornográfico e as tecnologias (dispositivos) 

de gênero que antes delineei, é que será meu ponto de análise principal. 
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3 TATEANDO O CORP(O)US 

 

Três séries de enunciados online compõem o corpus aqui 

analisado, a fim de buscar compreender o modo como a pornografia 

feminista é inventada em cada materialidade e de acordo com a 

intersecção entre o que caracterizei como um dispositivo pornográfico, 

um dispositivo midiático e um dispositivo de gênero. Inicio esta 

investigação, portanto, com a primeira série, composta de sites e blogs 

brasileiros de jornais, revistas, portais de entretenimento ou sites que 

ofereçam algum tipo de serviço ao leitor/consumidor; depois, olho para 

as entrevistas realizadas com Erika Lust, publicadas na imprensa 

brasileira, a fim de averiguar que enunciados são produzidos pela diretora 

e de que modo eles são publicizados no Brasil; por fim, examino um filme 

dirigido por Lust, procurando compreender como ele produz sexo, gênero 

e sexualidade, além de se promove cisões ou não e se, em suma, 

estaríamos diante de uma mídia que, em sua potência, produz formas 

alternativas de sexualidade.  

 

3.1 INVENTANDO A PORNOGRAFIA FEMINISTA NAS MÍDIAS 

BRASILEIRAS  

 

Comecemos a análise pelos sites brasileiros associados às grandes 

empresas de comunicação e de como eles inventam uma pornografia 
feminista. Meu interesse nesta seção será atentar para as cisões que se 

promovem no momento em que a pornografia feminista é inventada e 

apresentada como alternativa à pornografia mainstream: quem são essas 

mulheres a que esta “nova” pornografia se dirige? Quais os sentidos que 

“feminista” adquire aqui? Os enunciados apontam para uma resistência 

às formas de conceber sexo, gênero e sexualidade, fugindo do poder 

normalizador, ou, antes, atualizam e reforçam efeitos hegemônicos em 

relação às redes de poder-saber que concebem e inscrevem homens e 

mulheres em séries de binarismos?  

Ainda, dada a associação às grandes empresas de comunicação no 

interior do dispositivo midiático, é necessário considerar que esses sites 

possuem ampla visibilidade e dão a ver a um grande número de pessoas 

compreensões em torno do que é um “sexo real”, “normal” e permitido 

no concernente às linhas de normalização. O que veremos, nesse sentido, 

é que há, nessas produções, também a ordem de uma biopolítica que traz, 

a partir da voz de autoridade, aquilo que é compreendido como saudável 
e que, portanto, deve ser praticado. 
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Feitas essas considerações, inicio a análise pela matéria intitulada 

Porno [sic] pink: conheça (e se encante) pela pornografia feminista djá!, 
assinada por Paula Merlo e publicada na Revista Glamour, do grupo 

Globo, em abril de 2015, na seção Amor e sexo. Em “Assine”, a revista 

assim se descreve: “Mulher bacana lê Glamour. A revista que reúne tudo 

o que você quer saber sobre moda, beleza, comportamento e lifestyle, de 

uma maneira leve e com uma dose de bom humor”, apontando, já, para a 

produção de uma “mulher bacana” que perpassa pelo interesse nos 

assuntos listados e veiculados pela revista, assuntos esses que 

historicamente foram incluídos na esfera de uma determinada 

feminilidade.    

O título da matéria acompanha a inclusão nesta feminilidade, uma 

feminilidade delicada – “se encante” – e “pink”, cor comumente associada 

às mulheres. Se há alguma novidade inaugurada neste título, certamente 

é a definição da pornografia como aquilo que suscitaria encantamento, e 

não a produção de um novo desejo, de uma nova forma de conceber a 

sexualidade e também a subjetividade das mulheres. Se pensarmos nas 

definições e problematizações de Hunt (1999 [1994]), Maingueneau 

(2010 [2007]) e Gerbase (2006) em torno da pornografia, veremos que 

em nenhuma delas há qualquer caracterização das produções assim 

denominadas como aquilo que provocaria um encantamento: esta tem 

sido uma reação associada às produções eróticas. Desse modo, a 

pornografia feminista, este objeto supostamente novo que é dado a 

conhecer, aparece já mais próximo de filmes denominados eróticos que 

de filmes pornográficos. Estaríamos, assim, diante de uma mudança ou, 

antes, de uma atualização do dispositivo pornográfico que reafirma e 

retoma uma memória discursiva que mantém intacta a produção de uma 

tal feminilidade – pink, delicada, interessada em assuntos como moda, 

comportamento e beleza? 

Vejamos. A matéria inicia com uma ilustração de Paul Rader e a 

legenda: “Mulher gosta de pornografia?”, pergunta que nos remete aos 

discursos, já mencionados nesta dissertação, sobre uma suposta rejeição 

das mulheres à pornografia.  
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Figura 1 - Matéria Porno pink: conheça (e se encante) pela pornografia 

feminista djá! 

 
Fonte: Merlo (2015). 

 

A resposta para a pergunta é dada logo no segundo parágrafo do 

texto: “Opa, claro!”, e uma pesquisa indicando que mulheres também 

consomem pornografia é apresentada. Além disso, lê-se a seguinte fala de 

Carmita Abdo, psiquiatra e sexóloga, que assume um deslocamento e um 

enunciado supostamente progressista: “A maneira como a mulher percebe 

e consome sexo mudou. O que era pornográfico há décadas hoje não é 

mais. Cada vez mais, temos experimentado e vivido nossas sexualidades 

de maneira explícita”. Curiosamente para um texto que trata da 

divulgação de uma pornografia feminista, feita para mulheres, o que a 

fala de Carmita suscita é já uma separação entre pornografia e mulheres, 

em especial pela frase “O que era pornográfico há décadas hoje não é 

mais”, que aparece como a ligação entre duas proposições: as mulheres 

mudaram o modo como consomem sexo e as mulheres têm experimentado 
e vivido sua sexualidade de maneira explícita. A presença da frase que 

liga as duas proposições, pois, parece justificar as mudanças ocorridas, já 

que agora as mulheres podem consumir cenas de sexo que já não são mais 
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consideradas como pornográficas. Afinal, de que mudança está falando 

Abdo quando incita a pensar sobre o deslocamento da sexualidade das 

mulheres? 

A ilustração acima e três fotos de divulgação – apresentadas a 

seguir – dos sites de pornografia indicados pela jornalista são as únicas 

imagens que aparecem ao longo da matéria. Nelas, não há qualquer 

conteúdo de nudez total, apenas, no caso dos sites Joy Bear e Dane Jones, 

mulheres e homens em cenas “sensuais”. No que se refere à foto de 

divulgação do site de Erika Lust, objeto desta dissertação, há somente a 

imagem da bunda parcialmente descoberta de alguém e de suas mãos 

algemadas:  

 
Figura 2 - Foto de divulgação do site Joy Bear. 

 
Fonte: Merlo (2015). 
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Figura 3 - Foto de divulgação do site Lust Cinema. 

 
Fonte: Merlo (2015). 

 
Figura 4 - Foto de divulgação do site Dane Jones. 

 
Fonte: Merlo (2015). 

 

Estamos, ao que parece, diante de uma ambiguidade estratégica. 

Ao mesmo tempo em que o enunciado da profissional de saúde (e de sua 

autoria normalizadora) apontam para um deslocamento na sexualidade, a 

escolha de imagens, que não apresentam qualquer conteúdo de nudez total 
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ou “sexo explícito,” remete a certo cuidado no modo como a 

discursivização desta pornografia feminista se dá: comportada e mais 

inclinada àquilo que comumente associa-se ao erotismo. Além disso, 

nota-se a presença de corpos magros e/ou musculosos, de pessoas 

brancas, seios avantajados e, no caso da última foto, a sugestão de uma 

composição tradicional dos sites de pornografia mainstream: cenas de 

sexo entre duas mulheres e um homem.  

Convidando a leitora a conhecer a pornografia feminista, ainda, a 

chamada da matéria – “Um mundo pornográfico feitos [sic] para mulheres 

reais, que promete elevar o grau do prazer – conheça os sites feitos 

especialmente pra gente!” – deixa entrever o público para o qual a 

pornografia feminista se dirigiria – para mulheres reais. Mas o que seriam 

essas mulheres reais? Dois excertos da matéria parecem dar uma resposta: 

 
Um mundo onde os filmes eróticos não 

mostram coelhinhas sexy e estudantes sedutoras, 

onde as mulheres não gozam em três segundos e 

onde as câmeras não fazem exames ginecológicos! 

Bem-vinda ao crescente (obrigada, Senhor!) 

universo da pornografia feminista, modalidade 

sem clichês, com classe e sensibilidade que vem 

atraindo cada vez mais diretoras e espectadoras 

[...] 

Quais as maiores diferenças entre pornô 

pra mulher X pornô pra homem? “Pornografia 

mainstream, dessas que você vê em todos os sites 

de sexo, geralmente é feita por homens e pra 

homens. E é cheia de clichês: donas de casa 

dominadas, ejaculação no rosto de mulheres, 

coelhinhas sexy… Pornografia pra eles não 

representa uma mulher moderna nem nossos 

valores. E pior: não leva em consideração nosso 

prazer. Pornô pra mulher mostra nossos desejos, 

coisa que os homens também podem curtir. É o que 

chamamos de pornografia feminista”, explica 

Erika Lust, diretora sueca de filmes pornô. 

(MERLO, 2015). 

 

As mulheres reais, portanto, seriam aquelas que não se excitariam 

com uma pornografia mainstream, porque “cheia de clichês” e feita por 

e para homens, com menos classe, sensibilidade e sem representar os 

“nossos valores”, produzindo uma espécie de dicotomia estratégica dos 

discursos: por um lado, os efeitos do enunciado “O que era pornográfico 
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há décadas hoje não é mais” e da assunção de uma nova forma de pensar 

a mulher, ainda que associada ao discurso da saúde; por outro lado, os 

discursos imagéticos que remetem à discursividade da revista, de uma 

“feminilidade” delicada a espreitar a invenção de uma nova mulher a 

partir da injunção da memória. Além disso, esse último excerto, ao 

separar um “pornô pra mulher” de um “pornô pra homem”, e ao supor a 

existência de um prazer específico ao público feminino, toma como 

homogêneas as pulsões que, então, caracterizariam o ser mulher. Dito de 

outro modo, traçam-se as linhas de normalização daqueles que seriam os 

“desejos femininos”. 

Mas como sustentar a existência de um desejo feminino em 

oposição a um desejo masculino? A matéria, explicando a alegação, 

recorre a discursos da biologia: 

 
O cérebro feminino reage de modo diferente do 

masculino quando vê pornografia? Sim! De 

acordo com os neurocientistas americanos Ogi 

Ogas e Sai Gaddam, autores do A Billion Wicked 

Thoughts (algo como Um Bilhão de Pensamentos 

Safados), o cérebro masculino pode ser estimulado 

por apenas um sentido. Já o da mulher não. Apenas 

ver um homem pelado não a faz ficar excitada. “É 

como se o cérebro deles tivesse apenas um botão, 

enquanto o delas fosse o cockpit de um jato”, 

brinca Sai. (MERLO, 2015). 

 

Nesse momento, três coisas chamam a atenção: primeiro, a 

pornografia, embora comumente vista como reprimida, é aqui estudada 

em relação ao seu processamento nos cérebros de homens e mulheres, e 

tais estudos são inclusive publicizados; em segundo lugar, há uma cisão 

entre um cérebro feminino e um cérebro masculino, o que remete às 

considerações de Laqueur (2001 [1990]) sobre o quanto os corpos das 

mulheres são analisados a partir do século XVIII, ganhando inclusive um 

esqueleto próprio. Aqui, também o cérebro, e não só o sexo, parece ser 

incomensurável; por último, a alegação de que homens se excitam com 

apenas um sentido – o sentido da visão –, enquanto as mulheres precisam 

de algo a mais, atenta-nos para o que Preciado (2014 [2002], p. 100) já 

nos apontava, em Manifesto contrassexual, em relação à compreensão da 

visão “como um modo superior de experiência”. Preciado revela que “A 

oposição entre o tato e a visão estruturou as noções modernas de ciência 

e conhecimento. O tato, como o amor, é associado com a cegueira e, 

portanto, com a falta de autonomia, com a doença”.  
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Além desses discursos, outros ainda aparecem na matéria: as 

mulheres preferem o erótico – e todas as características que, conforme já 

mencionado, ele carrega consigo, segundo as definições usuais 

(sensibilidade, cenários atraentes etc.) – e não há consenso a respeito de 

a pornografia viciar ou não – e aqui, as pesquisas da esfera de uma 

“psicologia comportamentalista” são chamadas para compor a 

argumentação: 

 
Qual a preferência nacional em termos de 

pornografia pra mulheres? “Na verdade, o que 

atrai as mulheres não é a pornografia em si, mas o 

erotismo: narrativas sensuais com pitadas 

pornográficas. Filmes e histórias sobre sedução em 

cenários atraentes são os mais procurados. 

Destaque pro best-seller Cinquenta Tons de Cinza 

[em 2012, 13 cópias do livro eram vendidas por 

minuto no Brasil, e o filme já arrecadou R$ 1,5 

bilhões no mundo desde que foi lançado em 

fevereiro] e os filmes, da X-Sited”, comenta a 

sexóloga Elaine Pessini, dirigente da Associação 

Brasileira de Empresas do Mercado Erótico e 

Sensual, a ABEME. 

Pornografia vicia? “Alguns estudos mostram que, 

quanto mais pornografia consumimos, mais 

tolerantes ficamos em relação ao que vemos. Ou 

seja, mais pornografia é necessária pra conseguir o 

mesmo estímulo de recompensa. Já outros estudos 

apontam que a resposta cerebral à pornografia não 

demonstra nenhuma característica sugestiva de 

vício, como existe com testes com cocaína, por 

exemplo. Quer dizer, no fim, não há consenso”, diz 

o neurologista paulista Flávio Sallem. (MERLO, 

2015). 

  

No primeiro caso, a própria alegação de que mulheres gostam de 

pornografia acaba sendo contraditada, uma vez que é do erotismo que nós 

gostamos – e o erotismo, conforme já vimos, é comumente separado da 

pornografia. Já no segundo caso, o medo do vício da pornografia é 

curioso, porque se ela possui esse potencial, por outro lado, o falar e o 

pesquisar a pornografia resultam não em sua repressão, mas acabam por 

lançar, justamente, novos olhares sobre ela, ampliando seus efeitos e 

distribuição. 
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 Como se viu, os discursos presentes na matéria da Revista 

Glamour reforçam binarismos aqui já mencionados, traçando limites 

bastante acentuados entre desejos masculinos e desejos femininos, homem 

e mulher, razão e emoção, visão e tato, e, enfim, pornografia e erotismo. 

A nova pornografia feminista é portanto discursivizada, nesta matéria, 

como aquilo que comumente tem se denominado filme erótico, ainda que 

se apresente na relação com os enunciados de certo feminismo, 

supostamente mais progressistas, mas ainda pautado numa enunciação 

profissional e normalizadora.  

No reforço desses binarismos, diversos campos são instados a fim 

de conferir validade àquilo que se diz. Psicólogos, psiquiatras, 

neurocientistas, neurologistas e sexólogas (a voz da autoridade é da 

sexóloga), além do discurso estatístico, apresentam seus argumentos de 

autoridade, da ordem de uma biopolítica ou de uma farmacopornografia, 

e trazem à tona a relação entre diversas áreas na produção desta 

pornografia feminista. Os discursos em torno da natureza e da biologia 

dos corpos tornam-se, aqui, fundamentais, uma vez que são eles, 

especialmente, que justificam a necessidade de uma produção 

diferenciada. A incomensurabilidade biológica genérico-sexual é deste 

modo reforçada, e tanto as considerações de Laqueur (2001 [1990]) sobre 

como a natureza se torna medida de todas as coisas a partir do século 

XVIII, quanto as proposições de Preciado (2008) sobre o lugar 

hegemônico ocupado pela ciência em nossa era farmacopornográfica, 

dada sua capacidade de criar a realidade, e não apenas descrevê-la, são 

paradigmáticas para esta análise.       

É preciso, além disso, pensar os sentidos que feminista assume nas 

relações estabelecidas entre os diferentes discursos presentes na matéria. 

Conforme vimos, a incomensurabilidade biológica genérico-sexual é aqui 

reforçada, o que vai de encontro com o que propõem teóricas/os 

feministas e queer, como Haraway (2009 [1985]), Butler (1998 [1990], 

2016 [1990]) e Preciado (2014 [2002], 2008), que justamente 

problematizam a compreensão do sexo como um componente biológico 

e natural. Há, pois, uma definição de feminista nos discursos da Revista 

Glamour que nos remete a compreensões muito estanques em torno do 

que significaria ser mulher e ser homem, procedendo antes a velhas 

normalizações sob a alegação de que algo novo e libertador estaria sendo 

produzido. 

Vou adiante no olhar sobre a imprensa e a discursivização da 

pornografia feminista como um acontecimento discursivo notável. Na 

matéria intitulada O que as mulheres buscam em sites eróticos?, 

publicada na BBC Brasil em agosto de 2015 e assinada por William 
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Márquez, não há qualquer menção a feminismos, muito embora um amplo 

espaço da matéria seja destinado a apresentar questionamentos feitos por 

Pablo Dobner, cofundador da Erika Lust Films – produtora que, conforme 

veremos, apresenta-se como feminista. A manchete da matéria, ainda, 

trata de sites eróticos, enquanto que no restante da matéria, faz-se menção 

sobretudo a sites pornográficos, o que nos remonta à indefinição das 

fronteiras entre as produções dos dois modos nomeadas.  

Os discursos presentes na matéria da BBC Brasil parecem chegar 

a conclusões semelhantes àquelas presentes na Revista Glamour: 

mulheres também gostam de pornografia, mas há diferenças quanto a 

suas preferências em relação às predileções dos homens. Através do 

discurso estatístico, a matéria inicia tratando de quais seriam as buscas 

mais comuns das mulheres em sites pornográficos: “A resposta, segundo 

a pesquisa [realizada pelos sites Pornhub e Redtube], seriam cenas 

lésbicas, sexo a três e uma categoria chamada 'squirt' (ejaculação 

feminina). Elas também se interessam em ver sexo entre homens gays”, o 

que leva à conclusão, na matéria, de que as mulheres buscam, 

principalmente, “[...] situações que reflitam o prazer feminino” – não há, 

depois disso, qualquer problematização do que seja prazer ou qual a 

diferença entre o prazer e os gêneros. 

A seguir, e novamente através do discurso estatístico, apresentam-

se os países cujas mulheres mais consomem material pornográfico na 

internet: Brasil, Filipinas, Argentina e México. As falas de Pablo Dobner 

aparecem, então, como contraponto aos discursos estatísticos, ao 

questionar os seus resultados dada a inexistência de critérios “científicos” 

para sua elaboração. Diante disso, Dobner pondera: 

 
“Com certeza há um crescimento entre as 

mulheres, porque as mulheres assistem 

pornografia, e toda a população mundial consome 

mais”, disse à BBC Mundo Pablo Dobner, diretor 

executivo e cofundador do Erika Lust Films, uma 

empresa baseada em Barcelona que produz 

conteúdo adulto sob uma perspectiva feminina. 

“Há uma demanda, mas a maioria das 

mulheres quere [sic] algo muito mais sincero, 

limpo e sexualmente inteligente em relação ao 

que é possível encontrar na maioria dos outros 

portais”, afirmou.  

[...] 

“As mulheres estão buscando mais prazer 

feminino e reivindicando que o homem não é o 
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único que tem de desfrutar do sexo e que elas 

também querem sua parte do sexo recreativo, que 

esteve proibido para elas por tanto tempo”. 

(MÁRQUEZ, 2015, grifos meus). 

 

 No excerto, a menção a uma perspectiva feminina, e não feminista, 

é curiosa: há sites que irão preferir definir as produções de Erika Lust da 

primeira maneira, enquanto outros, irão defini-las como feministas. 

Contudo, a ideia de um feminino é controversa, como vimos, porque 

remete a definições e papéis sociais muito estanques em torno do que 

significaria ser mulher, gerando cisões e também apagamentos. Além 

disso, nem tudo o que é produzido por uma mulher – se este é o 

significado pretendido pelo uso de “feminino” – é necessariamente 

feminista, resultando problemático tratar feminino e feminista como 

termos intercambiáveis. Assim é que, neste jogo produzido pela 

indiferenciação entre ambos os conceitos, feminista parece adquirir outros 

contornos que não aquele que, a partir de autores/as como Haraway (2009 

[1985]), Butler (1998 [1990; 2016 [1990]) e Preciado (2014 [2002]; 

2008), questionam o discurso de uma incomensurabilidade biológica 

genérico-sexual e propõem a produção de formas alternativas de 

sexualidade.     

Dobner ainda menciona que as mulheres prefeririam algo “sincero, 

limpo e sexualmente inteligente”, discursos presentes na Revista Glamour 

e que também serão recorrentes em outras matérias, tanto de sites de 

grandes empresas de comunicação, quanto de sites e blogs da mídia 

alternativa. O discurso de uma pornografia feminista/feminina como 

mais sincera – pois produzida para as chamadas mulheres reais –, limpa 

e inteligente se soma a uma série de outros termos que tradicionalmente 

irão definir o erótico: preocupação estética, romantismo, sensibilidade, 

bom enredo etc., e que irão se opor ao pornográfico, este sujo, baixo, 

grosseiro e sem qualquer preocupação estética.    

Paremos para refletir um pouco sobre esses sentidos associados aos 

ditos prazeres femininos, e com Laqueur (2001 [1990]), lembremos da 

diferença de grau, e não de espécie, que irá definir homens e mulheres 

antes do século XVIII: estas como posicionadas numa escala inferior em 

contraste com aqueles, posicionados numa escala superior, e portanto 

“mais perfeitos”. Recordemos que a mudança ocorrida após o século 

XVIII irá reacomodar a diferença de grau em uma diferença de espécie: 

homens e mulheres como incomensuráveis biologicamente. O discurso da 

incomensurabilidade biológica apresenta-se, já na virada para o século 

XIX, como polivalente, sendo instado tanto para reivindicações 
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feministas quanto para reivindicações antifeministas: mulheres e homens 

como distintos em sua origem, e portanto a necessidade da participação 

na vida política das mulheres; ou mulheres e homens como distintos em 

sua origem, e dado que mulheres seriam naturalmente menos capazes, os 

homens precisariam tomar a frente das decisões políticas. Nessa 

mudança, ainda, também o orgasmo tomará outros contornos, e de 

comum a homens e mulheres, será visto como cada vez mais raro nestas. 

Desse modo, novamente com Laqueur (2001 [1990], p. 15), lembremos 

que: 

 
O lugar-comum da psicologia contemporânea – de 

que o homem deseja o sexo e a mulher deseja 

relacionamentos – é a exata inversão das noções do 

pré-Iluminismo que, desde a Antiguidade, ligava a 

amizade aos homens e a sensualidade às mulheres. 

As mulheres cujos desejos não conheciam 

fronteiras no antigo esquema e cuja razão oferecia 

pouca resistência à paixão, tornaram-se, em alguns 

relatos, criaturas com uma vida reprodutiva 

anestesiada dos prazeres carnais. 

 

Com Preciado (2014, p. 100), ainda, retomemos os discursos em 

torno da visão “como um modo superior de experiência”, uma vez que “A 

oposição entre o tato e a visão estruturou as noções modernas de ciência 

e conhecimento” e que o “[...] tato, como o amor, é associado com a 

cegueira e, portanto, com a falta de autonomia, com a doença”. E com 

Foucault (2014 [1976], p. 102-103), por último, lembremos que efeitos 

hegemônicos podem se formar no concernente às relações de poder-saber, 

e consideremos os binarismos que têm definido homens e mulheres – 

civilizado vs. selvagem; ativo vs. passivo; racional vs. emocional – como 

um desses efeitos hegemônicos. 

Agora, pensemos nestes discursos que promovem uma tal 

pornografia feminista e seus prazeres femininos: se emocionais (e não 

racionais) e selvagens (isto é, movidas por instintos), por que a 

necessidade de um filme “sexualmente inteligente” e com “roteiros 

complexos” para as mulheres? Se a visão é este “modo superior da 

experiência”, e se só ela é o suficiente para a excitação dos homens, é 

curioso que se discursivize estas novas produções que enfocam o prazer 

feminino como mais inteligentes porque mais complexas, limpas e 

superiores. Não resta dúvidas de que estes discursos surgem para marcar 

a dificuldade das mulheres em se excitarem, essas “criaturas com uma 

vida reprodutiva anestesiada dos prazeres carnais” (LAQUEUR, 2001 
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[1990], p. 15), atestando sua passividade. Contudo, é curioso que isso 

aconteça afirmando o exato oposto do que, tradicionalmente, foi 

associado a homens: segundo os discursos aqui analisados, no que 

concerne ao sexo, eles é que são os selvagens. 

O que quero com isso não é marcar uma transgressão ou mudança 

nas características associadas a mulheres e homens mas, antes, atestar o 

quanto os discursos são polivalentes e podem funcionar de modos 

variados. As considerações de Foucault (2014 [1976], p. 109-110) sobre 

o mundo não com um discurso dominante e um discurso dominado 

separados, mas um mundo como “[...] uma multiplicidade de elementos 

discursivos que podem entrar em estratégias diferentes”, mostram-se, 

pois, extremamente atuais. É esse jogo agonístico entre estratégias de 

poder e táticas de resistência, que se inscrevem e se alimentam 

mutuamente, que parece se materializar na produção de discursos sobre 

as mulheres e a pornografia. 

No excerto da matéria da BBC anteriormente enfocada, ainda, 

Dobner também menciona a questão da “proibição” do “sexo recreativo” 

a mulheres. A esse respeito, seria necessário lembrar que em vez de 

proibido, os discursos em torno da sexualidade têm sido constantemente 

produzidos, sobretudo a partir do século XVIII (FOUCAULT, 2014 

[1976]; LAQUEUR, 2001 [1990]) com o dispositivo da sexualidade que 

então se forma. É importante destacar, também, que os discursos em torno 

das mulheres foram comumente atravessados pelos discursos de uma 

maternidade compulsória, e o orgasmo pensado em relação à sua 

necessidade ou não, na mulher, para a concepção (LAQUEUR, 2001 

[1990]). Preciado (2008) lembra que a pílula anticoncepcional – esse 

micro-dispositivo potente em seus efeitos –, em meados do século XX, 

ajudará a separar a sexualidade da mulher da reprodução, mas, ao mesmo 

tempo, ajudará a compor outro problema: a obrigação do sexo em 

situações de “heterossexualidade institucionalizada”:  

 
No todo trabajo de reproducción implica un trabajo 

sexual, ni todo trabajo sexual implica un trabajo de 

reproducción. Si bien es cierto que la píldora ha 

separado sexualidad y reproducción, no parece tan 

claro que la píldora haya liberado a las mujeres 

heterosexuales de alguno de estos dos trabajos. 

Más bien podríamos decir que separando 

reproducción heterosexual de sexualidad 

heterosexual, la píldora ha hecho obligatorio el 

trabajo sexual en condiciones de heterosexualidad 

institucionalizada (puesto que antes de la píldora 
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era más fácil para una bio-mujer rechazar un 

servicio de trabajo sexual no pagado haciendo valer 

la posibilidad de un embarazo no deseado), 

transformando el trabajo de la reproducción en 

“una elección” que no por ser opcional deja de 

venir a “dignificar” el estatus político de las bio-

mujeres en el régimen heterosexual. (PRECIADO, 

2008, p. 201-202). 

 

Nesse sentido, em vez de proibido, o sexo (e um prazer 

normalizado para as mulheres e para os corpos vulneráveis) parece 

adquirir um caráter compulsório. Pensemos, por exemplo, na produção 

dos corpos das mulheres como prenhes de zonas erógenas, nos discursos 

que produzem um “ponto g” e na procura pelo que elas mais gostam em 

se tratando de sexo: não parece haver proibições, mas justamente um 

olhar cada vez mais minucioso para seu corpo e sexualidade, 

normalizando certas práticas e discursos.  

 A matéria na BBC Brasil encerra da seguinte maneira: 

 
Comida junk x gourmet 

A empresa Erika Lust Films também não 

tem uma base técnica para saber do que as 

mulheres gostam. A maioria das produções é pornô 

heterossexual, e o site contabiliza 10 mil visitas por 

dia. 

Dobner afirmou que a intenção de sua 

empresa é criar um nicho de entretenimento adulto 

com um produto mais assessível [sic] para 

mulheres e casais. Ele compara o produto com o 

dos concorrentes em termos gastronômicos. 

Segundo ele, tanto em uma lanchonete 

como em um restaurante de luxo “você come a 

comida pela boca”. “Mas a experiência é outra. São 

coisas concebidas de maneira distinta”. 

A ideia, no entanto, de que mulheres e 

homens devem ter gostos diferentes quando o 

assunto é pornografia é contestada por uma leitora 

da BBC Mundo, site em espanhol da BBC, pelo 

Facebook: “Na minha opinião, essa ideia de que 

nós não gostamos do mesmo tipo de pornô que os 

homens e que precisamos de boa iluminação e de 

atores que se beijem muito é um mito associado ao 

preconceito de que nós mulheres não entendemos 
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o sexo sem romantismo”. (MÁRQUEZ, 2015, 

itálico meu). 

 

A comparação de Dobner remete novamente aos binarismos, aos 

discursos que concebem a pornografia mainstream como menos refinada 

e, portanto, menos acessível a “mulheres e casais”. A opinião da leitora 

ao fim da matéria (destacada em itálico) é o único momento em que a 

possibilidade de que as mulheres não necessitem de uma pornografia 

diferenciada surge. 

Não pretendo esgotar um mapeamento de toda a imprensa e da 

discursivização sobre a pornografia para mulheres. Como se pode notar, 

meu interesse é apontar as estratégias que emergem na relação entre a 

memória discursiva do dispositivo sexual e a emergência da assimilação 

de certos enunciados, supostamente progressistas, de gênero. Dessa 

perspectiva, tomo outras duas matérias do site ALT Girls, pertencente ao 

Grupo RBS, que mobilizam discursos que ainda mais claramente 

defendem a incompatibilidade entre mulheres e pornografia mainstream. 

Nas redes sociais, o site é assim descrito: “O lado mulherão da Atlântida 

– mais girl power do que nunca!”. Aqui, diferentemente do que vemos na 

Revista Glamour, que também se enuncia como voltada para mulheres, 

há, mais claramente, um discurso supostamente progressista 

caracterizando o conteúdo do site: o termo “girl power”, que surgiu dentro 

do movimento Riot Girrrls, no cenário da música punk, e tornou-se 

popular na década de 90 do século XX, advogava inicialmente por uma 

atitude diferenciada das mulheres, do “do it yourself”, e propunha um 

discurso que tomasse distância do “mundo com status, hierarquia e padrão 

adulto e patriarcal” (GONIK, 2006 apud TOMAZ, 2012). Contudo, o 

enunciado acabou sendo deslocado, segundo Tomaz (2012), para um 

“feminismo ‘vendável’ e ‘sexy’” pelo aparato midiático. Há que se 

pensar, pois, nos sentidos que o “girl power” mobiliza nos discursos 

presentes na página ALT Girls: estamos falando em revolução, de uma 

distância ao mundo patriarcal e com status, ou há aqui, também, a 

apropriação do termo para outros fins estratégicos?   

Iniciemos a análise das matérias deste portal com aquela intitulada 

Cinema pornô ganha visão feminina e vai se consolidando entre as 

mulheres, assinada por Juju Massena e publicada em abril de 2012, na 

seção Comportamento. Nela, a menção a uma “revolução sexual 

feminina” surge para marcar não a proibição ao sexo, como nos discursos 

presentes no site BBC Mundo, mas aparece para pintar um cenário de 

liberdade sexual: 
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Figura 5 - Cinema pornô ganha visão feminina e vai se consolidando entre as 

mulheres. 

 
Fonte: Massena, 2016. 

 

Estamos diante da compreensão de um poder jurídico-discursivo 

(FOUCAULT, 2014 [1976]), de um poder que somente diz não, que 

apenas censura, oprime e proíbe, e que, ao que parece, teria sido superado 

a partir da “revolução sexual feminina”. Os discursos suscitam, pois, o 

imaginário de uma luta feminina – e não feminista, reparemos – bem-

sucedida contra este poder vertical, libertando a maioria das mulheres das 

opressões a que teriam sido sujeitadas. Destaquemos, no entanto, este “a 

maioria” presente na matéria: “o sexo não é mais um grande tabu (ao 

menos não para a maioria)”. O que ele indica? Que a liberdade sexual é 

realidade para grande parte das mulheres, mas não para todas? Quem são 

as mulheres libertadas? Leitoras do site e que assumem uma atitude “girl 

power”? E, ainda, quem são as mulheres para quem o sexo seria ainda um 

tabu? 

A matéria não problematiza essas questões, mas pelos discursos 

mobilizados, percebemos que se dirige a um público específico: mulheres 

jovens, isto é, não às mulheres que nas décadas de 60 e 70 foram às ruas 

“queimar sutiãs”, mas às suas filhas e netas, e de um contexto específico, 



115 

 

um contexto girl, de um feminino específico. A imagem da cantora 

Beyoncé, extraída do clipe da música “Run the world (girls)”, estabelece 

uma relação de memória com os discursos de uma suposta revolução 

sexual feminina – ou feminista, uma vez que Beyoncé tem assim se 

inventado recentemente – racializada, empoderada. Ambos os termos 

aparecem, assim, também aqui, como intercambiáveis.  

Além disso, “girls” contrasta com “meninos”, que surge no 

enunciado “O mercado de filmes adultos, ainda, não é mais exclusivo dos 

meninos”, o que nos remonta ao infantil e também a certo discurso 

pedagógico. Os discursos imagéticos – gifs divertidos, animados – que 

compõem a matéria parecem confirmar certa infantilidade que esvazia a 

complexidade do tema, ou seja, da normalização e violência presentes na 

pornografia mainstream, e que fariam com que mulheres evitassem o 

consumo de tais produções. O que, em suma, parece aqui ser produzido 

é, portanto, um feminismo e um girl power palatáveis e prontos para o 

consumo.  

Como nos outros sites, há uma discursivização deste novo pornô 

com perspectiva feminina como mais preocupado com estética, ângulos 

das câmeras, “atrizes com as quais podemos nos identificar”, “atores 

bonitos” e histórias complexas. Poderíamos fazer aqui a mesma pergunta 

de anteriormente: quem está presente e quem é excluído do “nós” aqui 

produzido? Somente as mulheres mais jovens, que ouvem Beyoncé e 

consomem um determinado feminismo têm direito a um novo pornô, a 

uma pretensa nova forma de compreender a sexualidade? E ainda, que 

novidade e revolução são estas que continuam a produzir uma 

feminilidade bastante restrita? 

Já na matéria Não tá na Netflix, mas é uma delícia: o pornô 

feminista de Erika Lust, escrita por Jordana Laitano e publicada em agosto 

de 2016, também na seção Comportamento, os discursos mobilizados 

remontam aos supostos perigos da pornografia mainstream, havendo 

referência inclusive a Robin Morgan e sua frase já mencionada nesta 

pesquisa de que “A pornografia é a teoria, o estupro é a prática”. No 

entanto, aqui, ao contrário do que propunha Robin Morgan, os danos da 

pornografia mainstream aparecem não para negar toda e qualquer 

pornografia, mas para apresentar outra pornografia – feminista e com um 

“ponto de vista do desejo feminino” – como mais adequada para as 

mulheres: 

 
“A pornografia é a teoria, o estupro é a 

prática”. Essa frase, dita pela feminista Robin 

Morgan, faz tanto sentido que chega a doer. Foi 
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esse sentimento de dor e revolta – compartilhado 

por todas nós – que fez com que a cinegrafista e 

fotógrafa Erika Lust criasse força de vontade para 

navegar pelas águas turvas do pornô. Mas com uma 

pegada (ui) completamente diferente. 

Ao invés de condenar contra tudo que 

envolve esse universo, ela decidiu “protestar” de 

uma forma diferente: produzindo seus próprios 

filmes, focados em respeitar a mulher, além de 

trazer o ponto de vista do desejo feminino. Mais do 

que isso, reforçando a importância da mulherada 

em um universo tão marcadamente masculino e 

machista quanto o pornô. Ciente de que a 

pornografia é parte profunda da cultura ocidental, 

ela decidiu por transformar essa força artística e 

discursiva, trocando a misoginia e o machismo por 

imagens e histórias afirmativas sobre o sexo, a 

mulher, o corpo e a realidade do que o sexo de fato 

é e pode ser. 

No site XConfessions, também rola de 

compartilhar suas histórias (que podem se 

transformar em curtas) e assistir seus filmes, 

mediante assinatura – os trailers estão liberados e 

valem cada segundo, eu garanto. 

[...] 

E cá pra nós: o pornô é uma indústria que 

movimenta milhões, que mastiga e cospe minas 

como eu e você, dá carta branca pra violência, 

assédio e transforma ofensas em algo aceitável e 

típico do comportamento masculino. Além de 

promover padrões de beleza irreais, o pornô 

massivamente difundido – na internet, 

principalmente -, dita uma ideia restrita do que é a 

a nossa sexualidade. A imagem feminina é sempre 

mostrada como submissa ou aparentemente 

apreciadora de um tratamento cruel, coercitivo e 

degradante. TÁ ERRADO PRA CARALHO, 

concordam? :] 

Esse texto, além de ser uma grande dica pra 

quem tá na pilha de passear por outros caminhos 

além do Netflix, também é um alerta: a pornografia 

~clássica~ nos torna cada vez mais presas às 

fantasias pornográficas que não são as nossas. Tá 

na hora de mudar, né? E tem gente trabalhando 

forte pra isso. (LAITANO, 2016). 
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De novo, a autora se vale do discurso de uma “realidade” do sexo 

e das fantasias das mulheres como diversas daquelas produzidas pela 

pornografia mainstream. O problema, aqui, reside não tanto na 

discursivização da “pornografia clássica” como especialmente machista e 

misógina, mas na produção de um “nosso” feminino que deveria – e o tom 

alarmista é evidente – rejeitar essa pornografia mainstream. Nesse 

sentido, diferente da matéria anterior, que enunciava uma mudança já 

consolidada em relação às formas de as mulheres se relacionarem com 

sua sexualidade – embora sem definir, exatamente, qual seria esta 

mudança –, aqui o enfoque recai sobre os problemas da pornografia 

mainstream para justificar a necessidade de uma outra pornografia. 

Notemos que não há qualquer referência à possibilidade de que as 

mulheres também queiram ou possam assistir à pornografia mainstream: 

os discursos são enfáticos contra estas produções – retomando as críticas 

de feministas como Andrea Dworkin, Robin Morgan, Catherine 

MacKinnon e Diana Russel (apud PINTO; NOGUEIRA; OLIVEIRA, 

2010) quanto ao caráter perigoso e objetificante de qualquer forma de 

pornografia. Em letras maiúsculas, lemos, referindo-se à pornografia 

clássica: “TÁ ERRADO PRA CARALHO, concordam?”, e depois, “Tá 

na hora de mudar, né?”.  

Se na outra matéria tínhamos, então, uma revolução consolidada, 

nesta, o que há é justamente um chamamento para uma revolução, para 

uma mudança. Mas como esta mudança pode ser efetuada? A matéria 

responde: passeando “[...] por outros caminhos além do Netflix [...]” e 

estando atentas para a pornografia clássica e sua coerção a fantasias “que 

não são as nossas”. Ou seja, a saída é o consumo de um material outro e 

novamente há a imposição de um “nosso” feminino, sem deixar claro, no 

entanto, sobre o que significaria este “nosso”. 

Retomemos as proposições de Han (2016 [2013]) acerca da 

sociedade do enxame digital, desta sociedade composta de indivíduos 

isolados onde um nós não consegue ser forjado, e onde não há uma 

marcha em comum em direção a uma mudança. Como vimos, o site ALT 

Girls se dirige a um público específico, um público de jovens mulheres, 

descolado, cool, “girl power”. Um público que não nega um feminino e 

que consome um determinado feminismo. Assim, este nós aqui 

pretendido, este nós de um público restrito e privilegiado31, caminha em 

                                                        
31 Cumpre lembrar que estamos falando de produções que circulam pela esfera 

digital, o que já torna seu consumo restrito àqueles que possuem as ferramentas 

necessárias para seu acesso. Além disso, para assistir às produções de Lust, é 
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direção a qual mudança? O que ele fala acerca das relações entre raça, 

gênero, sexualidade e classe? Que novo emerge na vida das mulheres e 

dos corpos vulneráveis que neste público não se encaixam? Não sabemos 

ao certo.  

Além disso, é necessário pensar sobre que nova forma de conceber 

a sexualidade é proposta pelos discursos presentes nestes sites. Há, sem 

dúvida, uma constante de discursos que falam sobre o que a pornografia 
feminista – ou feminina – não seria: machista, misógina, privilegiando um 

determinado prazer masculino, agressiva e violenta em relação às 

mulheres. No entanto, o que é este novo? Fala-se, como vimos, em 

produções mais preocupadas com estética, ângulos das câmeras, 

composta de “atrizes com as quais podemos nos identificar”, “atores 

bonitos” e histórias complexas. Mas o que isto nos diz sobre a novidade? 

O que significam atores bonitos e histórias complexas, enfim? E mais: 

nada sabemos sobre que sexo é este aqui discursivizado. Estamos falando, 

tão somente, de relações heterossexuais e de uma mesma produção de 

determinados órgãos como sexuais? Lembremos Preciado (2014 [2002], 

p. 31): 

 
Os órgãos sexuais não existem em si. Os órgãos 

que reconhecemos como naturalmente sexuais já 

são o produto de uma tecnologia sofisticada que 

prescreve o contexto em que os órgãos adquirem 

sua significação (relações sexuais) e de que se 

utilizam com propriedade, de acordo com sua 

“natureza” (relações heterossexuais).  

 

Como mencionado no início desta dissertação, o que todos esses 

discursos revelam é, ainda, o caráter ubuesco do poder, marcado pelo jogo 

perversão-perigo (FOUCAULT, 2010 [1975], p. 30). Em torno de 

categorias da moralidade, as produções mainstream são, pois, 

compreendidas como perversas e danosas, e um discurso pedagógico vem 

para marcar e manter uma distância entre as mulheres e tais produções, 

cujos efeitos de normalização parecem proliferar. Daí que em algumas 

matérias é possível ler perguntas como “Qual é a melhor pornografia para 

mulheres?” (QUAL…, 2014), ou “O que as mulheres querem no pornô?” 

                                                        
necessário assinar seu conteúdo a partir de um plano mensal, anual, ou de apenas 

trinta dias. Os valores para cada plano são, respectivamente: 34,95 dólares (em 

torno de 129 reais), 139,95 dólares (aproximadamente 518 reais) e 49,95 dólares 

(cerca de 185 reais), valores nada módicos. 
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(FILOMENO, 2015), que orientam para determinadas produções – e não 

outras.  

Até aqui, olhamos para as matérias pertencentes a grandes grupos 

de comunicação. Nelas, seria de se esperar que um suposto discurso de 

resistência se mostrasse já cooptado pelos dispositivos pornográfico, de 

sexualidade e midiático, que em suas relações produzem normalizações 

no que concerne a corpos, gênero, sexo e sexualidade. Analisemos, agora, 

os discursos presentes nas seguintes matérias, que falam de posições 

variadas do espectro midiático-político:  

 

• Qual é a melhor pornografia para mulheres? foi publicada 

no site Irresistível em fevereiro de 2014, na seção Sexo. O 

site é destinado para homens que queiram “desenvolver 

todo o seu potencial no relacionamento com as mulheres”: 

“Nosso papel é o de disponibilizar o conteúdo da mais alta 

qualidade para que os homens consigam se relacionar 

melhor, serem capazes de conquistar as mulheres que 

desejam e possam manter esse relacionamento acesso [sic] 

ao longo do tempo”. 

• Pornografia para mulheres foi publicada em dezembro de 

2014 no site da ginecologista Carolina Ambrogini. Em 

Quem sou, Ambrogini escreve: “Escolhi cuidar das 

mulheres, primeiro porque adoro ser mulher e depois porque 

elas me permitem ir longe, em toda sua complexidade física, 

hormonal e emocional. E que alegria é acompanhar um pré-

natal e entregar o bebê para sua mãe! Adoro!”. 

• Sites pornô para mulheres foi escrito por Leonardo 

Filomeno e publicado no site Manual do Homem Moderno, 

também na seção Sexo, em fevereiro de 2015. Em Quem 

somos, descreve-se o conteúdo do site da seguinte maneira: 

“Em nossos conteúdos queremos ajudar nas escolhas, 

causar reflexão e facilitar o cotidiano masculino. Nosso 

objetivo aqui e [sic] falar dos assuntos que nos cercam, 

relevantes ou não, de uma forma descontraída e opinativa”.  

• O novo pornô feminista, publicado em Diário do Centro do 

Mundo em novembro de 2016, foi escrito por Nathalí 

Macedo. Em Sobre nós, lê-se: “O Diário faz a filtragem e o 

resumo dos fatos mais importantes do dia nas mais diversas 

áreas de interesse do público – política, economia, esporte, 

moda, cultura etc”. 
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• A pornografia feminista de Erika Lust é um lacre! foi 

publicada em julho de 2016 no site Fala Berenice. Em suas 

redes sociais, em Sobre, lê-se apenas “Cultura pop e 

sociedade”. No site, há seções como “Cultura pop”, 

“Comportamento” e “LGBTQ”. 

• Mulheres gostam de filme pornô, sim!, publicado no site 

Superela em maio de 2017, foi escrito por Mafê Nobre. Em 

Quem somos, as colunistas escrevem: “Nós queremos 

empoderar o máximo de mulheres possíveis! Empoderar 

significa dar poder, fazer as mulheres compreenderem os 

seus direitos e valores, fazer elas serem capazes de realizar, 

por si mesmas, as mudanças necessárias para evoluir e se 

fortalecer. Levando a vida da forma que escolher! 

Queremos fazer Elas virarem Superelas”. 
 

Em alguns destes sites, o que vemos é que esta nova pornografia é 

discursivizada, novamente, da perspectiva de uma normalização 

biopolítica do corpo e da subjetividade das mulheres, como um modo de 

auxiliar no relacionamento, ter uma vida sexual mais satisfatória ou como 

um modo de “empoderar-se” – termo este que tem sido amplamente 

utilizado em diferentes estratégias, progressistas ou não, demonstrando, 

também, sua polivalência: 

 
A pornografia está tradicionalmente 

associada a homens e a adolescentes com os 

hormônios em ebulição. No entanto, as mulheres 

também assistem e, na dose certa, fazem muito 

bem para elas e para o relacionamento. 

Isso porque os filmes pornôs são 

inspiradores. Eles apresentam diferentes posições, 

acessórios, fantasias, fetiches. É todo um mundo 

novo que se abre diante da mulher, possibilidades 

para ela expressar sua sexualidade que é tão 

reprimida pela sociedade. O material 

pornográfico também ajuda as mulheres a se 

sentirem mais confiantes, mais desinibidas. Elas 

aprendem truques para usar depois e, com os 

elogios que recebem depois do ato, se tornam ainda 

mais confiantes e felizes. A coisa funciona tão bem 

que muitas mulheres gravam seus próprios vídeos 

com seu parceiro. (QUAL…, 2014, grifos meus). 
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E por que lançar mão da pornografia? Simples, como disse, para 

estimular as fantasias e deixar o sexo mais interessante. Para 

aprender coisas novas, posições, se inspirar em alguma lingerie, 

depilação e onde mais sua imaginação permitir. E, por consequência, para 

tornar-se mais ativa sexualmente. Muitas vezes o desejo feminino não 

“brota” simplesmente na mente. Ainda mais com as mil coisas que temos 

que pensar, providenciar e agilizar no nosso dia a dia. Qual o problema 

em dar uma “ajudinha” para a cabeça? (AMBROGINI, 2014, grifos 

meus). 

 
Em um um mundo em que existe Erka Lust [sic] (e 

outras cineastas como ela), o feminismo não 

precisa ser anti-pornográfico. Muito pelo contrário, 

aliás. A pornografia – em suas novas nuances, é 

claro – pode e deve ser uma maneira de nos 

empoderarmos e de construirmos uma 

liberdade sexual que de fato nos liberte, 

retirando-nos do lugar de objetificação que sempre 

nos foi destinado. (MACEDO, 2016). 

 

Desse modo, há uma regularidade de discursos que remetem a um 

objetivo muito específico para o consumo de pornografia por parte das 

mulheres, que não pode ser o excitar-se, tão somente. A preocupação em 

torno da vida sexual das mulheres fica novamente marcada, uma 

preocupação excessiva que nos aponta não para a repressão sexual – 

discurso também presente nos excertos –mas justamente para a constante 

produção da sexualidade, e isso nos limites, ainda, de um sistema 

heterocentrado.   

Destaquemos, ainda, a remissão a uma “dose certa” no consumo 

da pornografia. Vimos, aqui – assim como na matéria da Revista 

Glamour, em que se faziam presentes os discursos sobre o vício da 

pornografia – certa patologização do prazer solitário, da masturbação 

individual. Como o menino que se masturba demais, a partir do século 

XIX, traz efeitos perigosos sobre seu corpo e sobre a população 

(FOUCAULT, 2010 [1976], p. 212), também a masturbação solitária da 

mulher é perigosa e mantém, de certo modo, os discursos da “instauração 

perversa”. Podemos compreender, então, estas matérias diversas – que 

enunciam a pornografia como algo que vem para auxiliar numa relação 

heterossexual e que deve ser consumida com cuidado –, também como 

técnicas que incidem simultaneamente sobre o corpo individual da mulher 

e sobre o corpo social. Tais técnicas, ao que parece, reafirmam uma 
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maternidade e um sexo compulsórios, nos limites de um sistema 

heterocentrado: controle da população e reiteração de uma determinada 

configuração familiar, portanto.  

Os discursos em torno de um sexo verdadeiro e de uma mulher real 

não representados nas pornografias mainstream são, ainda e novamente, 

extremamente recorrentes nessas matérias: 

 
Essas diretoras fazem filmes baseando-se tanto no 

que as mulheres contam para elas, quando no que 

elas estudam sobre sexualidade feminina. Segundo 

as diretoras, algumas dessas necessidades são: 

● Ver atrizes que reflitam a realidade: elas têm 

que ser de todos os tamanhos, com seios 

normais ou com silicone, de todas as cores etc; 

[...]. (QUAL…, 2014, grifos meus). 

 
Outro ponto de interesse, é retratar a verdade no 

pornô. Mulheres não querem ver outras tendo 

orgasmos espetaculares que fujam da realidade. É 

preciso naturalismo, riqueza em detalhe para 

fazer este público cativar. “No pornô tradicional 

somos retratadas como lolitas pervertidas, donas de 

casa desesperadas, babás safadas e enfermeiras 

ninfomaníacas. Não somos essas mulheres”, 

resume a sueca Erica Lust, produtora de filmes 

eróticos voltados para o público feminino, para a 

Folha de S. Paulo. (FILOMENO, 2015, grifos 

meus). 

 

Os filmes fogem dos clichês fetichistas – a mulher 

que transa com o entregador, por exemplo – para 

aproximarem-se do que há de mais real em 

nosso tesão. (MACEDO, 2016, grifos meus). 

 

Assisti a um filme da Erika, e posso dizer que pela 

primeira vez percebi algo mais próximo do que o 

sexo de fato é e pode ser, e não sentir apenas a 

mulher sendo exposta, pelo contrário, são histórias 

afirmativas a partir de um olhar feminista. (A 

PORNOGRAFIA…, 2016, grifos meus). 

 

Se você já deu uma espiada em filmes 

pornôs já deve ter visto que a maioria das atrizes 

possuem corpos esculturais, não tem pêlos no 
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corpo e estão muito mais focadas em satisfazer o 

homem.  

Alguma semelhança com a vida real? 

Pois é… (NOBRE, 2017, grifos meus). 

  

Enunciados como mulheres reais ou sexo de fato tanto marcam 

cisões entre práticas e sujeitos – sendo alguns discursivizados como 

legítimos, e outros não – quanto supõem uma realidade – esta tomada 

como imutável – que inaugura a própria lógica da produção da 

sexualidade e da incomensurabilidade dos gêneros. Dito de outro modo, 

supor um sujeito mulher ou um sujeito homem que irá compreender o sexo 

de uma tal maneira, necessariamente, é justamente impossibilitar a 

produção de formas alternativas de sexualidade.  

Em última instância, vimos a proliferação de discursos diversos 

que falam ora sobre uma revolução sexual consolidada, ora incitam para 

esta mesma revolução; ora concebem o sexo como proibido, reprimido, 

ora como liberto; ora se opõem radicalmente à pornografia mainstream, 

ora apresentam enunciados mais sutis acerca de seus pretensos efeitos. Às 

vezes, vimos um discurso supostamente progressista a nos espreitar – nos 

termos de um feminismo, de um empoderamento, de um movimento girl 

power –, outras vezes, ele se apresenta claramente normalizador – 

pornografia para o prazer heterossexual, a ser consumido em cuidadosas 

doses. No interior de diferentes discursos, no entanto, a produção das 

mesmas cisões entre os corpos, entre os desejos, entre as subjetividades e 

as sexualidades.  

Desse modo, vimos a ambiguidade estratégica de enunciados que 

concebem um novo para reiterar velhas compreensões acerca de 

sexualidade, sexo e gênero. Aqui temos, pois:  

 

• a invenção de uma pornografia feminista/feminina como 

diferente, mais potente, e que inauguraria um novo, visando 

à negação – e, às vezes, ao alerta acerca do perigo – do 

consumo de pornografia mainstream por parte das 

mulheres; 

• um novo que, no entanto, não nos é apresentado: não 

sabemos, exatamente, o que ele significa e o que desloca em 

relação à sexualidade das mulheres; 

• mulheres que continuam a ser produzidas no interior dos 

binarismos há muito já problematizados por teóricas 

feministas e queer (HARAWAY, 2009 [1985]; BUTLER, 

1998 [1990], 2016 [1990]; PRECIADO, 2014 [2002], 
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2008): ativo vs. passivo, civilizado vs. selvagem; racional 

vs. emocional; 

• os limites entre a pornografia feminista/feminina e o erótico 

nublados. Pornografia para o deleite? Para o encantar-se? 

Deslocamento que parece vir, antes, para reacomodar um 

velho entendimento de feminilidade: necessitaríamos, 

enquanto mulheres, de preliminares, de romantismo, da 

complexidade dos enredos; 

• um feminino e um feminista que se confundem, de modo que 

não há qualquer problematização acerca de quem é o sujeito 

do feminismo neste pretenso novo produzido; 

• um silêncio que é gritante: a falta de qualquer menção à 

questão racial na pornografia. Certamente, a invenção da 

pornografia feminista na imprensa brasileira nos aponta 

para um feminismo não preocupado com os discursos 
pornográficos em torno das mulheres negras, de sua 

invenção como mulher sempre desejante, sempre pronta 

para o sexo. O silêncio sobre esses corpos e essas mulheres 

é produtor de sentidos. 

 

A mesma ambiguidade estratégica estaria presente também na 

entrevista e conversa realizadas com Lust e publicadas no Brasil? Quais 

discursos são suscitados na invenção de sua pornografia feminista? A 

seguir, analiso uma matéria sobre a rotina de Lust e uma entrevista 

concedida pela diretora: Diretora de filmes pornôs, Erika Lust mostra sua 
rotina: “Tenho uma relação sólida, duas filhas e uma vida estável”, 

publicada na revista Marie Claire em julho de 2015 e assinada por Camila 

Lima; e Erika Lust: “Fui mais criticada por ser feminista do que por fazer 
pornô”, escrita por Rita Abundancia e publicada em abril de 2017 no site 

do jornal El País Brasil.    

 

3.2 FALA, LUST! 

 

Começo com a matéria sobre a rotina de Lust publicada na revista 

Marie Claire, que tem como slogan “Chique é ser inteligente”, e que se 

apresenta da seguinte forma: “Marie Claire é a revista feminina realmente 

completa, para uma mulher de atitude, com estilo e conteúdo”. Desse 

modo, estamos diante de uma revista voltada também a mulheres, mas 

cujo discurso, diferente do que vemos no site ALT Girls, destina-se (e 

inventa, constitutivamente) a leitoras não necessariamente jovens, girls. 
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As seções que compõem ambos os sites, contudo, são semelhantes: se em 

ALT Girls temos acesso a conteúdos sobre moda, beleza e 

comportamento, em Marie Claire, os materiais são inseridos também em 

seções como moda e beleza, além de veicular conteúdos acerca de 

amor/sexo, tv, ‘eu, leitora’, horóscopo, entre outros, o que nos aponta para 

o fato de que, embora enunciando-se de modos distintos, ambas as 

revistas concebem uma mesma definição do que seria um “universo 

feminino”, consumidor de determinados conteúdos.  

O título da matéria aqui em análise – Diretora de filmes pornôs, 

Erika Lust mostra sua rotina: “Tenho uma relação sólida, duas filhas e 
uma vida estável” –, já indica qual o intento da conversa com Lust: 

mostrar sua rotina e, o que é mais “sintomático”, marcar sua relação 

familiar nos limites daquilo que tem sido considerado como 

historicamente saudável: solidez em um relacionamento, “vida estável”, 

filhos. 

A matéria inicia com uma foto da família em sua casa – Lust 

sentada no chão e encenando a interação com as filhas, que olham para 

alguma revista, e Dobner, o pai, sentado em uma poltrona e olhando para 

um notebook que está em seu colo – que leva como legenda: “A família 

Lust Dobner em momento relax em casa, em Barcelona”.  
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Figura 6 - Família Lust Dobner. 

 
Fonte: Lima, 2015. 

 

A matéria, então, passa a descrever o contraste entre dois cenários: 

o cenário onde reside a família, que se assemelha a “uma família de 

propaganda de margarina durante o café da manhã”, e o cenário do 

trabalho de Lust e Dobner, onde duas garotas de 20 anos são maquiadas 

e, ligada uma câmera, “[...] uma delas atua em uma longa cena 

de masturbação [...]” para então, em seguida, as duas fazerem “[...] um 

apaixonado sexo oral entre si”. Vejamos, após isso, como Lust é 

apresentada: 

 
A mulher que age com a mesma naturalidade em 

situações tão distintas quanto o café da manhã 

familiar e um set erótico é Erika Lust, 38 anos, 

diretora de pornôs para mulheres. Mãe de Lara, 7 

anos, Liv, 5, e casada há 15 como publicitário 

argentino Pablo Dobner, seu sócio e produtor-

executivo na produtora Lust Films, Erika está 

acostumada a viver de uma profissão controversa. 

Ou, no mínimo, inusitada. Em suas mãos, o cinema 

adulto ganhou um ar mais inteligente e 

contemporâneo. As produções são elegantes, têm 

ótima fotografia e trilha sonora –verdadeiras 

exceções no gênero. (LIMA, 2015). 



127 

 

 

Como vemos, a discursivização em torno deste novo pornô não 

foge àquela vista na imprensa brasileira em geral – produções elegantes, 

inteligentes, com ótima fotografia e trilha sonora. Porém, novamente não 

sabemos o que isto significa, de fato, e o que muda em relação à 

sexualidade das mulheres. Além disso, é evidente o interesse em marcar 

Lust como esta “mulher comum”, em uma relação heterossexual e com 

duas filhas – “comum” é um adjetivo que parece ser intercambiável com 

“normal”, nesse caso.   

 Continuemos a olhar para a matéria e para a produção ainda 

presente de um feminino: 

 
As histórias de Erika têm a mulher como 

protagonista e cenas de sexo explícito sempre 

dentro de um contexto também bem feminino. Em 

um deles, a personagem principal da trama trai seu 

marido, um famoso jogador de futebol, por 

vingança. Depois do sexo consumado, faz questão 

de enviar a ele um vídeo mostrando o ocorrido. 

[...] 

Num outro curta, a atriz principal surge 

arrumando a bagunça do quarto do filho pequeno. 

E encontra por ali, acidentalmente, um de 

seus vibradores. Chama o marido indignada e 

pergunta como aquilo havia parado naquele lugar. 

O sexo entre os dois começa no mesmo ambiente, 

entre bichos de pelúcia. 

“Seja pelo roteiro, seja pela estética, meus 

filmes são muito diferentes do pornô 

convencional, normalmente feito por homens e 

também direcionado para eles”, conta.  

A cineasta enxerga a pornografia como uma 

parte importante da sexualidade da mulher e não 

como algo obscuro. (LIMA, 2015). 

 

Com o excerto, podemos perceber que não só a autora da matéria 

concebe as produções de Lust como diversas em virtude de possuírem 

roteiro e estética diferentes do pornô mainstream, como também a 

diretora do mesmo modo explica a novidade de seus filmes. Além disso, 

a pornografia é vista como algo que não deve ser rejeitado pelas 

mulheres, mas que é parte importante de sua sexualidade. Como Lust 

chegou a esta conclusão? Vejamos: 
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PODER FEMININO 

Formada em ciências políticas pela 

Universidade de Lund, na Suécia, e com 

especialização em direitos humanos, Erika é antes 

de tudo uma feminista fervorosa. Começou a se 

interessar profissionalmente pela pornografia 

feminina após ler “Hard Core”, da professora de 

cinema e escritora Linda Willians. 

“Ela foi minha mentora e uma das primeiras 

a tratar as relações entre o universo pornô e as 

mulheres. Com Linda descobri que o tema é um 

discurso sobre a sexualidade, um verdadeiro 

idioma”, lembra. Hoje, em sua produtora, as 

mulheres também estão por toda parte. São 12, que 

se dividem entre funções como e-commerce, 

marketing e administração. Apenas dois homens 

fazem parte do time. (LIMA, 2015). 

 

Lust é produzida como uma mulher, mãe, esposa e também como 

uma estudiosa. A preocupação em apontar sua formação vai ao encontro 

da discursivização de suas produções como mais cuidadas e inteligentes, 

e nos remete, novamente, à produção de mulheres que procuram a 

pornografia não para o puro prazer sexual, mas também para o deleite, 

para o encantar-se. O puro sexo não seria atraente às mulheres. Em suma, 

novamente estamos diante das fronteiras não muito claras entre o erótico 

e o pornográfico. Além disso, como “feminista fervorosa”, Lust produz 

uma “pornografia feminina”: a indistinção entre os termos feminina e 

feminista ressurge.   

O contraste entre a “vida pessoal” de Lust e de sua “vida 

profissional”, poderíamos dizer, está presente ao longo de toda conversa 

com a diretora, contraste este que, como vimos no primeiro excerto aquilo 

analisado, é tratado com muita “naturalidade” por Lust. Contudo, é na 

seção “Família sem tabus” que a relação entre os dois ambientes é 

sobremaneira enfocada. Vejamos: 

 
A casa de Erika não tem nenhuma imagem 

pornográfica à vista, apenas algumas fotos com 

nus femininos discretos, que poderiam 

tranquilamente estar na sala de qualquer família 

menos careta. Já em sua produtora, um confortável 

escritório de 300m² com cara de galeria de arte, 

decoram o ambiente vibradores e pôsteres com 

cenas quentes retiradas de seus filmes, como casais 
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transando e closes de partes sexuais. “Lara, minha 

primogênita, já me perguntou o que eram aquelas 

fotos. Apenas disse que eram adultos numa 

situação de amor e carinho, por isso mostravam o 

corpo. Ela respondeu ‘o.k.’ e pareceu não se 

importar muito com o assunto”, lembra. 

[...] 

Para quem vive próximo à cineasta, 

trabalhar com filmes adultos não interfere em nada 

em sua vida familiar. “Nunca vi algo 

surpreendente ou contraditório entre a Erika-

trabalho e a Erika-casa”, conta Almudena Manzu, 

roteirista de Erika desde 2013. “Ela trabalha de 

forma muito natural. Precisamos parar de ver as 

mães como seres assexuados e devotos.” 

Naturalidade, aliás, será a palavra-chave para a 

cineasta no dia em que tiver que explicar sobre o 

trabalho às filhas. “Elas ainda são pequenas 

para falar sobre sexo, mas quando chegar a hora 

contarei de forma gradual, não num único dia”, 

explica. 

Garante que não terá a menor vergonha de 

revelar o que faz. Pelo contrário. Quer ensinar a 

elas que ”sexo é vida, não algo proibido”. E, que, 

quando crescerem e forem assistir a um pornô, 

saibam dizer se aquilo as agrada ou não. “Quando 

vi um pela primeira vez, me senti excluída. A 

mulher era apenas um objeto. Fiquei incomodada, 

frustrada”, lembra. 

Se com as filhas ela não prevê problemas, 

com sua mãe o papo não foi tão simples. “Ela 

descobriu pela internet o que eu fazia. Nunca viu 

minha profissão com bons olhos, embora hoje a 

aceite. Certamente porque me vê feliz e sabe 

que tenho um relacionamento sólido, duas 

filhinhas e uma vida estável. Seria bem diferente se 

eu fosse solteira e vivesse na noite”, diz. (LIMA, 

2015). 

 

Aqui, temos supostamente um deslocamento: a produção de uma 

mãe – cuidadosa com relação à educação das filhas e ao modo como seu 

trabalho será apresentado a elas – que produz e consome cenas de sexo. 

Aparentemente, estaríamos diante de uma mudança nos discursos que 

concebem as mães como “seres assexuados”. Contudo, lembremos que 
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esta mãe que consome cenas de sexo não consome qualquer tipo de 

pornografia: Lust fala sobre não ter se sentido incluída no pornô clássico, 

e sua pornografia é aqui apresentada – e também na imprensa brasileira 

que aqui analisamos, como vimos – como mais preocupada com cenário, 

roteiro, estética e é, ainda, entendida como feminina e mais inteligente.  

Destaquemos, ainda, que a posição mais confortável de Lust nesta 

profissão com sua mãe vem, também, de seu “relacionamento sólido”, de 

sua configuração familiar, de modo que os discursos de uma 

heteronormatividade mostram-se extremamente potentes. Se solteira e 

“da noite”, a recepção seria outra. O que isto desloca em relação aos 

discursos normativos sobre os papéis sociais associados às mulheres? De 

fato, parece que estamos diante das mesmas injunções nas relações entre 

mulheres e sexualidade. 

Olhemos, agora, para a entrevista concedida por Lust ao jornal El 

País Brasil. O El País foi fundado em 1976, na Espanha, e ganhou uma 

versão em português – conhecida como El País Brasil – em 2013. 

Posicionando-se como “liberal na economia, progressista no campo 

social”, o jornal tem rebatido às críticas que o consideram alinhado ao 

suposto discurso da esquerda32. Juan Arias, jornalista do El País há mais 

de quarenta anos, assim descreve os posicionamentos do periódico: 

 
Pessoalmente, faz 40 anos que trabalho 

exclusivamente para este jornal, quase desde a sua 

fundação. E, durante todo esse tempo, pude 

comprovar em primeira mão que o EL PAÍS nunca 

se vinculou com nenhuma ideologia. Sempre foi, 

e continua sendo, um jornal comprometido com 

a democracia e a defesa das minorias 

marginalizadas. Um jornal laico, que sempre 

defendeu a separação entre a Igreja e o Estado. 

Liberal na economia, progressista no campo 

social, crítico em relação aos poderes civis e 

religiosos, fiel na defesa dos direitos humanos. E, 

sobretudo, plural em suas ideias. (ARIAS, 2017, 

grifos meus). 

 

Na entrevista, intitulada Erika Lust: “Fui mais criticada por ser 

feminista do que por fazer pornô”, muda-se do enfoque sobre a “Lust 

                                                        
32 Não é tarefa desta dissertação analisar a produção discursiva da dicotomia entre 

a esquerda e a direita, tampouco seu funcionamento. Para uma discussão dessa 

ordem, ver Motta e Possenti (2008). 



131 

 

mãe”, visto na matéria anteriormente analisada, para o enfoque sobre a 

“Lust feminista e produtora de conteúdo adulto”. Vejamos como a 

diretora é aqui apresentada: 

 
A decisão dessa sueca, que estudou 

Ciências Políticas, de se dedicar a 

fazer pornografia nasceu do que ela chama de uma 

“frustração pessoal”. “Quando era jovem tinha 

uma sexualidade típica de uma pessoa de minha 

idade, que quer explorar, ver, que se interessa por 

esses assuntos. Mas as imagens pornô que 

encontrava, apesar de me deixarem excitada, 

também me deixavam brava porque eram 

desagradáveis, de má qualidade e muito machistas. 

Existia então um conflito corpo-mente que foi o 

que me levou a pensar que as coisas não 

precisavam necessariamente ser assim. Por que 

precisava ver essas imagens horríveis, nas quais 

parecia que iriam matar as mulheres? Eu queria ver 

algo excitante, mas que, ao mesmo tempo, me 

fizesse sentir bem. [...]”  

O nome de Erika Lust é reconhecido como 

o de uma pioneira do novo cinema de adultos, feito 

por mulheres para mulheres e também para muitos 

homens que já não se excitam com a pornografia 

clássica: sexo oral interminável, penetrações hiper-

realistas e forçadas, mulheres que nem a excitação 

do orgasmo impede de continuarem olhando 

fixamente para a câmera e homens com ereções que 

duram mais do que uma tendinite. 

(ABUNDANCIA, 2017). 

 

Lust – que de início já é apresentada como alguém que estudou 

Ciências Políticas e na ordem de um discurso de autoridade do saber, à 

Foucault, e não como mãe e esposa, como vimos anteriormente – fala de 

uma “sexualidade típica”, ou seja, de uma sexualidade que 

necessariamente perpasse pelo interesse por determinados assuntos, tal 

qual a pornografia, resultando o não interesse em tais produções num 

comportamento atípico. Ainda, Lust fala em um “conflito corpo-mente”, 

conflito sentido em sua relação com a pornografia mainstream: sentia-se 

excitada com estas produções, porém elas também a deixavam irritada, 

produziam um mal-estar, “porque eram desagradáveis, de má qualidade e 

muito machistas”. Estamos diante, novamente, de uma relação entre o alto 
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vs. baixo, que remonta tanto a categorias morais, quanto a categorias 

estéticas. Lembremos que esta relação alto vs. baixo também tem servido 

para distinguir as produções eróticas das produções pornográficas e que, 

além disso, as mulheres comumente são associadas ao corpo, ao 

selvagem, à emoção, e os homens, à mente, ao civilizado e à razão. 

Contudo, vimos também que no que concerne ao consumo de pornografia 

feminista, há uma mudança nestas relações: esta pornografia feminista é 

inventada recorrendo a discursos que produzem mulheres que se excitam 

com algo “artisticamente superior” e mais inteligente. Falo, de novo, em 

polivalência, e em como os discursos são mobilizados para atuar em 

diferentes estratégias.  

Os enunciados de Lust confirmam a referência à pornografia 

feminista como artisticamente superior: 

  
[El País] Eu vi todos os capítulos [da série 

Hot girls wanted: turned on, que trata sobre a 

pornografia] e diria que não só o pornô, mas 

os aplicativos de encontros, as webcams e todo o 

negócio do sexo, que cresceu graças à tecnologia e 

à Internet, segue um modelo masculino. 

[Lust] Isso tem a ver com quem está nos 

mostrando tudo isso, porque 98% são homens que 

produzem ideias e fantasias masculinas, para um 

determinado tipo de homem, os que gostam de 

carros, seios e bundas. Existem poucos artistas, 

realizadores e intelectuais nessa área. 

(ABUNDANCIA, 2017). 

 

Mas falemos do novo: perguntada sobre os principais “traços de 

identidade do cinema de Erika Lust”, a diretora responde:  

 
O que eu vejo é que a pornografia tem um potencial 

enorme, o que acontece é que as pessoas que estão 

no ramo desde os anos 80 (antes existiam coisas 

mais interessantes) são muito básicas, e não tem 

valores. Está muito concentrada somente no físico, 

na penetração. Eu quero ver gente interagindo, a 

química entre eles, como reagem. Quero mostrar o 

lado positivo e prazeroso da sexualidade e para isso 

utilizo todos os ingredientes do cinema. Uma ideia 

poderosa, que seja interessante, excitante, sexual e 

erótica. Para mim é importante entender quem são 

os personagens e por que fazem o que fazem. 
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Preciso de contexto e dou muita importância ao 

casting. Escolho pessoas que me agradem, que me 

atraiam, com personalidade. Fujo do look típico do 

ator pornô, ainda que tenha descoberto que muitos 

atores do pornô convencional não têm essa 

aparência, ela é construída. Se você simplesmente 

lhes coloca outra maquilagem e outra roupa eles se 

tornam diferentes. Também tem a ver com as 

locações. Os cenários típicos do pornô, que são 

pobres e descuidados, com uma luz terrível. São 

todas essas pequenas decisões juntas. (LUST, 2017 

apud ABUNDANCIA, 2017). 

 

Como vemos, há uma discursivização desta nova pornografia 

como mais moral, de certo modo, pois ela possui valores. Ao mencionar, 

ainda, que os pornôs clássicos estão concentrados no físico (ao que ela se 

contrapõe, supostamente, performando um corpo que foge do “look 

típico”), Lust confirma os enunciados que tratam suas produções como 

interessadas nas histórias, nas dinâmicas entre os atores, num certo 

romantismo e, além disso, remonta à mesma relação corpo vs. mente. 

Fala-se de contexto, de boas luzes, de bons cenários, e de um cuidado 

estético, de modo que uma definição de pornografia como pura excitação 

não parece se encaixar aqui: enfoca-se um “prazer estético”, 

sobremaneira.     

Apesar de as considerações de Lust nos manterem presas à 

produção de um feminino muito específico – um feminino que procura o 

encantamento nas produções pornográficas – há que se considerar que a 

diretora toca em pontos importantes sobre a indústria pornográfica, tais 

quais as condições de trabalhos das atrizes e atores pornô, o 

consentimento no sexo e a descriminalização do trabalhador e da 

trabalhadora do sexo: 

 
[...] Costumo dizer que uma maneira 

de procurar o bom pornô, se você estiver 

navegando on-line, é ver se existe uma 

página about. Existe uma pessoa por trás, alguém 

com nome completo e foto, de quem talvez você 

possa ler uma entrevista para conhecer suas 

opiniões ou assistir ao making of de um de seus 

filmes, para sentir que há realmente alguém que 

fabrica tudo isso com valores? É o que se chama de 

pornografia ética. Ou seja, existe uma garantia de 

que os atores foram bem tratados, que conhecem o 
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roteiro e estão de acordo com as cenas que vão 

rodar, que nunca serão forçados a fazer algo com o 

que não estão de acordo ou que são objeto de 

exames de saúde e de DST que eles compartilham. 

[...] Mostro mulheres que têm o poder de 

sua sexualidade, que fazem coisas que querem 

fazer. Isso nem sempre significa que têm de ser as 

dominadoras, porque não tem nada a ver com isso, 

pois você pode muito bem ter o poder e ser 

submissa. Significa que é importante mostrar o 

consentimento, situações em que os integrantes 

estão confortáveis e decidiram fazer o que fazem, 

por mais forte ou escandaloso possa ser para 

alguns. [...] 

Eu acho que agora há uma luta importante 

a ser feita, a dos trabalhadores do sexo em sua ânsia 

de ser descriminalizados. Porque comparar as redes 

de tráfico de pessoas com o trabalho de outros é 

como comparar sexo com estupro. É outra batalha 

e não é minha especialidade, mas acho que é 

importante começar a descriminalizá-los. 

(ABUNDANCIA, 2017). 

 

Sem dúvidas, as questões suscitadas por Lust são de extrema 

importância. Como já mencionado nesta pesquisa, tanto as feministas 

antipornografia, quanto as feministas pró-sexo se opuseram e se opõem 

aos referenciais misóginos e machistas das produções mainstream, além 

de destacarem as condições degradantes e violentas a que são expostos os 

corpos pornificados. Portanto, estas questões não estão em jogo aqui. 

Questiono, por outro lado, é que no momento em que uma nova 

pornografia é inventada – e é inventada como oposição a tais referenciais 

machistas e misóginos – ela o faça em nome de um suposto desejo 

feminino, sendo direcionada a mulheres. E mais: ao que parece, essa nova 

pornografia surge no momento em que as mulheres são produzidas, 

através do discurso estatístico, como potenciais consumidoras de filmes 

pornô. Fato é que não sabemos, ao certo, o que vem primeiro: a nova 
pornografia, ou a mulher consumidora de pornô, mas sabemos, isto sim, 

que esta relação vem de uma forma bastante normalizadora e nos limites 

de uma sexualidade restrita, heteronormativa, de uma mulher que 

consome certas coisas, certos assuntos e certas modalidades de enunciar 

(que trazem no bojo formas de subjetivação delicadas, maternais, 

docilizadas e infantilizadas). Olhemos para como isso se dá no filme 

produzido por Lust.      
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3.3 LUST, CÂMERA, AÇÃO! 

 

Os filmes dirigidos por Lust que compõem a série XConfessions 

são produzidos com base em histórias e fantasias enviadas para o site da 

diretora pelas internautas. Todo mês, são escolhidas duas “confissões” 

para serem filmadas e transformadas em curtas. Sweet but psycho (algo 

como Legal, mas maluco) é uma dessas histórias, e foi ela a escolhida 

para atrair o público para o conteúdo produzido por Lust, sendo enviada 

aos internautas que fazem a inscrição gratuita ao site. À exceção dos 

trailers, qualquer outro filme completo do site só é acessível após 

assinatura paga.  

Não pretendo fazer uma análise exaustiva deste filme dirigido por 

Lust, mas lançar um olhar para os corpos ali apresentados – e em especial, 

para a relação construída entre uma saúde que perpasse, necessariamente, 

pelos corpos magros (FAXINA, 2018) – e para a produção de uma 

sexualidade. Vejamos, assim, como é apresentado Sweet but psycho ao 

espectador: 

  
Four of the most popular names in alt adult cinema 

come together for the first time in a hilarious, fiery 

and down-right dirty orgy. Close friends in real life, 

the chemistry is palpable, as Amarna and Mickey 

play two guests in the holiday home of Vex and 

Owen. What Trip Advisor didn´t tell them 

however, was that an orgy was included with the 

meal... Imagine the ultimate fantasy: to have your 

own sex stories reenacted by other people in 

cinematic films. This is the concept that lies 

beneath Erika Lust’s most ambitious project to 

date: XConfessions. Each month Erika handpicks 

two confessions and adapts them into edgy, 

beautiful and steamy short films.33 (LUST, 2016). 

                                                        
33 “Quatro dos nomes mais populares do cinema adulto alternativo se reúnem pela 

primeira vez em uma orgia suja, hilária, ardente e baixa. Amigos próximos na 

vida real, a química é perceptível, como Amarna e Mickey interpretam dois 

convidados na casa de férias de Vex e Owen. O que a Trip Advisor não lhes disse, 

no entanto, foi que uma orgia foi incluída na refeição... Imagine a fantasia final: 

ter suas próprias histórias de sexo reencenadas por outras pessoas em filmes 

cinematográficos. Este é o conceito que está por trás do projeto mais ambicioso 

de Erika Lust até hoje: XConfessions. A cada mês, Erika escolhe duas confissões 

e as adapta a curtas atrevidos, bonitos e quentes” (tradução minha). 
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O mote para o filme é, portanto, a ida de Amarna e Mickey para a 

casa de férias de Vex e Owen, casa esta encontrada pelo casal em anúncio 

no Trip Advisor (site que apresenta informações sobre viagens e turismo). 

Estamos falando de dois casais heterossexuais, aparentemente.  

No início do filme, surge o seguinte texto, que entendemos ser o 

anúncio visto pelo casal viajante: “You will never regret spendind a 

healthy and happy weekend a our place. By TripAdvisor”, que poderia 

ser traduzido por algo como “Você não vai se arrepender de passar um 

fim de semana saudável e feliz em nosso ambiente. Por TripAdvisor” 

(grifos meus). Destaquemos a menção a um fim de semana saudável logo 

nos primeiros segundos do filme: é da ordem de uma biopolítica que 

estamos novamente falando. Certo sexo – dentro dos limites que veremos 

serem delineados ao longo da produção e que serão tratados em seguida, 

nesta dissertação – é não apenas de foro individual mas diz respeito à 

constituição da saúde (do sujeito, da população).     

O filme, que possui 22’17’’, traz, em seus oito primeiros minutos, 

conversas entre os casais, especulações, trocas de olhares das mulheres 

entre si ou com Owen e Mickey – nunca trocas de olhares que possam 

insinuar algo entre os homens. Ainda nos primeiros minutos, suspeitamos 

o porquê do título conferido ao filme: a casa, grande e com muitos 

quartos, é ocupada apenas por Vex e Owen, o que leva Mickey a brincar, 

em conversa privada com Amarna, sua parceira, sobre se Owen e Vex não 

estariam articulando a morte do casal visitante. Entretanto, ao fim do 

filme, como veremos, o psycho é retomado para caracterizar não a solidão 

dos casais na casa, mas as práticas ali efetuadas. A menção a uma 

normalidade é recorrente.   

Owen, um homem branco, e Mickey, um homem negro, são 

magros, com músculos pouco definidos e pênis avantajados. Vex e 

Amarna são mulheres brancas, magras, e não fogem a certo padrão de 

beleza ocidental – não possuem grandes seios, como as atrizes do pornô 
mainstream, mas estão longe de apontar para uma resistência a um 

dispositivo de obesidade (FAXINA, 2018, p. 74). Lembremos ainda que 

os discursos anteriormente aqui apresentados – seja dos sites e blogs 

analisados, seja das entrevistas com Lust – caracterizam o pornô desta 

diretora como mais interessante para mulheres por trazer, também, atores 

bonitos, atores que atraiam as mulheres, de modo que não há qualquer 

intenção em problematizar que a construção de um bonito é, além de 

localizada, constantemente excludente e produzida na relação de um 

outro, este não bonito.  
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Continuemos a olhar para o enredo do filme. Ainda no decorrer de 

seus primeiros oito minutos, sem serem convidados, mas percebendo pela 

janela da casa que Vex coloca pratos na mesa para quatro pessoas, 

Amarna e Mickey descem e almoçam com Vex e Owen. Abaixo de um 

avental, Owen está nu, deixando suas nádegas à mostra.  

 
Figura 7 - Cena de Sweet but psycho. 

 
Fonte: Lust, 2016. 

 

Após o almoço – de mesa farta, vinhos e brindes –, Owen convida 

Amarna para dançar, que aceita. Vex levanta pouco tempo depois, fica 

nua e convida a todos para entrarem na piscina: 
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Figura 8 - Cena de Sweet but psycho. 

 
Fonte: Lust, 2016. 

 

Mais cedo ou mais tarde, todos entram na piscina e, logo em 

seguida, sem qualquer estranhamento – lembremos que o anúncio no 

TripAdvisor não falava em swing ou qualquer prática sexual – há uma 

troca de casais, que se beijam, porém mantendo sempre a mesma 

configuração hétero:   

 
Figura 9: cena de Sweet but psycho. 

 
Fonte: Lust, 2016. 

 

A partir dos 9’, os contatos se intensificam, e teremos, então, em 

torno de 10’ de beijos, penetrações anais e vaginais, sexo oral e 

masturbações. A montagem do filme de Lust não é, contudo, monótona, 

e não se prende a uma mesma cena por muito tempo. Há muito 

dinamismo, de modo que não há longos períodos de sexo oral ou de 

penetrações. O enfoque é variado: ora para as penetrações, masturbações, 
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para os corpos tomados integralmente, ora para os rostos dos homens e 

das mulheres, especialmente, supostamente sentindo prazer. 

Eventualmente, os homens também gemem, mas as mulheres o fazem ao 

longo de todo o período.  

Ao longo dos 10’ de cenas mais intensas, as relações, os toques e 

as penetrações passam a se dar também entre as duas mulheres, mas Owen 

e Mickey nunca se tocam nem interagem. Além disso, a penetração anal 

é exclusiva das mulheres, ou seja, os homens permanecem impenetráveis.  

 
Figura 10 - Cena de Sweet but psycho. 

 
Fonte: Lust, 2016. 

 
Figura 11 - Cena de Sweet but psycho. 

 
Fonte: Lust, 2016. 
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Figura 12 - Cena de Sweet but psycho. 

 
Fonte: Lust, 2016. 

 
Figura 13 - Cena de Sweet but psycho. 

 
Fonte: Lust, 2016. 

 

As cenas “de sexo” encerram quando os homens ejaculam – cada 

um em sua respectiva parceira e nos limites da conjugalidade 

heteronormativa. A seguir, Amarna aparece deitada sobre o colo de 

Mickey. Ambos conversam sobre o inesperado acontecimento e Mickey 

diz não saber que Amarna gostava de mulheres “desse jeito”. Ela 

responde: “há muitas coisas que você não sabe sobre mim... ainda”. A 

cena termina com beijos, depois de ele dizer que gostaria de descobrir tais 

coisas e ela responder que ele irá, sim, descobrir. Uma cena romântica, 

que diz respeito à retomada de uma memória discursiva da conjugalidade 

heteronormativa e das exclusões que ela procede em relação aos 

comportamentos perversos – que ambiguamente o filme ronda mas que 

trata de normalizar pelo discurso amororo e sua relação – novamente – 
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com a neutralidade do erotismo (na dicotomia já discutida anteriormente 

nesta dissertação).  

 
Figura 14 - Cena de Sweet but psycho. 

 
Fonte: Lust, 2016. 

 

Figura 15 - Cena de Sweet but psycho. 

 
Fonte: Lust, 2016. 

 

Ao fim do filme, de um modo cômico, Vex e Owen convidam o 

espectador para uma experiência longe da internet, e oferecem a melhor 

comida e “serviços detox”. Em seguida, Mickey e Amarna dirigem-se 

também à câmera e dizem que não sabiam que isso aconteceria. Mickey 

termina dizendo que a experiência foi “psycho, but sweet... but psycho”. 

Com isso, marca que não é esta uma atividade rotineira do casal: haveria 

ali uma transgressão, e até mesmo certo desconforto: 
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Amarna: What they don’t tell you is that 

when you get there, this couple is looking around, 

half naked in the house, grabbing each other 

constantly, hitting on my man, trying to swing. 

Mickey: It was psycho, but sweet... but 

psycho.34 (LUST, 2016, grifos meus). 

 

Figura 15 - Cena de Sweet but psycho. 

 
Fonte: Lust, 2016. 

 

Figura 16 - Cena de Sweet but psycho. 

 
Fonte: Lust, 2016. 

 

Desse modo, este fim de semana seria uma experiência atípica do 

casal, algo maluco, fora da norma, que vem – e isso é confirmado pela 

                                                        
34 “Amarna: O que eles não contam para você é que quando você chegar lá, este 

casal vai ficar andando por aí, meio nu na casa, agarrando-se constantemente, 

esfregando-se no meu homem, tentando fazer swing.  

Mickey: Foi maluco, mas legal... mas maluco.” 
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cena em que ambos conversam sobre os acontecimentos – para apimentar 

a relação do casal. É também assim, como vimos, que a pornografia 
feminista é constantemente indicada para as mulheres na imprensa 

brasileira: algo não para o prazer solitário, mas para a saúde (individual 

ou do casal saudável cujo objetivo é a prole e a espécie) – e é preciso 

lembrar que a medicina aparece fortemente com seus discursos 

normalizadores – e para o bom relacionamento conjugal. Isso tudo nos 

limites de uma heteronormatividade. 

Contudo, mesmo o fora da norma discursivizado na produção de 

Lust mantém, estrategicamente, a produção de corpos e de uma 

sexualidade bastante restritas e também normalizadoras. Vimos, por 

exemplo, que os corpos pertencem àquilo que Faxina (2018, p. 74-75) 

denominou de um dispositivo de obesidade; obesidade porque, “embora 

a magreza e a saúde se apresentem sim como um imperativo (cada vez 

mais interdependente e sinonimizado, sem dúvida), esse só parece ser 

possível graças à produção relacional da obesidade e da doença (ou, mais 

recentemente, da obesidade como doença)”. Assim, não é sem motivos 

que há aqui a menção a um fim de semana saudável: os corpos gordos, 

em sua doentização, são excluídos. 

Mas o saudável, para além dos corpos, também designa as práticas 

sexuais dos casais. Há aqui o reforço do discurso do “sexo desejável” que 

nos faz questionar sobre qual o novo, no que concerne à sexualidade, que 

estaria sendo produzido neste filme. Como vimos, o “homem 

impenetrável” jamais é posto em questão, de modo que “el sentimiento 

de omnipotencia del consumidor heteromacho de base” (PRECIADO, 

2008, p. 197) permanece inabalável. Já o sexo lésbico, sabemos, faz parte 

de um imaginário heteronormativo: para o consumo e se realizado entre 

corpos portadores de certa feminilidade – e, poderíamos dizer, para as 

mulheres a doentização de seus corpos gordos e as técnicas de controle 

são ainda mais potentes (e o dispositivo midiático tem papel fundamental 

nisso, com suas revistas femininas e modelos de comportamento, por 

exemplo) – ele é desejável.  

Há, ainda, uma agonística que gostaria de marcar aqui. Falei 

anteriormente que parece haver nas primeiras duas séries de materiais que 

compõem o corpus aqui analisado, uma relação ainda mais opaca entre 

um erotismo e uma pornografia na invenção desta pornografia feminista. 

A remissão aos cenários, às boas músicas, ao romantismo, ao cuidado 

estético é extremamente presente, seja na imprensa brasileira que fala 

sobre Lust, seja na imprensa brasileira que concede à Lust a palavra. Estas 

características, como vimos, são comumente alçadas à categoria do 

erotismo, do prazer estético, do que é alto e que se contrapõe à 
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pornografia, ao desleixo estético, ao baixo. Ainda, aqui, no concernente 

ao consumo de cenas de sexo, a mulher é estrategicamente movida para o 

paradigma do erotismo e, logo, ao alto, à mente, e não ao corpo.  

Contudo, é preciso destacar: o filme de Lust, embora ainda 

extremamente normalizador, foge às produções discursivizadas enquanto 

eróticas no que se refere ao sexo explícito. Não estamos, assim, falando 

em um erotismo à velha moda, mas em uma mudança que produz 

mulheres como consumidoras de um sexo explícito – um determinado 

sexo explícito, sim, na ordem de uma heteronormatividade, mas ainda 

sexo explícito. 

Resistência? Talvez, mas também, e sobremaneira, a plasticidade 

dos dispositivos aqui delineados. Recordemos os discursos estatísticos 

que, em sua positividade, produzem uma mulher consumidora de 

pornografia. Ao mesmo tempo em que dão a conhecer as mulheres como, 

cada vez em maior número, consumidoras de pornografia, elas também 

destacam – e produzem, evidentemente – mulheres que preferem 

categorias específicas neste universo. Isso significa dizer que, quando o 

problema da relação mulheres consumidoras e pornografia é inventado, 

marca-se uma agonística que rapidamente desloca e produz uma mulher 

consumidora de outra pornografia. Estrategicamente, ainda, a outra 
pornografia é discursivizada de modos ambíguos, demostrando a 

polivalência dos discursos: progressista, feminista, porém nos limites de 

um erotismo, sem longas cenas de sexo oral, penetrações e com lindos 

cenários. Ainda, ela é dada a conhecer, por vezes, de um modo infantil, e 

reafirma uma mulher feminina, que se interessa por assuntos específicos. 

Fala-se em revolução como se fala em comprar um cosmético: é disso 

que as girls e as mulheres com classe da Marie Claire gostam. Estamos, 

assim, diante de cisões e intensas normalizações. 

Mencionei um dispositivo pornográfico, um dispositivo de gênero 

e um dispositivo midiático. Certamente, traçar os limites entre um e outro 

seria difícil: enredados, sempre em relação, o que eles apresentam, aqui, 

é sobretudo a força de um biopoder, de um farmacopoder, que, a partir 

dos discursos da biologia e da medicina, principalmente, produz técnicas 

de controle e de subjetivação que concebem uma sexualidade ainda de 

modo hetenormativo. O que temos? Proliferação de discursos: a mulher 

mãe, doce, feminina, interessada não no sexo hardcore, mas no sexo com 

romance – tudo isso para a felicidade conjugal; o homem ainda 

impenetrável, que raras vezes é apresentado como um potencial 

consumidor desta nova pornografia; um feminismo que se confunde com 

um feminino, e que, em vez de produzir novas formas de sexualidade, 

funciona em estratégias intensamente normalizadoras; uma mulher 
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consumidora desta nova pornografia – que pretensamente gozaria da 

liberdade sexual – pertencente a uma ordem específica: de maior poder 

aquisitivo, branca, magra.   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No decorrer desta pesquisa, ancorando-me na arqueogenealogia 

foucaultiana, procurei enfocar os discursos que tratam da invenção de 

uma nova pornografia: a pornografia feminista. Dentro deste escopo, a 

pornografia de Erika Lust foi sobremaneira focalizada, uma vez que esta 

diretora tem presença marcada nos enunciados que circulam pela 

imprensa brasileira em torno destas novas produções.  

Diante dos discursos estatísticos que, como vimos, têm produzido 

intensamente, nos últimos anos, uma mulher consumidora de pornografia 

e que, ao mesmo tempo, têm apresentado diferenças em relação àquilo 

que as mulheres gostariam de consumir nestas produções, marcando uma 

distinção entre “interesses femininos” e “interesses masculinos”, meu 

intuito foi pensar de que modo a pornografia feminista se apresenta e é 

apresentada no Brasil: seria ela, em relação com tais discursos estatísticos, 

também produtora de uma cisão entre o mainstream e este novo 

feminista? E mais: nesta cisão, o que estaria em jogo seria mais uma 

distinção e reação àquilo que de violento temos visto nos pornôs 

mainstream – denunciado, como vimos, tanto pelas feministas 

antipornografia, como pelas feministas pró-sexo – ou, pelo contrário, esta 

dita pornografia feminista viria antes produzir uma mulher dentro de 

categorias que, se não recorrem à violência explícita, ainda assim 

reforçam – e de um modo mais sutil – binarismos que acabam por manter 

a mulher nos limites de uma “casa patriarcal” (LORDE, s/d apud 

LAURETIS, 1994 [1987], p. 208)? 

No momento em que se erige como uma pornografia feminista, 

ainda, indaguei-me acerca dos sentidos agenciados por tal feminismo e 

quem seria o sujeito deste feminismo. Que mulher é esta, enfim, que 

consome uma tal forma de pornografia? Além disso, apresentando-se 

enquanto um novo que resistiria à invenção da mulher restrita que vemos 

ser produzida nos pornôs mainstream, procurei pensar se teríamos, nos 

discursos em torno destas produções e também nelas mesmas, a assunção 

de formas alternativas de sexualidade e de ser mulher. Em suma, se 

estamos falando, de fato, em resistência, a que esta pornografia resistiria?   

Para intentar responder a tais perguntas, dei início a esta pesquisa 

explicitando minhas bases teóricas norteadoras. Assim, no Capítulo 2, 

Arqueogenealogia, pornografia e gênero, procurei, com Foucault, tratar 

de conceitos como discurso, enunciado, arquivo, poder-saber, dispositivo 

e resistência. Nesta empreitada arqueogenealógica, que se preocupou em 

olhar tanto para o modo como os discursos em torno da pornografia 

feminista foram – e ainda são – inventados, quanto para o que tais 
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discursos produzem no Brasil, os conceitos delineados permitiram uma 

mirada sobre o problema enfocado que não perpassasse pela pura 

oposição entre liberdade e controle. Mais que isso, Foucault nos motiva a 

pensar sobre a complexidade das relações entre poder-saber, a olhar para 

a plasticidade dos dispositivos – esta rede entre elementos heterogêneos 

que também conforma e produz sujeitos – e a considerar que toda 

resistência se dá, ainda, no interior mesmo destes dispositivos. Além 

disso, complexificar o conceito de poder e retirá-lo de uma oposição entre 

dominante vs. dominado permite que percebamos o quão polivalentes são 

os discursos e o quanto estes podem funcionar em estratégias variadas: 

discursos supostamente de resistência, como vimos na análise aqui 

empreendida, podem funcionar em estratégias que são intensamente 

normalizadoras.  

Ainda no Capítulo 2, passei pelo arquivo da pornografia no 

mundo, especialmente com Hunt (1999 [1994]), Maingueneau (2010 

[2007]) e Gerbase (2006), de modo a entender como a pornografia é 

inventada como categoria independente de literatura ou representação 

visual, a partir do século XIX, e como suas definições são volúveis. Em 

geral contraposta ao erotismo, percebemos que os limites entre as 

produções de uma ou outra ordens não são tão claras como se poderia 

supor.  

Foi também no Capítulo 2 que trouxe conceitos como sexo e 

gênero e problematizei, junto com teóricas/os feministas e queer 

(HARAWAY, 2009 [1985]; BUTLER, 2016 [1990]; PRECIADO, 2014 

[2002]), uma definição de sexo pautada na biologia em contraposição ao 

gênero como construto social. Com isso, quis evidenciar que o corpo é 

sempre isso que, no momento em que o tomamos, já foi significado 

socialmente. O organismo biológico existe, sim, mas o modo como o 

compreendemos perpassa por definições que são históricas e localizadas. 

Laqueur (2001 [1990]) também nos ajuda a pensar sobre estas questões, 

destacando a mudança que ocorre no fim do século XVIII de um modelo 

de sexo único para um modelo de dois sexos incomensuráveis. 

Para finalizar o Capítulo 2, considerei, com Mulvey (1983 [1975]) 

e Lauretis (1994 [1987]), o cinema como tecnologia de gênero. Com isso, 

procurei atentar para o potencial produtivo deste aparato cinematográfico. 

Observei, ainda, que este aparato emerge no interior da indústria cultural. 

Por este motivo é que diversos/as teóricos/as foram mobilizados/as a fim 

de buscar compreender o funcionamento desta indústria, encerrando o 

Capítulo 2. Uns mais céticos que outros, considero, com Preciado (2014 

[2002], 2008), que é somente no interior da indústria cultural mesma que 

formas alternativas de sexualidade poderão emergir.  
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No Capítulo 3, Tateando o corp(o)us, procurei não esgotar um 

mapeamento de toda a imprensa e da discursivização sobre a pornografia 
para mulheres, mas apontar para como enunciados, supostamente 

progressistas, de gênero são mobilizados no interior de diferentes 

estratégias. Desse modo, considerei as relações estabelecidas entre um 

dispositivo de gênero, um dispositivo pornográfico e um dispositivo 

midiático na produção dos discursos presentes no corpus analisado. Este 

corpus, como vimos, foi composto de matérias e publicações em sites e 

blogs brasileiros, de 2013 a 2017, que trataram da pornografia feminista 

– em especial, da pornografia de Erika Lust –, bem como de uma 

entrevista realizada com esta diretora em 2017 e uma matéria sobre ela e 

sua rotina, publicada em 2015. Saindo dos discursos produzidos no Brasil, 

também analisei o filme Sweet but psycho, de Erika Lust, lançado em 

2016. 

No que concerne àquilo que no Brasil foi discursivizado em torno 

da pornografia feminista, seja falando sobre Lust, seja dando à Lust a 

palavra, percebemos que há uma cisão bastante marcada entre a 

pornografia mainstream e este novo pornô. Esta cisão é justificada, no 

corpus analisado, não só pela misoginia, machismo e violência contra as 

mulheres que estariam presentes nas produções clássicas, mas também 

pela produção de uma diferença entre “desejos femininos” e “desejos 

masculinos”. Assim, estivemos diante de um “feminino” que, de modo 

problemático, foi por vezes substituído por “feminista”, tratando a ambos 

os termos como sinônimos.  

O feminismo mobilizado nos enunciados analisados, desse modo, 

não questiona os binarismos há muito problematizados por diversas 

teóricas feministas e queer (HARAWAY, 2009 [1985]; BUTLER, 1998 

[1990], 2016 [1990]; PRECIADO, 2014 [2002], 2008): ativo vs. passivo, 

civilizado vs. selvagem; racional vs. emocional, mas justamente acaba por 

reforçá-los. Ainda, se considerarmos também os binarismos sexo vs. 

gênero, natureza vs. cultura, veremos que não há, nos enunciados 

brasileiros, qualquer deslocamento deles. Antes, vimos uma presença 

constante de discursos que inclusive chegam a conceber “feminilidade” e 

“masculinidade” como biologicamente determinados.  

Além disso, o silêncio em relação à questão racial na pornografia 

é também constitutivo desses enunciados. A invenção da pornografia 

feminista na imprensa brasileira, além de não se preocupar com os 

discursos pornográficos em torno das mulheres negras, de sua invenção 

como mulheres sempre desejantes, confirma tais produções como 

direcionadas a um público muito específico – algo que é também 

confirmado pelas leitoras a que os jornais e blogs se dirigem.  
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Os limites entre a pornografia feminista/feminina e o erótico são, 

ainda, mais fortemente nublados na imprensa brasileira. A pornografia 

parece algo muito mais para o deleite ou para o encantamento que para a 

excitação. O que temos? Um deslocamento que parece vir, antes, para 

reacomodar um velho entendimento de feminilidade: necessitaríamos, 

enquanto mulheres, de preliminares, de romantismo, da complexidade 

dos enredos. Com isso, evidencia-se também o quanto os dispositivos 

aqui enfocados são plásticos e se reorganizam a fim de manter firmes 

efeitos de poder-saber hegemônicos. 

No filme de Lust, vimos uma mudança: ainda que discursivizado, 

pela diretora e pela imprensa brasileira, como algo que desliza para o 

erótico, estamos diante de uma produção que traz cenas explícitas de 

masturbações, sexo oral e anal, penetrações etc. Contudo, no que diz 

respeito aos corpos ali produzidos e à sexualidade, vimos que um 

dispositivo de obesidade (FAXINA, 2018), em sua relação com a 

doentização dos corpos gordos, apresenta corpos magros como saudáveis 

e desejáveis. Ainda, permanece o homem impenetrável e uma dinâmica 

sexual heteronormativa e também conjugal. Ainda normalizante, as cenas 

não são violentas – e por violentas estou considerando as produções que 

não deixam claro o consentimento mútuo para o sexo –, mas, de um modo 

mais sutil, procedem a compreensões muito estanques e cindidas em torno 

do que é ser mulher e ser homem. 

Mais duas questões com as quais gostaria de encerrar esta 

dissertação: primeiro, com Lauretis (1994 [1987], p. 236), gostaria de 

atentar para a produção de Lust enquanto propositora de algo 

pretensamente novo. Lauretis nos lembra, como vimos, que “a 

desconstrução do gênero inevitavelmente causa a [sua] (re)construção”, e 

termina questionando: “[...] em que termos e no interesse de quem está 

sendo feita essa des-reconstrução?”. Com Lust, vimos que não basta ser 

mulher para que uma produção resista às compreensões de gênero, sexo 

e sexualidade normalizadoras, e que também não basta autointitular-se 

“feminista” para não produzir um entendimento de “mulher” 

extremamente excludente.  

Em segundo lugar, contudo, gostaria de lembrar, com Foucault, 

que os enunciados em torno da homossexualidade resultaram tanto em 

um maior controle social sobre as práticas e discursos em torno da 

homossexualidade, quanto também possibilitaram um discurso de reação. 

Desse modo, em paralelo com Foucault – e não me isento de certa 

ingenuidade nesta minha proposição –, pergunto-me se, talvez, a 

produção dessa mulher consumidora de pornografia – ainda que dentro 

de uma pornografia específica – também não irá possibilitar um discurso 
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de reação. É, talvez, cedo para fazer qualquer previsão, mas a 

possibilidade está colocada.  

  

  



152 

 

  



153 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABUNDANCIA, R. Erika Lust: “Fui mais criticada por ser feminista do 

que por fazer pornô”. EL PAÍS Brasil, abr. 2017. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/04/22/cultura/1492814683_28176

4.html?id_externo_rsoc=FB_BR_CM>. Acesso em: 12 ago. 2018. 

 

A PORNOGRAFIA de Erika Lust é um lacre. Fala Berenice, jul. 2016. 

Disponível em: <http://www.falaberenice.com/2016/07/a-pornografia-

feminista-de-erika-lust-e.html>. Acesso em: 12 ago. 2018. 

 

AGAMBEN, G. O que é um dispositivo? In:____. O amigo & O que é 

um dispositivo? Chapecó, SC: Argos, 2014 [2006]. p. 23-51. 

 

AMBROGINI, C. Pornografia para mulheres. Carolina Ambrogini, 

dez. 2014.  Disponível em: 

<http://www.carolinaambrogini.com.br/pornografia-para-mulheres-2/>. 

Acesso em: 19 out. 2016. 

 

ARIAS, J. O EL PAÍS é um jornal de esquerda? EL PAÍS, fev. 2017. 

Disponível em: < 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/02/22/opinion/1487788532_309244

.html>. Acesso em: 12 ago. 2018.  

 

BUTLER, J. Problemas de gênero: feminismo e subversão da 

identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016 [1990]. 

 

____. Fundamentos contingentes: o feminismo e a questão do 'pós-

modernismo'. Cadernos Pagu, Campinas, n. 11, p. 11-42, 1998 [1990]. 

 

BUTTURI JUNIOR, A. A polivalência tática dos discursos sobre a 

soropositividade e os dispositivos do fast foda [no prelo]. Campinas: 

Editora Pontes, 2018. 

 

____. A passividade e o fantasma: o discurso monossexual no Brasil. 

2012. 280 f. Tese (Doutorado em Linguística) - Universidade Federal de 

Santa Catarina, Florianópolis.  

 

CADENET, A. More women watch (and enjoy) porn than you ever 

realized: a Marie Claire study. Maire Claire, 19 out. 2015. Disponível 



154 

 

em: <http://www.marieclaire.com/sex-love/a16474/women-porn-habits-

study/>. Acesso em: 10 mai. 2017. 

 

CICLITIRA, K. Pornography, women and feminism: Between pleasure 

and politics. Sexualities, v. 7, n. 3, p. 281-301, 2004.  

 

D'ABREU, L. C. F. Pornografia, desigualdade de gênero e agressão 

sexual contra mulheres. Psicologia & Sociedade, v. 25, n.3, p. 592-601, 

2013. Disponível em: 

<http://www.ufrgs.br/seerpsicsoc/ojs2/index.php/seerpsicsoc/article/vie

w/3658>. Acesso em: 10 mai. 2017.  

 

DÍAZ-BENITEZ, M. E. Nas redes do sexo: bastidores e cenários do 

pornô brasileiro. 2009. 290f. Tese. (Doutorado em Antropologia Social) 

- Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.   

 

FILOMENO, L. Sites pornôs para mulheres. Manual do Homem 

Moderno, fev. 2015. Disponível em: 

<http://manualdohomemmoderno.com.br/sexo/9-melhores-sites-pornos-

para-mulheres>. Acesso em: 18 out. 2016. 

 

FAXINA, J. M. A obesidade como antinatureza: disciplina, 

biopolítica e doentização dos corpos. 2018. 185 f. Dissertação 

(Mestrado Interdisciplinar em Ciências Humanas) – Universidade 

Federal da Fronteira Sul, 2018.  

 

FOUCAULT, M. A arqueologia do saber. 7.ed. Trad. Luiz Felipe 

Baeta Neves. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008 [1969]. 

 

_____. A ordem do discurso. 23.ed. Trad. Laura Fraga de Almeida 

Sampaio. São Paulo: Edições Loyola, 2013a [1970]. 

 

_____. Aula de 17 de março de 1976. In: _____. Em defesa da 

sociedade. 2.ed. Trad. Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Editora 

WMF Martins Fontes, 2010 [1976]. 

 

_____. História da sexualidade I: a vontade de saber. 1.ed. Trad. Maria 

Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. São Paulo: 

Paz e Terra, 2014 [1976]. 

 



155 

 

_____. Microfísica do poder. 3.ed. Trad. Roberto Machado. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2015 [1976]. 

 

_____. Aula de 15 de janeiro de 1975. In: _____. Os anormais. 2.ed. 

Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010 

[1975]. 

 

_____. Vigiar e punir. 41.ed. Trad. de Raquel Ramalhete. Rio de 

Janeiro: Vozes, 2013b [1975]. 

 

GERBASE, C. Imagens do sexo: as falsas fronteiras do erótico com o 

pornográfico. Revista FAMECOS, Porto Alegre, v. 13, n. 31, p. 39-46, 

2006. Disponível em: 

<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/

view/3391/2656>. Acesso em: 10 mai. 2017.   

 

HARAWAY, D. J. Manifesto ciborgue: ciência, tecnologia e 

feminismo-socialista no final do século XX. In: TADEU, Tomaz (Org.). 

Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós-humano. 2. ed. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2009 [1985]. 

 

HUNT, L. (Org.). A invenção da pornografia: obscenidade e as 

origens da modernidade 1500-1800. São Paulo: Hedra, 1999 [1994]. 

 

INTERESSE ao longo do tempo. Google Trends, 2017. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/trends/>. Acesso em: 09 abr. 2017. 

 

LAITANO, J. Não tá no Netflix, mas é uma delícia: o pornô feminista 

de Erika Lust. ALT Girls, ago. 2016. Disponível em: 

<http://atl.clicrbs.com.br/atlgirls/2016/08/04/nao-ta-no-netflix-mas-e-

uma-delicia-o-porno-feminista-de-erika-lust/>. Acesso em 12 ago. 2018.  

 

LAQUEUR, T. Inventando o sexo: corpo e gênero dos gregos a Freud. 

Rio de Janeiro: Relumé Dumará, 2001 [1990]. 

 

LAURETIS. T. A tecnologia do gênero. In: HOLANDA, H. B. 

(Org.). Tendências e impasses: o feminismo como crítica cultural. 

Rio de Janeiro, Rocco, 1994 [1987]. p. 206-242. 

 

LEITE, T. Mulheres representam 35% do consumo de pornografia no 

Brasil. Bonde, 16 jun. 2016. Disponível em: 



156 

 

<http://www.bonde.com.br/mulher/comportamento/mulheres-

representam-35-do-consumo-de-pornografia-no-brasil-410574.html>. 

Acesso em: 20 out. 2016. 

 

LIMA, C. Diretora de filmes pornôs, Erika Lust mostra sua rotina: 

“Tenho uma relação sólida, duas filhas e uma vida estável”. Revista 

Marie Claire, jul. 2015. Disponível em: 

<https://revistamarieclaire.globo.com/Mulheres-do-

Mundo/noticia/2015/07/diretora-de-filmes-pornos-erika-lust-mostra-

sua-rotina-tenho-uma-relacao-solida-duas-filhas-e-uma-vida-

estavel.html>. Acesso em: 12 ago. 2018.  

 

LOURO, G. L. Gênero e sexualidade: pedagogias contemporâneas. 

Revista Pro-Posições, v. 19, n. 2 (56), p. 17-23, mai./ago. 2008. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pp/v19n2/a03v19n2.pdf>. 

Acesso em: 21 jun. 2018. 

 

LUGONES, M. Colonialidad y género. Revista Tabula Rasa, Bogotá, 

Colômbia, n. 9, julho-dezembro, 2008, p. 73-101. 

 

SWEET but psycho. Direção: Erika Lust. Produção: Pablo Dobner e 

Erika Lust. Intérpretes: Amarna Miller; Mickey Mod; Vex Ashley; 

Owen Gray. Roteiro: Erika Lust. Barcelona: Erika Lust Films, 2016. 

Online (22min), son., color. 

 

MACEDO, N. O novo pornô feminista. Diário do Centro do Mundo, 

nov. 2016. Disponível em: 

<https://www.diariodocentrodomundo.com.br/erika-lust-e-o-porno-

feminista-por-nathali-macedo/>. Acesso em: 12 ago. 2018. 

 

MACHADO, R. Por uma genealogia do poder. In: FOUCAULT, M. 

Microfísica do poder. 3.ed. Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 2015. 

 

MAINGUENEAU, D. O discurso pornográfico. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2010 [2007].  

 

MÁRQUEZ, W. O que as mulheres buscam em sites eróticos? BBC 

Brasil, ago. 2015. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150804_porno_mulh

eres_lk>. Acesso em: 18 out. 2016. 



157 

 

 

MASSENA, J. Cinema pornô ganha visão feminina e vai se 

consolidando entre as mulheres. ALT Girls, abr. 2016. Disponível: 

<http://atl.clicrbs.com.br/atlgirls/2016/04/26/cinema-porno-ganha-visao-

feminina-e-vai-se-consolidando-entre-as-mulheres/>. Acesso em: 18 

ago. 2018.  

 

MERLO, P. Porno pink: conheça (e se encante pela) pornografia 

feminista djá! Revista Glamour, 24 abr. 2015. Disponível em: 

<http://revistaglamour.globo.com/Amor-Sexo/noticia/2015/04/porno-

pink-conheca-e-se-encante-pela-pornografia-feminista-dja.html>. 

Acesso em: 18 out. 2016. 

 

MORE of what women want. Pornhub, 25 jul. 2015. Disponível em: 

<http://www.pornhub.com/insights/women-gender-demographics-

searches>. Acesso em: 01 nov. 2016. 

 

MOTTA, A. R.; POSSENTI, S. Direita e esquerda: volver! In: 

JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS DO DISCURSO. 1. 

Anais. 2008. Disponível em: 

<http://www.dle.uem.br/jied/pdf/DIREITA%20E%20ESQUERDA%20

motta%20e%20possenti.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2018. 

 

MULVEY, L. Prazer visual e cinema narrativo. In: XAVIER, I. (Org.). 

A experiência do cinema: antologia. Rio de Janeiro: Edições Graal, 

Embrafilme, 1983 [1975]. 

 

NICHOLSON, L. Interpretando o gênero. Revista Estudos Feministas, 

Florianópolis, v. 8, n. 2, p. 9-41, 2000 [1999]. 

 

NOBRE, M. Mulheres gostam de filme pornô, sim! Superela, mai. 

2017. Disponível em: <https://superela.com/mulher-porno-rola-match >. 

Acesso em: 12 ago. 2018. 

 

PRECIADO, P. B. Mujeres en los márjenes. El Pais, 01 jan. 2007. 

Disponível em: 

<http://elpais.com/diario/2007/01/13/babelia/1168648750_850215.html

>. Acesso em: 10 mai. 2017. 

 

_____. Manifesto contrassexual: práticas subversivas de identidade 

sexual. São Paulo: n-1 edições, 2014 [2002]. 



158 

 

 

____. Testo yonqui. Madrid: Espasa, 2008.  

 

PINTO, P.; NOGUEIRA, M. C.; OLIVEIRA, J. M. Debates feministas 

sobre pornografia heteronormativa: estéticas e ideologias da 

sexualização. Psicol. Reflex. Crit., Porto Alegre, v. 23, n. 2, p. 374-383, 

2010. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

79722010000200020&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 22 mar. 2017. 

 

QUAL é a melhor pornografia para mulheres? Irresistível, fev. 2014. 

Disponível em: <http://irresistivel.com.br/qual-e-melhor-pornografia-

para-mulheres>. Acesso em: 20 out. 2016. 

 

RESTREPO, E.; ROJAS, A. Inflexión decolonial: fuentes, conceptos y 

cuestionamientos. 1ª Ed. Popayán: Editorial Universidad del Cauca, 

2010. 

 

SANTANA, L. M.; RUBIM, L. Feminismo e pornografia, 

distanciamentos e aproximações. 17º Encontro Nacional da Rede 

Feminista Norte e Nordeste de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher e 

Relações de Gênero, 17., 2012, Paraíba. Anais... Paraíba: Universidade 

Federal da Paraíba, 2012. Disponível em: 

<http://www.ufpb.br/evento/lti/ocs/index.php/17redor/17redor/paper/vie

w/349>. Acesso em: 10 mai. 2017.   

 

SCOTT, J. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e 

Realidade, Porto Alegre, v. 20, n. 2, p. 71-99, 1995 [1990]. Disponível 

em: 

<http://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/71721/4

0667>. Acesso em: 10 mai. 2017. 

 

TOMAZ, R. Construções de uma beleza feminina: tweens, corpo e Girl 

Power. In: IX POSCOM: Seminário dos Alunos de Pós-Graduação em 

Comunicação Social da PUC, 9., 2012, Rio de Janeiro. Anais... Rio de 

Janeiro: PUC, 2012. Disponível em: <http://criancaeconsumo.org.br/wp-

content/uploads/2014/02/158274979-Construcoes-de-uma-beleza-

feminina-tweens-corpo-e-Girl-Power.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2018. 

 

VEYNE, P. Foucault: seu pensamento, sua pessoa. Trad. Marcelo 

Jacques de Morais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011 [2010]. 



159 

 

 

WALSH, C. Interculturalidade e (de)colonialidade: perspectivas 

críticas e políticas. In: XII Congresso ARIC, 12., 2009, Florianópolis. 

Anais... Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina.  

 


