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RESUMO 

LUZZI, T. E. Subjetividade e pornô online: uma análise institucional do discurso. 2017. 

270 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Instituto de Psicologia, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2017. 

 

O presente trabalho tem como objeto/corpus analisado a pornografia online, e tem como 

objetivo responder às questões: "como é o gênero discursivo do pornô online?" e "onde se 

pode reconhecer a produção de subjetividade no dispositivo pornô online?". As perguntas 

foram formuladas a partir do repertório conceitual minimalista da Análise Institucional do 

Discurso (AID), criada por Marlene Guirado; a AID é o método, a estratégia de pensamento 

que orienta o trabalho e o instrui acerca dos conceitos de discurso, gênero discursivo, 

instituição e subjetividade. Para realizar a pesquisa, procedemos em três etapas: (1) análise de 

sites; (2) análise de vídeos; e (3) análise de comentários de usuários. Cada etapa corresponde 

a um tipo de recorte para o material. No primeiro caso, decidimos seguir a estrutura de 

XVideos.com, cotejando-a pontualmente com as de oito outros sítios; no segundo, escolhemos 

um vídeo heterossexual "profissional" chamado Sex Instruction, podendo confrontá-lo com 

materiais de categorias diferentes (gay, amador etc.); na terceira etapa, observamos os 

comentários escritos anonimamente para os vídeos antes analisados, e para alguns outros. 

Como resultados, quanto ao gênero discursivo, vimos que o site define seu usuário como 

alguém que sabe aquilo por que se interessa, e procura ativa e responsavelmente o "sexo 

explícito"; essa posição de autonomia não se sustenta no interior do vídeo, onde prevalece o 

interesse da câmera e a imagem de um corpo muito peculiar, ali composto. Já quanto à 

questão do sujeito, pudemos ver que o site desenha um usuário que é assediado pelas imagens 

pornográficas, interpelado até mesmo como corpo sexual que pode ser comparado com 

aqueles do pornô; o sujeito é produzido como alguém que pode participar do pornô e de um 

apagamento que ele opera nas "pessoas", que acabam dissolvendo-se na atmosfera de êxtase 

incessante, na figura corporal pornográfica e até na linguagem utilizada no site. Conclui-se daí 

que o pornô online, embora prometa uma subserviência eficiente aos desejos de seu usuário, é 

uma instituição que absorve os consumidores em seu funcionamento, estabelecendo lugares 

discursivos, moldando subjetividades e instituindo concepções propriamente pornôs de corpo, 

de sexo e de comunidade.  

Palavras-chave: Análise Institucional do Discurso; pornografia; internet; subjetividade. 
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ABSTRACT 

LUZZI, T. E. Subjectivity and internet porn: an institutional analysis of discourse. 2017. 

270 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Instituto de Psicologia, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2017. 

 

The present work has as analyzed subject/corpus the internet pornography, and aims to 

answer the following questions: "how is the discursive genre of internet porn?" And "where 

can we recognize the production of subjectivity in the internet porn apparatus (dispositif)?". 

The questions were formulated from the minimalist conceptual repertoire of the Institutional 

Analysis of Discourse (AID in Portuguese), created by Marlene Guirado. AID is the method, 

the strategy of thought that guides our work and instructs it in the concepts of discourse, 

discursive genre, institution and subjectivity. To carry out the research, we proceeded in three 

steps: (1) website analysis; (2) video analysis; and (3) users’ comments analysis. Each step 

corresponds to a type of cut for the material. In the first case, we decided to follow the 

structure of XVideos.com, and opportunely confronted it with that of eight other websites; in 

the second, we chose a "professional" heterosexual video called Sex Instruction, which could 

be compared to materials of different categories (gay, amateur, etc); and in the third step, we 

observed the comments written anonymously for the videos previously analyzed, as well as 

for some others. As a result, regarding the discursive genre, we perceived that the website 

defines its user as someone who knows what he is interested in, and actively and in a 

responsible way searches for "explicit sex"; this position of autonomy is not sustained within 

the video, for it is privileged the interest of the camera and the image of a very peculiar body 

which is composed there. As for the issue of the subjectivity, we could see that the website 

delineates a user who is constantly harassed by pornographic images, even called as a sexual 

body that can be compared to those of the porn. The subject is produced as someone who can 

take part in the porn and in a type of effacement that it operates on the "individuals", who end 

up being dissolved in the atmosphere of ceaseless ecstasy, in the pornographic body figure 

and even in the language used on the website. It follows that the internet porn, while 

promising efficient subservience to the desires of its users, is an institution that engages 

consumers in its functioning, by establishing discursive places, shaping subjectivities, and 

setting up properly pornographic conceptions of body, sex, and community . 

Keywords: Institutional Analysis of Discourse; pornography; internet; subjectivity. 
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NOTAS PRELIMINARES 

Histórico do autor no tema — Bolsa de estudos e relevância social do trabalho — Estrutura da 

dissertação — Outras escolhas na apresentação do texto 

 

 — 1. — Este trabalho é a última e mais longa etapa de um contato acadêmico com a 

pornografia que começou em 2011, com os amigos e parceiros de trabalho Luiz Moreno 

Guimarães e Rogério Caron Furquim. Ao longo de alguns anos, pensamos sobre o 

assunto referindo-nos a autores como Jacques Lacan, Slavoj Zizek, Giorgio Agamben e 

Jean Baudrillard; nesse percurso, pudemos apresentar alguns resultados — um tanto 

caóticos e bastante imbuídos da vontade de transgredir a etiqueta universitária — por 

meio de minicurso, palestra, pôster e até da edição caseira de um vídeo, que foi exibido 

algumas vezes no saguão do Espaço Tom Jobim do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 

causando reações curiosas num público composto mormente de psicanalistas lacanianos. 

 A decisão de realizar o mestrado com a professora Marlene Guirado e a estratégia de 

pensamento da Análise Institucional do Discurso merece, certamente, o nome de 

"guinada". Na presente pesquisa, entregamo-nos à produção de um texto longo, que 

começa com uma fundamentação e uma discussão bibliográficas mais intensas e com um 

olhar muito detido ao material que nos propusemos a analisar. Abrimos mão do intricado 

aparato conceitual e da complicada terminologia que vínhamos utilizando, para ir ao 

corpus eleito apenas com uns poucos e estratégicos operadores conceituais. 

 — 2. — A maior parte do tempo da pesquisa foi fomentada por uma bolsa de estudos de 

R$ 1.500,00 mensais, conquistada graças às boas notas que tiramos nas provas de Inglês e 

de "Conhecimentos em Psicologia", e também na avaliação de nosso projeto de pesquisa; 

tudo isso fez parte do procedimento de seleção dos candidatos ao mestrado no Ipusp. A 

contrapartida exigida foi que não nos dedicássemos a nenhum outro trabalho além da 

pesquisa, das aulas e da escrita da dissertação — e, de fato, assim que entramos em outro 

emprego, abrimos mão da bolsa. Mas, para além do merecimento da bolsa e do 

cumprimento da regra de dedicação exclusiva, cabe avaliarmos a relevância desse 

trabalho para a sociedade que o financiou. 

 O assunto tratado é descrito por vários autores como dotado de histórico de 

"desmerecimentos", não só do ponto de vista estético, mas também teórico. Não 

advogamos que haja ali qualidades estéticas, mas defendemos certamente a relevância do 

estudo do assunto. O fácil acesso a um repertório gigantesco de pornografia online em um 

celular ou tablet torna difícil imaginar indivíduos e famílias que consigam passar uma 

vida toda ao largo desse tipo de material; os discursos que se ergueram e ainda se erguem 

para falar de pornografia sempre deixam claro que não se passa por ela de forma 

completamente indiferente.  
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 Ademais, não é preciso chegar ao ponto de dizer que o desejo sexual é um instinto 

fundamental do ser humano, por sua natureza animal ou qualquer coisa assim, para 

reconhecer que o sexo, até mesmo quando sua vivência concreta é negada pela escolha de 

uma vida casta, é uma questão importante para as pessoas; é um tema recorrente nas 

diferentes épocas e culturas, e que se entrelaça com o amor, o ciúme, a admiração sentida 

por outras pessoas, a experiência do próprio corpo, a prospecção de nosso futuro, as 

instituições sociais em meio a que nascemos, a religião, a família e até mesmo a política 

(entre tantos outros). Da infância à vida idosa, do sucesso ao fracasso, da entrega 

hedonista à abstenção monacal, novos problemas podem sempre se colocar. 

 Paramos para pensar nisto: em como a pornografia, que toca em pontos vários da 

sexualidade, circula desse modo hiperacelerado e que não deixa muito tempo para pensar 

e refletir. O tempo disposto por nós para fazê-lo, com disciplina, método e vontade de 

descrever e compreender vários níveis do dispositivo pornô — desse conjunto de 

procedimentos que dispõem, apresentam o sexo pornográfico de uma certa forma, num 

certo contexto e dando recursos específicos — foi o que a sociedade pagou, e que 

tentamos retribuir cuidando bem do texto que ora apresentamos.  

 — 3. — Depois desta Nota, a dissertação possui três grandes capítulos: "Introdução", 

"Resultados e Discussão" e "Conclusões". Depois disso vêm as Referências e um 

Glossário. 

 A Introdução é tripartida. Começamos pela apresentação do método (estratégia de 

pensamento), a Análise Institucional do Discurso, e lá explicamos o motivo de começar 

assim e os conceitos fundamentais ao trabalho; depois, acompanhando o livro O Discurso 

Pornográfico de Dominique Maingueneau, fazemos uma discussão bibliográfica em que 

está presente, talvez, o sumo do que pudemos ler desde 2011; na terceira parte da 

introdução, deixamos assentes os seguintes elementos básicos da pesquisa: justificativa, 

objetivos, materiais e procedimentos. 

 Os Resultados e Discussão também são divididos em três partes. Na primeira parte nós 

procedemos à análise de sites, apresentando o contexto em que os vídeos são acessados; 

na segunda, fazemos uma análise detida de um vídeo heterossexual "profissional", e 

depois partimos para três tipos diferentes de pornografia; para terminar, analisamos 

comentários e avaliações que os usuários dedicam aos vídeos. 

 Na Conclusão, retomamos as questões de pesquisa e propomos um fechamento às 

análises realizadas, verificando se pudemos responder às perguntas declaradas; também 

discutimos elementos que se destacaram mas que não são propriamente do escopo das 

perguntas formuladas; ponderamos um pouco sobre as limitações do trabalho e dizemos 

algumas palavras finais. 

 Em várias partes do trabalho, valemo-nos da rotina de pular uma linha para dividir ao 

meio as muitas seções do texto (marcando a linha pulada com um asterisco). Trata-se de 

uma espécie de "controle de volume" do som: na primeira metade, a voz que apresenta e 

expõe está mais alta, e menos audível aquela que analisa, glosa, traça conexões e, às 
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vezes, graceja; na segunda parte, esta última fica um pouquinho mais potente e sobrepuja 

a primeira. 

 Os três capítulos, cada uma de suas partes, e cada uma das seções em que se dividem as 

partes vêm organizados por uma numeração bastante intuitiva (1, 1.1, 2.1.2...); dentro de 

muitas das seções há a já mencionada divisão por meio do asterisco, mas em alguns casos 

nossa vontade de deixar claras as separações do texto foi maior ainda. Para essas 

situações utilizamos a numeração arábica ou a romana para separar grupos de parágrafos 

afins dentro de cada seção; em regra, quando os grupos pertencem à primeira metade da 

seção, temos a numeração arábica e quando pertencem à segunda metade da seção, temos 

a numeração romana. De modo que ficamos assim: 

   4.   Capítulo 

    4.4.   Parte 

     4.4.4.   Seção 

       — 4. —  Itens do texto da seção – primeira metade 

            *  Divisão entre as metades. 

       — IV.  Itens do texto da seção – segunda metade 

 As Referências são separadas em dois grupos; o objetivo desta divisão foi podermos 

indicar os vídeos de uma forma mais fácil de compreender, já que muitas das peças 

audiovisuais analisadas não apresentam as informações que tradicionalmente se exigem 

para a elaboração de referências bibliográficas (diretor, ano de produção, título oficial, 

registro, etc.), o que dificultaria o trabalho do leitor que quisesse encontrar os clipes. 

 Por fim, o Glossário tenta contemplar todas as gírias e termos em língua estrangeira 

relacionados ao pornô online que tenham sido empregados ao longo do trabalho; as 

definições são elaboradas por nós, pois quase sempre se trata de termos informais ou de 

palavras obscenas. 

 — 4. — A norma adotada para a formatação foi a da ABNT (FUNARO, PESTANA, et 

al., 2009), estando as maiores adaptações à norma e outras escolhas pessoais listadas 

abaixo: 

 a) Não fizemos cotejo entre textos em língua estrangeira e suas traduções, de 

modo que textos cuja referência bibliográfica é em língua estrangeira, mas que se 

encontram citados em português, foram traduzidos por nós (e nem sempre ficamos 

indicando "tradução nossa", que está subentendida em tais casos pelo que hora 

anunciamos). O texto originalmente escrito em outra língua mas que consta nas 

referências em sua versão traduzida e editada em português, foi, por óbvio, 

traduzido por outrem. 

 b) Sabemos que a regra para citações indiretas (não literais) é não indicar a 

página. Ainda assim, decidimos em alguns casos dar a indicação sobre em que 

altura do texto consultado as ideias apresentadas se encontram, ainda que a citação 

fosse apenas indireta. Nos casos de citação direta, fornecemos a página sempre que 

paginado for o texto. 

 c) Quando alguma palavra precisou ser interpolada, seja para glosar um termo 

catafórico ou anafórico cujo referente está demasiado distante, seja para esclarecer 

traduções ou expressões, a inserção virá dentro de colchetes, como manda o 
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figurino. Talqualmente, as reticências que indicam a omissão nossa de parte do 

texto citado (para evitar que sejam extensas demais as citações) são isoladas por 

colchetes, evitando assim a confusão com eventuais reticências colocadas no 

original pelo próprio autor. 

 d) Exigindo o assunto um uso muito constante do inglês, de gírias e de termos 

comuns na internet, ficou difícil sermos regulares com o uso do itálico, que 

preferimos manter sempre nos termos estrangeiros, mas que também utilizamos 

com a função de ênfase — evitando esse uso quando pudesse gerar confusão com 

as palavras de outros idiomas. Pedimos desculpas antecipadas pelas palavras que 

certamente deixamos passar com alguma imperfeição na formatação; os termos 

"site", que o Senado Federal (SENADO FEDERAL, 2012) recomenda sem itálico, 

e "online", que fica melhor inclinadinho, devem ser os campeões de lapsos. 

 e) No início de nossa redação estávamos com o cuidado de revezar o gênero das 

referências ao leitor, interpelando-o, muita vez, como "a leitora". No exame de 

qualificação, nossa orientadora forneceu argumentos convincentes para o retorno 

ao masculino genérico, e nós aderimos então à forma tradicional.  

 f) Fique registro de que não contratamos serviço de revisão de texto. Disso 

decorre que deve haver alguns erros de digitação, solecismos, repetições de 

palavras... todos na nossa conta. Também, como decorrência, podemo-nos louvar 

de uma boa construção, de uma frase bem-escrita, como sendo de nossa autoria. 

 g) Usamos muito, além das construções com sujeito ou com agente da passiva 

indeterminados (passiva sintética), aquelas em que a primeira pessoa do plural vai 

pela do singular — formando o plural da modéstia, que pode pedir concordância 

esquisita a ouvidos desavisados, como: "estamos duvidoso de que..." etc.. 

Estranhador que às vezes nós mesmo somos da sonoridade de certas silepses 

(CUNHA e CINTRA, 2016, p. 645-648), cremos ter ignorado a "regra" (se é que é 

regra) por várias vezes, no texto que segue. Quem nos lê que se acostume a 

carregar lápis na mochila, para na margem acusar-nos desses e doutros deslizes. 

 h) Cabe também uma nota sobre eventuais problemas com a chamada "nova 

ortografia" do português. A língua escrita, para nós, não mudou nem tão cedo a 

ponto de podermos aprendê-la na nova regra, nem tão tarde a ponto de termos 

consolidada a antiga e podermos, então, fazer a substituição. Somos fruto dos anos 

de transição, o que avulta as naturais dificuldades de escrever sob uma norma que 

já é, em vários pontos, criticável. Ao mesmo tempo, as decisões dos usuários da 

língua, os erros que escolhermos repetir, serão fundamentais para decidir o que, do 

Acordo, prosperará — e o que dele será rejeitado pela história; cuidar nesse nosso 

papel, como escritores, pode ser mais importante do que tentar reformar as 

reformas, com leis em cima de leis. 

 i) Para auxílio do leitor que não desejar assistir aos clipes estudados, também 

elaboramos um "Caderno de Figuras", que pode ser encontrado no seguinte 

endereço:  

https://drive.google.com/open?id=0B7B4fvSrKWhcVHl0Q0ZabDZCOVk 

Não há correspondência ponto-a-ponto entre partes da dissertação e imagens do 

caderno, embora ele tente acompanhar o desenrolar do texto. Advertimos para o 

fato de que as imagens são pornográficas, explícitas e, aberto o arquivo, aparecerão 

na tela.  

https://drive.google.com/open?id=0B7B4fvSrKWhcVHl0Q0ZabDZCOVk
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1. INTRODUÇÃO 

Optamos por começar este trabalho enunciando sem rodeios a proposta, uma linha para o 

método, outra para o objeto: 

 O método será o da Análise Institucional do Discurso. 

 O objeto, ou melhor, o corpus analisado será o material pornô online. 

 Tal anúncio, ao acontecer, nos coloca algumas obrigações. Para começar, explicar que 

método é esse e como ele pode se mostrar compatível com tal objeto. Também, explicar que 

objeto será esse, ou seja, o que é que, do material heterogêneo em jogo no pornô e na internet, 

de fato analisaremos como discurso. 

 Estaríamos incorrendo em um problema de ordem? Não deveríamos começar 

apresentando o objeto, dando sua definição, delimitando o significado de cada palavra, 

calibrando nosso vocabulário com o de nosso leitor, para só então procedermos à declaração 

do método? Poderíamos fazer assim, mas haveria um entrave outro, a nosso ver maior: é que 

o material a ser analisado é vastíssimo, e preferimos, ao estremar um corpus, que a estratégia 

de pensamento que opera o recorte esteja bem enunciada. 

1.1. A Análise Institucional do Discurso como método de pesquisa em 

Psicologia 

E "calha" de o método, a Análise Institucional do Discurso (AID), ser a própria estratégia de 

pensamento em jogo em nosso trabalho. Começaremos, portanto, discutindo método. 

 Contudo, não se trata neste momento de apresentar sujeitos de pesquisa, descrever 

procedimentos de obtenção de dados, especificar o software do navegador que abrirá dos sites 

analisados. Vamos pegar de Michel Foucault o jeito de pensar, quando em sua História da 

Sexualidade I – A Vontade de Saber (1976/2014) ele usa o capítulo intitulado "Método" para 

explicar a forma como compreenderá um conceito (poder). 

 No caso da AID, diremos que ela também pensa a partir de um conjunto de conceitos. 

Um conjunto que é minimalista e fronteiriço, trabalhado tanto numa aproximação da 

Psicologia à Psicanálise de Freud quanto na interface com outras áreas do conhecimento: "a 

Sociologia da análise de instituições concretas de Guilhon Albuquerque, a Linguística 
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pragmática da análise do discurso de Dominique Maingueneau e o pensamento de Michel 

Foucault a que estas duas últimas se relacionam, de alguma forma." (GUIRADO, 2015, p. 

108). 

 A seguir, exploraremos cada um dos conceitos de base da AID, tal como apresentados 

em recente artigo de Guirado (2015, p.108) e também em trabalhos anteriores:  

– instituição,  

– discurso,  

– análise e  

– sujeito/subjetividade. 

Com isso, será possível introduzir ao leitor a metodologia proposta, bem como a sua 

interlocução com o objeto da presente pesquisa, o material pornográfico. A estrutura será a 

seguinte: para cada um dos conceitos, traremos em primeiro lugar uma explicação sobre os 

seus fundamentos e o seu papel na AID; a seguir, pularemos uma linha e partiremos a uma 

reflexão sobre as possibilidades e adaptações necessárias para trabalhar o nosso tema. 

 Cumpre anotar que esta dissertação força um pouco os limites do trabalho com a AID. 

O método nasceu na análise de instituições propriamente ditas, como abrigos, escolas e a 

própria clínica psicanalítica, tomada como instituição; avançou para a análise do discurso de 

psicanalistas e de profissionais de psicologia; não parando por aí, passou a tomar textos do 

próprio Freud para análise, bem como outros textos teóricos da psicanálise; recentemente teve 

seu escopo ainda mais ampliado, num trabalho que tomou como corpus o discurso de 

escreventes em blogs na internet.
1
 Assim, temos nas próximas páginas a tarefa de embasar o 

alargamento ora proposto. Fá-lo-emos assistidos pela experiência adquirida no longo período 

em que já estivemos expostos, como pesquisador, ao discurso pornográfico que nossa 

pesquisa pretende analisar. 

1.1.1. Instituição 

Uma Análise Institucional do Discurso requer um conceito de instituição que possa ser 

pensado com a Psicologia, que possa pensar a Psicologia e que possa ajudar a analisar 

situações discursivas concretas. Diz-nos Guirado: 

Da Sociologia de Albuquerque, tomamos o conceito de instituições como 

práticas ou relações sociais que se repetem e se legitimam, na ação mesma 

de seus atores; são seus efeitos de reconhecimento e desconhecimento no 

plano das representações que dão o carácter de legitimidade, de naturalidade, 

ao que é instituído.  (GUIRADO, 2015, p. 108) 

                                                 
1
 Ungaretti (2013), Veiga (2008) e Lima (2007); L. Guirado (2013); Silva (2014) e Afonso (2015); e Lima 

(2016). Nosso trabalho se reportará mais a este último. 
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 Mais adiante, veremos que os discursos estão incluídos na ideia de "práticas", 

mencionada pela autora; isso porque o discurso é, na AID, entendido como ato e 

acontecimento. A instituição não é mero cenário do discurso e o discurso não é mero 

instrumento dos agentes institucionais; ao contrário, a instituição se faz pelas relações 

discursivas entre seus atores, que legitimam e cristalizam lugares institucionais, modos de 

falar e fazer, gêneros discursivos, e assim por diante. 

 Não é exclusivamente de instituições formalizadas que falamos; também não é 

necessário um elevado número de agentes para que haja instituição (GUIRADO, 2000, p. 81). 

Onde houver o funcionamento acima descrito, reconheceremos a instituição em sentido 

concreto. É assim que a clínica psicanalítica pode ser compreendida como dispositivo 

institucional; assim foi que um dispositivo de publicações de textos na internet, o blog, 

tornou-se passível de uma análise institucional do discurso. 

 Os atores institucionais ocupam determinados lugares, representam determinados 

papéis legitimados pela instituição, mas não são determinados pelo lugar ocupado. Isso 

porque também tendem a reeditar antigas cenas e atuar em posições que anteriormente lhes 

caíram bem (na família ou em outras instituições), mas que lhes podem ser negadas, 

marcando uma inelutável distância entre a expectativa e o que acontece de fato. 

 Aí residem os efeitos de reconhecimento e desconhecimento, aí a instituição e a 

subjetividade se perfazem, prescindindo de uma "interioridade pelo fazer concreto e pelo 

discurso". Aí se contorna este que é o objeto da AID: "as relações, mas não aquelas 

imediatamente observáveis, e sim, tal como percebidas, imaginadas, por aqueles que 

concretamente as fazem" (GUIRADO, 2009c, p. 331). 

 Retornaremos a essa discussão quando explanarmos o conceito de subjetividade. Cabe, 

ainda, apresentar a noção de objeto institucional. "Toda instituição", diz Guirado, "constitui 

um objeto (imaterial, impalpável): é aquilo (ou a relação básica) em nome de que ela se faz, e 

cujo monopólio é reivindicado numa delimitação de âmbito de ação com outras instituições" 

(2009a, p. 45, grifo da autora). Entender o objeto que a instituição reivindica como "seu" é 

uma etapa importante de uma análise institucional do discurso. 

* 

 Pensar o pornô online com o método da AID será trazer o conceito de instituição para 

um objeto onde a instituição está presente, mas frequentemente não é vista. Após o longo 

tempo por que já estivemos pesquisando a pornografia, podemos afirmar ao leitor que há em 
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nosso objeto (à primeira vista desordenado e caótico) uma série de dispositivos legais em 

jogo, uma porção de normas de conduta, um bocado de conteúdos proibidos e de materiais 

incentivados e promovidos; há um vocabulário dos títulos e uma gíria dos consumidores; há 

regularidades e repetições nas posições, nos scripts, nos ângulos, nos temas; há consumos 

ritualizados e jogos de imaginação por parte do espectador, há margem para equívocos, 

desengates e efeitos de desconhecimento. Há relações de clientela, fidelização, expectativas e 

legitimações. 

 Posto que não possamos dar garantia de que as coisas "são" assim, podemos afirmar 

que assim as pensaremos. 

1.1.2. Discurso e Análise I 

Esta introdução ao conceito de discurso tomado pela Análise Institucional do Discurso é 

também o primeiro de dois momentos
2
 em que trabalharemos com Dominique Maingueneau, 

representante da Análise do Discurso (AD) francesa e grande interlocutor da proposta de 

Guirado. Conforme esta 

Da Análise do discurso francesa, os conceitos de gênero de discurso, 

comunidade discursiva e cena enunciativa permitem pensar a linguagem 

como discurso e, este, como ato de fala cujo sentido só se pode apreender 

pelo contexto em que se produz, pelo dispositivo social que o matricia, 

conforme preconiza Maingueneau. (GUIRADO, 2015, p. 108) 

 Passaremos a uma apresentação da abordagem pragmática do discurso, para a seguir 

abordar o gênero de discurso, a comunidade discursiva e a cena enunciativa. 

 — 1. — A Análise do Discurso de Maingueneau tem em Foucault uma de suas fontes. 

Conforme Guirado (2009a, p. 98), Michel Foucault provoca uma reviravolta no quadro das 

análises do discurso ao publicar, em 1969, Arqueologia do Saber. Nesta obra, o autor propõe 

desalinhar-se da linguagem como representação de uma realidade e da hermenêutica como 

decifração de sentidos ocultos, passando a entender o discurso "como dispositivo 

institucional, como acontecimento, como enunciação mesma" (ibidem, p.98). 

 Falaremos mais de Foucault na seção seguinte. Importa dizer que a concepção do 

discurso como ação ou acontecimento também floresceu em outra parte, por meio dos autores 

da chamada abordagem "pragmática" da linguagem. Grosso modo, a pragmática é uma 

vertente que, para além dos significados próprios da palavra (semântica) e de sua relação com 

a organização dos enunciados (sintaxe), compreende o discurso no plano da interação; 

                                                 
2
 O segundo será na parte 2 desta Introdução, onde trabalhamos com seu livro O Discurso Pornográfico. 
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portanto, todo sentido só pode se construir a partir do contexto, considerando o lugar de 

enunciação.
 3
 

 J. L. Austin, um autor que muito avançou nessa forma de pensar a linguagem que 

chamamos de pragmática (MAINGUENEAU em GUIRADO, 2000, p. 28), cunhou a teoria 

dos "Speech acts", dos atos de fala. Ali, o dizer é compreendido como algo além da 

constatação ou da comunicação de que algo é verdadeiro ou falso: ele pode criar situações, 

como o juiz de paz modifica um estado civil quando declara os dois "marido e mulher", e 

como o "dou minha palavra" produz certo vínculo de obrigação com o dono da venda onde se 

compra fiado. 

 Além disso, a pragmática também cuida do fato de que a fala (o discurso) é 

cooperativa, ação entre parceiros e não apenas atividade de um sujeito que "se expressa", 

comunicando uma intenção que esteja "dentro" ou "acima", na verdade interior ou na 

sobredeterminação da estrutura (social ou da língua). Privilegia, pois, a ideia de que há 

sempre dois ou mais coenunciadores, em vez de aderir a um esquema emissor/destinatário 

(MAINGUENEAU em GUIRADO, 2000, p.29).  

 Junto com os dois últimos parágrafos, um terceiro desdobramento dessa aproximação 

pragmática operada pela AD é a subversão da oposição entre texto e contexto. Esta oposição é 

muito presente em leituras que reduzem o texto a um produto/instrumento da luta social em 

que tenha sido produzido, mas também em abordagens do "texto pelo texto", onde o texto só 

remete a outros textos desconstruídos desde o interior do texto, nunca às expectativas do 

autor, às representações que ele tem sobre si e sobre seu receptor, ou ao objeto concreto de 

que ele fala. Para Maingueneau, ao contrário, o discurso está inserido num contexto e também 

está sempre construindo esse contexto. "O contexto é uma realidade dinâmica" 

(MAINGUENEAU em GUIRADO, 2000, p.30).  

 Nas palavras de Guirado:  

                                                 
3
 A frase em itálico foi proferida em aula por Guirado. Aproveita-se a nota para enfatizar que a pragmática, 

substantivo feminino, tem um sentido próprio que não se deve confundir com o pragmatismo e seus praticantes, 

que seriam, a rigor, "pragmatistas" (pessoas cujos pensamentos e ações se orientam aos fins, à utilidade, à 

realidade material). A confusão se dá porque o adjetivo pragmático/pragmática também tem sido usado para 

caracterizar as pessoas que praticam ou se identificam com o pragmatismo. Em todo caso, segundo o dicionário 

Caldas Aulete, a pragmática de que falamos assim se define:  

1. Conjunto de normas ou fórmulas que regulam os atos e cerimônias da corte e da igreja. 

2. Por extensão. Conjunto de normas de conduta adotado em ocasiões formais; ETIQUETA. 

3. Linguística. Parte da linguística que estuda como os enunciados comunicam significados diferentes 

num contexto. 

4. Linguística. Parte da semiologia que estuda esp. as relações entre os símbolos e seus usuários. 

< http://www.aulete.com.br/pragm%C3%A1tica > <acesso em 19/04/2016>  

http://www.aulete.com.br/pragm%C3%A1tica
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Se assim se pensa um objeto para a AD, pode-se dizer que o discurso e seu 

modo de produção guardam uma relação de interioridade e rejeitam as 

explicações que vão da transcendência de um sujeito produtor até a 

exterioridade de causas sociais, passando pela autonomia do sentido em 

relação às suas condições de produção, bem como pela determinação 

estrutural do sujeito e do enunciado. (GUIRADO, 2009a, p. 105) 

  Portanto: (i) o discurso nesta dissertação será analisado em sua dimensão de ato, 

produção, acontecimento; (ii) por ter dimensão de atividade, ele será compreendido como 

coenunciação que envolve os interlocutores em uma atividade social conjunta, que não é 

meramente comunicativa; (iii) desses discursos-atos, os lugares de enunciação e o contexto 

são parte integrante da produção de sentido, e serão considerados constantemente na análise. 

 — 2. — Retomemos Maingueneau: "Se o objeto da análise do discurso não é a 

coerência do texto, mas a articulação entre essa coerência e um lugar social, a noção de 

gênero de discurso será privilegiada" (MAINGUENEAU em GUIRADO, 2000, p.23). Isso 

porque a ideia de lugar social, na análise do discurso, não é a de um conceito estritamente 

sociológico; antes, voltando-se aos princípios da pragmática, é entendida num sentido amplo: 

"a política, um jornal, a literatura, um hospital, uma aula, a entrevista num consultório entre 

um psicólogo e um cliente são 'lugares sociais'" (ibidem, p. 23). 

 E o que é um gênero de discurso? Disse-o Maingueneau, em seu curso: 

Um gênero de discurso é um dispositivo social de produção e de recepção 

do discurso. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora é um gênero de 

discurso, um gênero "aula universitária". [...] O que eu estou dizendo é, ao 

mesmo momento, um acontecimento social e uma certa organização 

verbal; a articulação dos dois é o núcleo da análise do discurso. [...] 

Poder-se-ia dizer que se deve estudar o discurso como instituição discursiva. 

Quando falamos de "instituições" pensamos em entidades como a escola, a 

igreja, etc., mas instituições de fala também são instituições. Uma instituição 

não-verbal (uma escola, um hospital...) não existe sem o discurso, mas os 

gêneros de discurso também são instituições. (MAINGUENEAU em 

GUIRADO, 2000, p.24; nossos destaques) 

 — 3. — O conceito de gênero discursivo é bastante importante para a construção da 

ideia de comunidade discursiva, porque ambos se referem à organização social do discurso; 

aqui estamos na problemática paradoxal de que o discurso é um modo de organizar os homens 

ao mesmo tempo que a organização humana é a condição do discurso (MAINGUENEAU, em 

GUIRADO, 2000, p.101).  

A noção de comunidade discursiva, de um lado, filia-se à de Foucault, 

sociedade discursiva, que, como os rituais, as doutrinas e a educação, 

respondem pelos procedimentos de circulação dos discursos [a autora refere-

se aqui ao texto A Ordem do Discurso de Foucault]. De outro, podemos nela 
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reconhecer os termos do conceito de instituição com que trabalhamos na 

análise institucional do discurso. (GUIRADO, 2009a, p. 111). 

 Trabalhar pensando em comunidade discursiva é importante para que consigamos 

traçar os limites, a alçada de determinado gênero discursivo; os gêneros discursivos, 

entendidos como operadores para análises pragmáticas do discurso, não podem simplesmente 

ser generalizados para além da comunidade discursiva que os legitima mediante a 

participação e o exercício dos lugares de enunciação. Lembrando-nos das metáforas de 

Maingueneau para o gênero discursivo (teatro, jogo, contrato e ritual)
4
, uma criança pequena 

que rabisca uma assinatura em um contrato não a compromete aos termos do ajuste, pois ela 

está fora da comunidade dos adultos que compartilham o instrumento do contrato. Bem assim, 

o grito de "Fogo!" vindo da plateia do teatro tem a intenção trocar de supetão o gênero 

discursivo e é entendido por aquela comunidade de espectadores como alarme de incêndio. 

 — 4. — Precisamos, por fim, falar da cena enunciativa ou cena de enunciação. Essa 

cena é aquela que é "proposta" pelo ato de enunciação, por suas escolhas de palavras e sua 

forma de apresentar; como se articula diretamente com a recepção/coenunciação do discurso, 

sua construção ou reconstrução é uma tarefa da análise. Em Análise de Textos de 

Comunicação (2002, p. 85-93), Maingueneau apresenta (analisando um anúncio em revista, 

dirigido a mulheres) o desdobramento da ideia de "cena de enunciação" ou "cena enunciativa" 

em três outras cenas, que funcionam como camadas, progressivamente mais englobantes, de 

uma mesma situação (co)enunciativa:  

– a cena englobante, em que a leitora do anúncio é envolvida como 

consumidora, por um tipo discursivo denominado "propaganda"; seria o campo 

mais amplo, que engloba os dois seguintes. 

– a cena genérica, que traz à tona o gênero discursivo, o dispositivo social que o 

meio "revista" propõe, interpelando a mulher como posicionada em um lugar 

específico (o de leitora de revistas, que folheia, olha figuras etc.) 

– a cenografia, em que diversos recursos são empregados para montar um 

quadro cênico que possa amainar a crueza da intenção principal (vender): cores da 

página, fonte, imagens, a maneira como a moça representada na revista sorri, ao 

telefone, junto com um texto que interpela a leitora como amiga etc.
5
 A cenografia 

                                                 
4
 (MAINGUENAU em GUIRADO, 2000, p.94-96; GUIRADO, 2009, p. 107-108) 

5
 Talvez aqui possamos encontrar o fenômeno do que se batizou de willing suspension of disbelief 

(COLERIDGE, 1817). Na cenografia arranjam-se diversos elementos para iscar a coenunciadora não por aquilo 

que ela é — leitora e alvo do ardil publicitário —, mas pelo que ela provavelmente não é, mas pode crer ser por 

alguns instantes — amiga da moça que fala ao telefone. A cenografia é o conjunto de recursos que facilita o 

nosso deixar-se enganar, ajuda-nos a esquecer que aquele não é Hamlet assombrado, que o outro não é um 

espectro de verdade, são ambos atores e que, finda a peça, beberão uma cerveja juntos. No discurso publicitário 

ora em comento, a cenografia legitima o discurso persuasivo, conquanto seja ao mesmo tempo construída pelo 

discurso — tem, portanto, um caráter paradoxal (MAINGUENEAU, 2002, p.87). 
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está englobada pelo gênero e pelo tipo de discurso, e se relaciona à situação 

enunciativa singular, à leitura efetiva da revista em que um discurso de tipo 

propaganda aparece e propõe à leitora a participação numa cena.
6
 

 Como o tipo e o gênero de discurso nem sempre se separam de forma tão precisa, sua 

separação não será enfatizada pela AID
7
, que preferirá analisar a cena de enunciação como 

cena genérica e cenografia: 

A cena genérica configura-se no plano dos papéis formais, concretamente 

implicados pelos gêneros de discursos, por exemplo, os de vendedores e 

compradores no comércio, professores e alunos na escola, terapeuta e 

paciente na clínica.  

A cenografia é o plano mais imediato da relação que caracteriza o Gênero do 

Discurso. É seu nível mais concreto e complexo, porque é o nível da relação 

face a face que reconstrói o GD. Quando um professor, em seu lugar 

genérico de professor, o ocupa como amigo dos alunos, terá um discurso 

diferente de um intelectual ou de um cientista impessoal [...]. (GUIRADO, 

2009a, p.113) 

 Vemos, portanto que analisar a cena enunciativa tem a ver com reconhecer a força do 

gênero/tipo discursivo, da instituição e da comunidade discursiva, sem abraçar a ideia de que 

o discurso está engessado por esses fatores. A cenografia envolve a dimensão do face a face 

em que o discurso como acontecimento pode ser acaso e resistência à configuração genérica 

da cena.
8
 A análise se enriquece conforme sucede em captar o que Maingueneau chamou de 

as tensões entre as cenas (2002, p. 92). 

* 

 — I. Com uma orientação pragmática, evitaremos tomar elementos do material 

analisado como símbolos, representações de um significado oculto, existente num plano 

paralelo em que morariam os verdadeiros sentidos. O sexo "de quatro" não será símbolo 

inequívoco de submissão, nem a exibição de homens negros significará inclusão social e 

democracia. Um desafio será situar bem quais são os coenunciadores mais importantes da 

longa cadeia que passa por empresários, diretores, atores, cameramen, editores, webdesigners, 

pirateadores, gestores de filtros de website e consumidores finais, entre outros; pois é na cena 

de (co)enunciação que buscaremos a produção dos sentidos. Como veremos adiante, a 

pornografia é frequentemente definida pelos autores e dicionários com base na reação que ela 

                                                 
6
 Sobre cena englobante, cena genérica e cenografia, consultar também o capítulo "Gênero de discurso e cena de 

enunciação" (MAINGUENEAU, 2015). 
7
 Ver Guirado (2009, p. 109, nt.4). Voltaremos a falar de tipo e gênero de discurso abaixo (1.2.1). 

8
 Um pouco adiante (1.1.5 infra), veremos que o conceito de ethos ("caráter do orador") é associado ao discurso 

desempenhado face a face, especialmente quando a composição da cenografia escapa à alçada do enunciador. 
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provoca no espectador (excitação sexual e masturbação), e portanto é entendida como um 

gênero fílmico calcado na cena de recepção, na coenunciação. 

 — II. A ideia de gênero discursivo não se confunde com a ideia de gênero do livro ou 

do filme (que seriam o "gênero do enredo" — comédia, ação etc.), e isso porque remete 

também ao dispositivo social. Uma pergunta para ser respondida ao longo de toda a pesquisa 

é: qual o gênero discursivo que o pornô online constitui? Como ele funciona? 

 — III. A noção de comunidade discursiva pode ajudar a compreender alguns 

elementos da pornografia online, como os títulos de vídeos, nomes de categorias e tags, que 

são baseados em siglas e gírias, importantes para que o usuário se guie dentro dos sites
9
. Além 

disso, os maiores sítios pornográficos apresentam a opção de comentar vídeos e ler os 

comentários de outros usuários, criando uma ideia de comunidade, ou ao menos um canal de 

comunicação que merece análise. 

 — IV. O começo da investigação sobre a cena de enunciação será possível por meio 

de um diálogo com o capítulo "A enunciação pornográfica" do livro O Discurso Pornográfico 

de Dominique Maingueneau. Ali (1.2.5 infra) observaremos os recursos que Maingueneau 

destaca na produção textual dos pornógrafos, instrumentando-nos para que possamos entender 

que cena é montada e como o espectador é posicionado. 

1.1.3. Discurso e Análise II 

Dominique Maingueneau fala em análise e em discurso. Discurso e análise também são 

termos caros a Michel Foucault. Não há como dissociar a apresentação dos dois conceitos, 

assim como é ocioso especular se é por compreender o discurso de uma determinada forma 

que ele é assim analisado, ou se é por conta dos pressupostos da análise que se recorta o 

discurso assim e não de outra forma. 

 A AID, como método e estratégia de pensamento, traz da interface com Foucault "a 

concepção de discurso como ato, como instituição, que circula e que é, ao mesmo tempo, alvo 

de relações de poder; coloca-se como a maquinaria de produção de saber, de verdades e de 

subjetividades" (GUIRADO, 2015, p. 108). Esta concepção está desenhada em A Ordem do 

Discurso, quando Foucault nos convida a tomar, com ele, três decisões (1970/1999, p. 51): 

                                                 
9
 Em um vídeo publicitário (não pornográfico) que o site pornô XHamster divulgou no Youtube (VÍDEO 001), 

uma personagem usa várias siglas e termos pornográficos de internet, linguagem "fechada" da comunidade de 

consumidores; a intenção evidente era a produção de humor. 
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– questionar nossa vontade de verdade; 

– restituir ao discurso seu caráter de acontecimento; e 

– suspender a soberania do significante.  

 A ideia de discurso como acontecimento, pela qual nós já passamos ao introduzir a 

perspectiva pragmática da AD de Maingueneau, guarda também uma dimensão de acaso. Isso 

significa, numa fórmula, insistir em evitar a ideia de uma determinação prévia e soberana dos 

conteúdos do discurso pelo seu "fundo" 
10

. É para essa atitude que as duas outras posturas 

(questionar..., suspender...) nos convocam — e só compreendendo o discurso como ação e 

alvo de estratégias e disputas, cerceado por procedimentos internos, externos e de circulação 

(FOUCAULT, 1970/1999; GUIRADO, 2009a, p. 129) nos quais ele próprio é também 

utilizado, é que essa análise é possível. 

  Em A Vontade de Saber (1976/2014), temos um desenvolvimento importante das 

noções ora em comento, e isso porque ali se nos oferece, cristalino, o conceito de poder com 

que trabalha Foucault, dirimindo qualquer dúvida que pudesse restar quanto à "titularidade" 

do poder exercido nos procedimentos de controle do discurso.  

 Chamar o poder de "o nome dado a uma situação estratégica complexa numa 

sociedade determinada" (FOUCAULT, 1976/2014, p. 101) pode dar a impressão de que ele é 

grandioso, que ele é um conjunto ordenado de todas as opressões, monopolizado pela vontade 

do Rei ou submetido às artimanhas esmagadoras da Classe Dominante; mas é só seguir a 

leitura do capítulo em que essa definição é oferecida, que se chama "Método", que essa 

impressão se mostra insubsistente: 

"O poder não é algo que se adquira, arrebate ou compartilhe, algo que se 

guarde ou deixe escapar; o poder se exerce a partir de inúmeros pontos e em 

meio a relações desiguais e móveis.[...] as relações de poder são, ao mesmo 

tempo, intencionais e não subjetivas.[...] não há poder que se exerça sem 

uma série de miras e objetivos" (FOUCAULT, 1976/2014, p. 102-103) 

 O conceito de poder tem, em Foucault, o estatuto de uma estratégia metodológica. 

Podemos dizer dele o seguinte: que é ação sobre ação, sempre havendo resistência onde há 

poder; que não pode ser monopolizado, porque é antes exercício do que substância, antes 

verbo do que substantivo; que está presente em qualquer relação; que se projeta em filões 

ascendentes, além e aquém do Estado; que não é só repressivo, é também produtivo; que seus 

                                                 
10

 Tanto no sentido de cenário (social, ideológico) quanto no sentido de profundeza (verdade oculta, fecho da 

interpretação). 



23 

 

 

jogos permeiam o discurso, a produção do saber e as vontades de verdade; que sua análise 

envolve delimitações, recortes, pois seu caráter relacional implica práticas regionalizadas.
11; 12 

 Aprendendo com Foucault, a AID procura analisar os discursos em sua dimensão 

produtiva, compreendendo que eles se tecem em relações de poder, são alvos de estratégias 

amplas mas nunca têm seus scripts fechados por elas, acontecendo precipuamente como acaso 

e resistência. 

* 

 — I. A sexualidade foi eleita tema de trabalho por Foucault, e foi pesquisando a 

história dos discursos sobre o sexo que ele gastou boa parte de seus últimos anos. 

 A grande contribuição foucaultiana para a temática está diretamente relacionada à 

maneira, acima exposta, de entender o poder. No primeiro volume da História da 

Sexualidade, o autor não apenas se propõe a pensar "o poder sem o rei", mas também "o sexo 

sem a lei" (1976/2014, p. 100); o livro constrói, cuidadosamente, a hipótese de que há alguns 

séculos assiste-se a uma implantação perversa, a uma colocação do sexo e das sexualidades 

desviantes no discurso, e não a uma repressão brutal da sexualidade — como de ordinário é 

formulado, pela "hipótese repressiva". 

 Com a progressiva catalogação das formas perversas de sexualidade, com o 

alargamento das técnicas médicas e psiquiátricas de observação e exame dos desviantes, com 

a inserção da temática sexual como problema para a pedagogia e para os fazedores de leis — 

separando meninos e meninas em quartos e classes distintas, concentrando o olhar sobre 

etapas críticas do desenvolvimento... Com tudo isso, a sexualidade (aí incluídas as 

sexualidades aberrantes, inoportunas ou ainda impensadas) prolifera e se implanta no discurso 

e nas práticas, ao arrepio de uma defesa oficial do sexo "normal" — monogâmico, 

reprodutivo, heterossexual, entre quatro paredes e assim por diante. 

 Esse dispositivo todo, que fecha curtos-circuitos entre o prazer e o saber — "saber do 

prazer, prazer em saber o prazer, prazer-saber" (FOUCAULT, 1976/2014, p. 85) —, demanda 

incessantemente do desejo confissões e do sexo verdades, e insiste, como o anel do príncipe 

                                                 
11

 Parágrafo largamente inspirado nas aulas de pós-graduação de Marlene Guirado em 2016. 
12

 Podemos dizer que o problema para Foucault não é construir uma teoria do poder, que mostre seu surgimento 

e as mudanças que ele opera num mundo em que, antes do poder, todos os humanos eram iguais; O autor propõe, 

em vez de teoria, uma analítica do poder: "se o poder na realidade é um feixe aberto, mais ou menos coordenado 

(e sem dúvida mal coordenado) de relações, então o único problema é munir-se de princípios de análise que 

permitam uma analítica das relações de poder" (FOUCAULT, 2012, p. 248). O poder não é o mal perfeitamente 

coordenado; é, sim, algo que é mal coordenado. 
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Mangoggul de Diderot, em fazer falarem os corpos que se encontram (ibidem, p.88). A 

pornografia, embora seja descrita por Foucault como um assunto cercado de confusão e 

equívocos (2005, p. 17), não deixa de estar amalgamada neste dispositivo: 

Proliferação das sexualidades por extensão do poder; majoração do poder ao 

qual cada uma dessas sexualidades regionais dá um campo de intervenção: 

essa conexão, sobretudo a partir do século XIX, é garantida e relançada 

pelos inumeráveis lucros econômicos que, por intermédio da medicina, da 

psiquiatria, da prostituição e da pornografia, vincularam-se ao mesmo 

tempo a essa concentração analítica do prazer e a essa majoração do poder 

que o controla. Prazer e poder não se anulam; não se voltam um contra o 

outro; seguem-se, entrelaçam-se e se relançam. Encadeiam-se através de 

mecanismos complexos e positivos, de excitação e de incitação. 

(FOUCAULT, 1976/2014, p. 54, grifo nosso) 

 — II. Veremos adiante, com Maingueneau, que a pornografia tem sempre uma relação 

íntima com a censura. Foucault explica, em um parágrafo, a paradoxal lógica da censura no 

terreno da sexualidade: ela (i) diz que não é permitido, (ii) impede que se diga, (iii) nega que 

exista (1976/2014, p. 92). A despeito de suas contradições (pois dizer para não fazer é dizer e 

é assumir que existe, e assim por diante), as operações censoras convergem em uma certa lei 

"que poderia ser enunciada como injunção de inexistência, de não manifestação, de mutismo" 

(ibidem, p.92). 

  Na pornografia, procedimentos similares se apresentam: tentativas de proibir a 

circulação do material pornô vêm combinadas com a reivindicação de monopolizar o discurso 

sobre o que ou não é pornografia, bem como com um desejo de que ela deixe definitivamente 

de existir. Aqui, vale recorrer aos ensinamentos de Linda Williams; feminista, a autora, 

declara que diante da polarização do feminismo antipornografia e anticensura, ela é sem 

dúvida uma anticensura (1999 p.8), vertente que ela também nomeia como "enfoque da 

construção social". Contudo, a proposta geral de seu estudo não é a de um combate à censura; 

propõe, em vez disso, 

ir além da questão sobre se a pornografia deveria existir para começar a 

considerar o que a pornografia é e o que ela oferece a seus espectadores — 

no princípio homens, mas agora mulheres em quantidades cada vez maiores 

— que foram "flagrados olhando" para ela. (WILLIAMS, 1999, p.xvii) 

 Estando dado que a pornografia existe, o desafio para Williams (e para nós) é tomar a 

pornografia como objeto de análise, sem a pretensão de manter esse objeto inalterado diante 

do olhar do analista, mas sem a obstinação prévia em destruí-lo com brocardos pré-fabricados.  

 — III. O conceito de poder de Foucault também nos permite entender nosso objeto 

como partícipe de relações de poder, e isso sem precisar dizer que nele o poder se exerce em 
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uma única direção, que a pornografia é um instrumento de violência monopolizado por um 

determinado grupo.  

 Mais adiante (1.2.1), veremos que a pornografia já foi definida como um rótulo com 

que classes burguesas oprimem, por meio da censura, as sexualidades que a moral dominante 

e os "bons costumes" consideram menores, imorais ou desviantes; veremos que foi definida 

também como instrumento do exercício inelutável do poder falocêntrico do homem sobre a 

mulher, consistindo todo filme pornográfico em expressão da violência machista da sociedade 

e estímulo a ela... o que não deixaria escolha senão a defesa da censura.  

 Williams (1999) procura compreender os jogos de poder na pornografia à maneira de 

Foucault, e vai traçando as rachaduras no alegado monopólio dos filmes pornôs por um único 

discurso — seja ele o censor ou o merecedor de censura. De fato, um breve passeio pelos sites 

confirma que estamos em um território heterogêneo; território que é colonizado por vídeos 

caseiros, sejam eles "vazados" ou espontaneamente propalados; que é habitado, também, por 

filmes voltados para mulheres, outros por elas dirigidos e até por uma pornografia feminista; 

que também conta com algumas cenas que são heterossexuais, mas que são filmadas para 

excitar o público gay; que pode agradar a homens que gostam de assistir homens serem 

chicoteados e submetidos, porém que em sua "vida real" nunca saiam do papai-mamãe. Há 

uma variedade que atravessa de fora-a-fora os territórios da fantasia, da legalidade, da 

propaganda, dos afetos... e que parece refutar, mediante exemplo em contrário, quem quer que 

interprete o pornô como unívoco — como prova de qualquer hegemonia generalizada e 

contínua que, "no fundo", "em última análise", determiná-lo-ia por inteiro. 

 Analisar o discurso da pornografia online como acontecimento deve nos fazer 

perguntar, diante da tela do computador: (i) Como o lugar e o conteúdo desta manifestação 

discursiva nos apresentam os procedimentos, intenções, negociações e jogos de poder que em 

sua produção incidiram? (ii) Onde podemos observar pontos de virada nas aparentes 

homogeneidades do material analisado, pontos de rarefação nas séries de repetições e 

relançamentos? 

1.1.4. Subjetividade 

Por estar dito que a Análise Institucional do Discurso faz uma psicologia aproximada da 

psicanálise, e por termos trabalhado os últimos conceitos na interface com autores 

representantes de outras áreas do conhecimento (Guilhon Albuquerque, Maingueneau e 

Foucault), os leitores bem podem criar a expectativa de que o conceito de 
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sujeito/subjetividade da AID vem emprestado de algum autor. Freud, diria um primeiro, 

pensando no fundador da disciplina; Lacan, incrementaria o segundo, lembrando que este tem 

uma teoria dos discursos e de sujeitos, "barrados" ou "supostos saber". 

 Têm o direito, mas não está direito. O conceito de subjetividade da AID não vem de 

Lacan nem de Freud, e, embora este último tenha nela um lugar nobre, nada obriga o método 

a recorrer a ele (GUIRADO, 2009a, p. 113) . Na realidade, Freud fornece à AID algo como 

"prescrições de prudência", se quisermos falar à moda de Foucault (1976/2014, p. 106); essas 

prescrições são possíveis, antes de tudo, graças a uma postura investigativa que Freud mostra 

em seu trabalho de fundação/refundação da teoria psicanalítica. A AID resgata em Freud uma 

escrita aberta que privilegia a análise dos problemas concretos que a clínica e a cultura 

colocam ao psicanalista — encontra nele construções que vão além da interpretação fechada 

de antemão, além da reiterada confirmação da própria teoria e de suas vontades de verdade. 

 Ademais, essas que chamamos "prescrições de prudência" se prolongam por meio de 

dois conceitos da psicanálise freudiana que, estudados por Guirado, instruem a compreensão 

da AID sobre as relações concretas e seus agentes. (i) O primeiro deles é o de inconsciente 

encarado como superfície do Bloco Mágico (FREUD, 1925/2012), registro em rede no qual 

lugares se conectam de forma não hierarquizada, em que uma cena ou imago "originária" não 

é soberana sobre as suas sucessoras. (ii) O segundo conceito é o de transferência como 

repetição, reimpressão, tentativa de reedição das cenas vividas — ativando-se determinados 

pontos do registro no "Bloco Mágico", surgindo resistências em cada tentativa de reedição de 

antigos lugares (institucionais), em cada nova relação concreta, o que fomenta mudanças e 

reposicionamentos. 

 Com isso tudo, autorizamo-nos a um conceito de subjetividade que não é de Freud, 

mas próprio da AID; uma subjetividade tomada como efeito da subjetivação em relações 

concretas, no exercício de lugares de enunciação; que suporá sempre a singularidade, pois não 

há uma história de re/desconhecimentos igual a outra. Como ensina Guirado:  

Ora, no movimento de busca de reedição de um lugar vivido por uma 

criança ou por um adolescente nas relações básicas de uma instituição como 

a família, por exemplo, num outro âmbito institucional, como o escolar ou de 

amigos, há um inevitável desengate. Os efeitos de suas ações não se repetem 

quando diante de outros atores/interlocutores. Anuncia-se, então, uma 

distância entre o que se espera e o que acontece, porque as instituições e seus 

lugares são diferentes, os gêneros discursivos e seus papéis, igualmente. 

[grifos nossos] 

Tal desemparelhamento força reacomodações e mudanças de posições e 

expectativas; ou, exacerba exigências deslocadas e extemporâneas, em 
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alguns casos. Tudo isso para dizer que, a cada relação que se faz no 

exercício de lugares institucionais, o jogo implica reedição/resistência/

reposicionamento (porque o outro resiste e nos força a mudar relativamente a 

posição). De tal forma que não se trata mais de pensar por saltos, que 

respeitem analogias de imagos internas, do passado para o presente, e sim de 

pensar com a diferença, a resistência e a regularidade como constitutivas da 

transferência. (GUIRADO, 2015, p. 115) 

 Pensar a subjetividade dessa maneira é inverter aquela ideia de que a subjetividade se 

encontraria "dentro" da pessoa, é fechar o foco sobre uma subjetividade que é produzida e que 

se manifesta nas e pelas relações concretas. Daí a própria clínica da AID (clínica da "analítica 

da subjetividade") poder se orientar por questões tão pouco metapsicológicas, tão distantes 

das habituais hipóstases, como estas:  

Na cena enunciativa, na cenografia construída no e pelo discurso da sessão, 

como se posiciona o sujeito da fala, que lugares se atribui, que expectativas 

se desenvolvem a partir daí, o que aí se distribui e como? (GUIRADO, 2007, 

p. 205) 

 Temos para nós que está bastante claro, mas inquieta-nos ainda um ponto, deixado em 

aberto. Ao expor, mais acima, o conceito de instituição, dissemos que o objeto institucional da 

AID eram as relações tal como percebidas, imaginadas pelos agentes, e prometemos uma 

retomada. A retomada fica mais fácil agora que sabemos o papel da subjetividade na 

estratégia de Guirado, mas admitimos que a proposta de enfocar o que é "imaginado" pode 

soar interiorista demais para o preclaro leitor, que já aprendeu a se concentrar na 

"subjetividade do fora". 

 Relações tais como imaginadas não são velhas imagos prontas para serem reativadas e 

puxarem o sujeito ao mesmíssimo conflito de outrora; também não abonam uma perspectiva 

solipsista em que só experimento as imagens que minha própria percepção produz e não me 

relaciono com o "mundo em si". Seguir por aí seria encalçar pistas falsas. Analisar as relações 

como imaginadas é levar em conta o modo como as expectativas dos coenunciadores se 

manifestam no discurso, e isso as entendendo como construídas a partir do exercício, agora e 

antanho, dos lugares institucionais de enunciação. 

 Essa compreensão do "imaginado" com auxílio das "expectativas", sempre reportadas 

ao contexto e à história, reitera a distinção entre interpretação e análise, que trazemos para 

fechar a discussão da subjetividade e dos demais conceitos do repertório minimalista da AID. 

Sobre essa distinção, leiamos Guirado novamente: 

[...]O diferenciador é a consideração do contexto para a produção do sentido. 

No plano conceitual, o contexto, pela ideia de perlocução de Austin, não se 
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põe como o ambiente imediato, observável e exterior às pessoas e grupos, 

numa relação parte-extra-parte, e sim como a condição de enunciação, 

constituinte de qualquer ato de fala, que responde pela geração de 

sentimentos, conflitos e expectativas nos interlocutores. (GUIRADO, 2009a, 

p. 184)
13

 

* 

 — I. Adotar a psicanálise freudiana, tomada como instrumento para fazer 

interpretações, nos ajudaria a dizer, por exemplo, que um filme pornô em que o garotão é 

seduzido pela madrasta "realiza a fantasia fundamental, o desejo vetado no drama edípico, 

mas com uma pequena concessão à instância superegoica — deslizando da 'mãe', objeto 

insuportável da cena original, para a 'madrasta', que proporciona o mesmo prazer simbólico 

do incesto mas com menor ativação do complexo de culpa". Garatujamos esta interpretação 

em menos de dois minutos, e valeria para analisar dois mil, vinte mil vídeos talvez, numa 

canetada só; estofaríamos, assim, assim, duzentas dissertações de mestrado. Mas não é esse 

nosso método. 

 — II. Relendo as perguntas formuladas por Guirado (2007, p.205, transcritas mais 

acima), vemos que elas retomam conceitos aqui expostos, anteriormente, especialmente os de 

Dominique Maingueneau. Podemos dizer que, na esteira de uma questão de pesquisa sobre 

"como é o gênero discursivo constituído pelo pornô online?", teríamos seu desdobramento em 

investigações sobre a cenografia, a distribuição de lugares e o jogo estabelecido entre as 

expectativas. Para que possamos fazer esse tipo de análise, mister será observar elementos em 

jogo (i) no conteúdo dos vídeos, nas cenas e posições mostradas e nas palavras e gemidos 

proferidos; (ii) na forma de apresentação dos vídeos, seu lugar no site e os procedimentos de 

seleção e organização perceptíveis dentro e fora do vídeo; e (iii) nos lugares de participação 

do espectador, na área de comentários, fóruns e perfis/páginas pessoais. De fundo, há nisso 

uma outra pergunta simples: em que pontos do pornô na internet é possível localizar a 

produção de subjetividade?  

 Não há com que o leitor se preocupar, pois que no momento oportuno retomaremos 

cada uma das questões de pesquisa propostas ao longo desta introdução e as organizaremos. 

                                                 
13

 Para mais sobre o fazer de Freud entendido como hermenêutica, interpretação ou análise, veja-se o capítulo V, 

seção 4 de Guirado (2009a), onde é feita uma interlocução entre Freud e a posição de Foucault em Nietzsche, 

Freud e Marx (FOUCAULT, 2005b).  
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1.1.5. Sobre o conceito de ethos em AD e na AID. 

Esta seção poderia estar encaixada na sequência daquela sobre a Análise do Discurso (AD) 

francesa de Dominique Maingueneau; decidimos, entretanto, seguir a ordem dos quatro 

conceitos sublinhados por Guirado (2015) como fundamentais à estratégia de pensamento da 

Análise Institucional do Discurso (AID), deixando deslocada para o final a discussão sobre 

este quinto conceito — que ainda está em processo de integração no repertório da AID — o 

de ethos discursivo. Nas próximas linhas, discutiremos o ethos em três territórios: a AD 

francesa, a retórica aristotélica e a AID. 

 — 1. — Em Análise de Textos de Comunicação, o conceito de ethos é convocado pelo 

debate sobre a cenografia; esta "só se manifesta plenamente se puder controlar o próprio 

desenvolvimento, manter uma distância em relação ao coenunciador" (MAINGUENEAU, 

2002, p. 88), mas esse controle fica prejudicado em determinados contextos de 

imprevisibilidade e interação face a face (debates, improvisações, etc.), onde o ethos passa ao 

primeiro plano. 

 Ethos é um termo da retórica aristotélica, sobre o qual nos deteremos logo adiante, que 

se refere ao caráter do orador. "Toda fala procede de um enunciador encarnado; mesmo 

quando escrito, um texto é sustentado por uma voz — a de um sujeito situado para além do 

texto", diz Maingueneau (2002, p.95); esse sujeito tem uma função importante, porque vai 

assumindo o papel de fiador do que é dito; o caráter daquela voz que sustenta o discurso, bem 

como sua corporalidade, vai-se construindo por modos de dizer associados a maneiras de ser.  

 A análise do ethos consiste em rastrear a confecção, pelo enunciador, de imagens de si 

no discurso; fazer essa análise ajuda a sofisticar o olhar que dirigimos à cenografia, aos 

lugares institucionais e à produção de subjetividade. Leiamos, nesse sentido, dois trechos que 

podem encerrar este ponto e nos remeter a um próximo: 

O reconhecimento dessa função do ethos permite novamente que nos 

afastemos de uma concepção do discurso segundo a qual os "conteúdos" dos 

enunciados seriam independentes da cena de enunciação que os sustenta. Na 

verdade, não podemos dissociar a organização dos conteúdos e a 

legitimação da cena de fala. (MAINGUENEAU, 2002, p.99) 

— 

[...] O enunciador deve se conferir, e conferir a seu destinatário, certo status 

para legitimar seu dizer: ele se outorga, no discurso, uma posição 

institucional e marca sua relação com um saber. (AMOSSY, 2011, p. 16) 

 — 2. — Consideramos mandatório um pequeno excurso que comente o ethos na 

Retórica de Aristóteles; o leitor que quiser pular os parágrafos que seguem pode ficar à 
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vontade, porque a discussão não é imprescindível para a compreensão da dissertação; servirá, 

grosso modo, para complicarmos duas concepções naturalizadas que alguns porventura 

tragam consigo, quais sejam: que a retórica e a persuasão têm consanguinidade inelutável com 

a empulhação e o engodo, e que todo recurso à pessoa que diz tem por base uma autoridade 

exterior ao assunto e ao discurso (configurando "argumentos de autoridade" que tendem a ser 

vistos como ilegítimos). 

 Mas vamos passo a passo. O que é a retórica para Aristóteles? Uma arte e uma 

ferramenta (KENNEDY, 2007, p. 30) para analisar os meios de persuasão disponíveis em 

cada discurso público — ou em cada caso que demande a prolação de um discurso 

(ARISTÓTELES, 2012, p. 11[1355b]); enquanto a dialética se dedicaria ao estudo do debate 

filosófico sobre teses gerais (p.ex.: "é o justo sempre belo?") e dos tópicos e silogismos nele 

utilizáveis, a retórica trataria de discursos públicos estruturados e de seus argumentos, dentro 

de três contextos: (i) a deliberação legislativa, voltada a ações futuras; (ii) a decisão em juízo 

sobre ações e delitos já ocorridos; e (iii) o panegírico de pessoas (públicas ou mitológicas) e o 

louvor a valores morais que o orador almeja ver valorizados pelos ouvintes e por toda a 

comunidade presente — o chamado gênero epidíctico de retórica. 

 A retórica, por cuidar de casos particulares, é considerada uma espécie de "contraface" 

da dialética; em outro momento ela é explicada como rebento da dialética com a ética/política 

(ARISTÓTELES, p.14[1356a]), e isso não apenas por tratar de assuntos práticos e com 

consequências diretas para a comunidade (como a prisão de alguém ou a entrada em uma 

guerra, que envolvem questões éticas e políticas, no sentido atual destas palavras), mas 

também porque a retórica tem seus conhecimentos alimentados tanto pela arte argumentativa 

quanto por meditações sobre as virtudes e as paixões humanas. 

 Nessa linha, a retórica admitiria três grandes tipos de provas que se podem 

confeccionar dentro do discurso; são eles: as provas de logos, relativas ao assunto e às 

implicações lógicas que o compõem; as provas de pathos, que se valem das emoções da 

plateia que assiste ao discurso, das paixões que este provoca nela; e as provas de ēthos, 

relacionadas ao caráter do orador, à sua confiabilidade.
14

 Todos os três tipos de prova acima 

                                                 
14

 Em grego há duas palavras diferentes que soam para nós como ethos, cada qual grafada com a primeira letra 

diferente (ε - epsilon; η - ēta). Grafada com o epsilon, temos uma palavra que se pode verter por "hábito"; 

grafada com ēta, a palavra é vertida como "caráter". O ideal seria que, na transliteração para o português, algum 

traço distintivo fosse adotado para diferenciar as duas iniciais gregas, como é o caso do "ēthos" de Kennedy 

(2007); em nossa dissertação, porém, utilizaremos a expressão ethos exclusivamente para se referir ao termo 

grego grafado com ēta, denotando "caráter", e não nos valeremos do ethos com o sentido de "hábito". Sobre os 
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são considerados técnicos ou artísticos, sendo eles passíveis de estudo pela retórica, 

diferentemente das provas não-técnicas (testemunhas, depoimentos extraídos sob tortura, 

contratos etc.). 

 Para estudar o assunto, Aristóteles precisa lidar com uma herança bastante 

contundente: a condenação socrática à retórica como adulação e fonte de facilidades ao 

homem injusto — condenação que aparece no Górgias escrito pelo mestre de Aristóteles, 

Platão (1980). Ali no diálogo Górgias, Sócrates apresenta a retórica como a rotina de 

convencer o povo e os juízes daquilo que não é verdadeiro, livrando da condenação o infrator 

mais capcioso; com o fito de combater esse tipo de prática, o estudo da retórica precisaria ser 

confiscado dos sofistas e subordinado à busca do bom, do belo e do verdadeiro, própria da 

filosofia e do filósofo.  

 Aristóteles seguirá por outro caminho, defendendo que a retórica é, sim, útil, mesmo 

que não seja monopólio do filósofo, pois que, sem ela, a verdade pode acabar sendo derrotada 

num debate (ALEXANDRE JÚNIOR, 2012, p. xxx). O ideal seria que não fosse necessário 

ao orador preocupar-se com a forma de dizer ou com qualquer outro elemento além dos fatos, 

que estes e sua veracidade intrínseca se impusessem, mas o "baixo nível" do auditório torna 

central aquilo que deveria ser supérfluo — as técnicas de composição e exposição 

(ARISTÓTELES, 2012, p. 175[1404a]). Torna-as tão importantes, aliás, que o ethos é 

cogitado como o "principal meio de persuasão" (ibidem, p.13[1356a]). 

 O principal objetivo da construção do ethos é o orador parecer digno de confiança; 

Aristóteles não dá garantias quanto ao bom uso da prova pelo caráter, mas afirma que a 

possibilidade um uso injusto e danoso da retórica é algo que se aplica "a todos os bens, exceto 

à virtude, [e] principalmente aos mais úteis, como a força, a saúde [...]; pois sendo usados 

justamente, poderão ser muito úteis [para a polis], e, sendo usados injustamente, poderão 

causar grande dano" (ARISTÓTELES, 2012, p. 11[1355b]). O autor lembra que a retórica 

estuda os meios de persuasão, mas não persuade; analisa a produção de argumentos 

verdadeiros e falsos e sua capacidade de convencimento, e o faz tanto para que se não deixe 

escapar o status quaestionis quanto para que, se alguém argumentar contra a justiça, esteja-se 

apto a refutar esta argumentação, conhecendo silogismos inverídicos tão bem quanto os 

verídicos. Em suma, ocupar-se de conhecer os "dois lados" das coisas é útil, para a retórica, 

não porque o verdadeiro e o falso tenham igual valor, "mas porque os verdadeiros e melhores 

                                                                                                                                                         
dois termos, ver ainda uma página de Miller (2004, p. 198). Agradecemos ao amigo Luiz Moreno Guimarães 

pela consultoria no grego antigo. 
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são pela sua natureza sempre mais aptos para os silogismos e mais persuasivos" (ibidem, 

p.10[1355a-b]). 

 Essa confiança na ideia de que o verdadeiro e o elevado são mais persuasivos não é 

apenas um fato teórico dos mais importantes para a leitura de Aristóteles, mas um dado que 

nos ajuda a compreender o entrelaçamento, pressuposto pelo texto aristotélico, entre (i) o 

desenvolvimento do discurso concreto, (ii) os princípios da análise e da arte retóricas e (iii) o 

contexto e a comunidade discursiva que se relacionam de uma forma específica. O argumento 

é bastante desenvolvido em um artigo de Engberg-Pedersen (1996), que tenta responder à 

pergunta: existe uma dimensão ética na retórica aristotélica? A conclusão que propõe 

responde desta arte: 

Ao mesmo tempo sim e não. De um lado, não: para ter sucesso, um orador 

não precisa ser moralmente bom; nem de fato precisa ter um conhecimento 

ético e político completo. Mas, também, sim: pois a despeito das condições 

morais e intelectuais de seus praticantes e ouvintes individuais, a retórica foi 

concebida por Aristóteles como parte de um jogo-de-linguagem abarcante, 

que se direcionava sempre à descoberta da verdade [Wahrheitsfindung]. 

(p.139) 

[...] 

A essência de sua resposta ao desafio platônico sobre a retórica consiste 

simplesmente em apontar para os fatos — isto é, paras as práticas concretas 

[efetivas, da Atenas de seu tempo]. 

[...] 

Aparentemente, apesar de todo discurso da época sobre a retórica sofística e 

de todos os manuais voltados a fazer o pior caso ganhar, a retórica na Atenas 

contemporânea [de Aristóteles] era geralmente compreendida como 

funcionando, e na verdade funcionando com sucesso, como parte de uma 

instituição social ampla cujo objetivo era a Wahrheitsfindung. Isso é 

interessante. (p.140, nossas interpolações entre colchetes) 

 O caráter do orador, portanto, apresentar-se-ia como autoridade dentro de um contexto 

mais amplo, que envolve as expectativas e os lugares vigentes em uma comunidade 

intelectual, política e discursiva que tem a verdade como objetivo primaz. Contudo, o ethos 

não é construído com base nos lugares que o orador ocupa na comunidade, não se trata de 

recurso a um elemento extradiscursivo:  

"Diferentemente de Isócrates [Antidosis, 278], Aristóteles não inclui no 

ethos retórico a autoridade que o orador pode possuir graças à sua posição no 

governo ou na sociedade, às suas ações prévias, à sua reputação, ou a 

qualquer coisa exceto o que é de fato dito no discurso" (KENNEDY, 2007, 

p. 39, nt.41, grifo nosso).  

O ethos discursivo vai sendo apresentado conforme o enunciador trata de determinados 

assuntos, assumindo um posicionamento elogioso ou de censura (ARISTÓTELES, 2012, p. 
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45[1366a]) a determinados comportamentos e dando a sua fala feições que aproximem sua 

imagem à de determinados tipos (como o idoso e o jovem, apresentados no livro II da 

Retórica). 

 Temos, portanto, que o ethos retórico é fonte de autoridade para um discurso que visa 

à persuasão, mas que essa autoridade não é externa e nem alheia àquilo que é dito, 

fundamentando-se antes no assunto e na forma como ele é exposto e organizado pelo 

argumentador que toma a palavra. Distancia-se, assim, dos argumentos baseados em méritos 

ou deméritos pessoais que em nada dizem respeito ao tema em debate, como o que às vezes se 

nomeia "argumento de autoridade". 
15

 

 — 3. — Ao leitor que pulou as últimas duas páginas, dizemos resumidamente que o 

ethos de Aristóteles é uma componente do discurso retórico, que age sempre conjuntamente 

com a articulação lógica da argumentação. Consiste em criar uma determinada impressão 

sobre o caráter do orador, uma imagem sua que é principalmente a de uma pessoa confiável; 

esta imagem é construída no e pelo discurso, mediante formas de dizer que levam em conta as 

expectativas do público, o papel institucional do discurso prolatado e os jogos de linguagem e 

de verdade da comunidade discursiva em que a fala se desenvolve. O caráter do orador é fonte 

de autoridade para a argumentação, mas esta autoridade também tem definida para si uma 

fonte, um lugar onde é construída: o discurso, a realização ou performance dele em contexto. 

 Nossa leitura do ethos enfatizou os elementos mais interessantes para a nossa 

articulação com a AD e com a AID, mas cremos que o fez de forma fundamentada e sem 

distorcer a proposta aristotélica acima introduzida. Devemos retomar agora o conceito de 

ethos na Análise do Discurso, porque é pelo trabalho de Maingueneau que ele chega à AID de 

Guirado. 

 Podemos dizer que Maingueneau trabalha com uma versão expandida do ethos da 

retórica. O autor busca acompanhar a produção de uma pessoa (que é fiadora e que tem uma 

corporeidade) do enunciador em textos escritos e até mesmo em propagandas e outros 

materiais que misturam fala e imagem; isso é algo que não foi desenvolvido por Aristóteles, 

que se preocupou com o ethos de um orador de carne-e-osso. Também, como se baseia em 

uma compreensão pragmática de discurso como atividade de coenunciação, a AD de 
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 Evocando alguns estratagemas de Schopenhauer (2003), cujos nomes foram dados pelo organizador brasileiro 

de Como Vencer um Debate sem Precisar Ter Razão, podemos encontrar alguns nomes como o argumentum ad 

hominem ou o argumentum ad verecundiam, que são enquadrados por Schopenhauer como "estratagemas 

dialéticos", e que poderiam ser chamados de "retóricos" por quem associa retórica com sofistaria, mas que, em 

última análise, são parte da chamada "dialética erística". 
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Maingueneau não pode deixar de lado o entrelaçamento entre as funções de pathos e ethos — 

que em Aristóteles não é aprofundado, embora se entreveja em algumas seções (II.12-17) da 

Retórica. Ademais, a AD abarca em sua estrutura conceitual a comum interferência de um 

ethos pré-discursivo, que se basearia em conhecimentos prévios dos receptores das mensagens 

sobre a pessoa do enunciador, mas que estaria em constante relação com o ethos construído 

no discurso (MAINGUENEAU, 2011, p. 15, p.19). E por fim, como diz Maingueneau: "A 

perspectiva que defendo ultrapassa em muito o domínio da argumentação. Para além da 

persuasão por meio de argumentos, essa noção de ethos [que proponho] permite refletir sobre 

o processo geral de adesão dos sujeitos a um certo discurso" (2011, p.17).  

 É, pois, desse conceito mais abrangente de ethos que a AID pode beber, e no interior 

dela o trabalho de analisar com ele está, digamos, em fase de implementação. Na obra A 

Análise Institucional do Discurso como Analítica da Subjetividade, três menções são feitas ao 

ethos. Como aduz Guirado, 

[i] A guinada que Foucault potencializou na Análise do Discurso Francesa 

foi ocasião para que os linguistas produzissem para além do campo da 

própria linguística, com conceitos como gênero de discurso, comunidade 

discursiva, ethos, contexto, entre outros (GUIRADO, 2009a, p. 64). 

 É porque entendemos que o discurso é acontecimento que o ethos tem o potencial de 

assumir um papel-chave na análise da cena de enunciação
16

; é porque analisamos as 

expectativas envolvidas que precisamos olhar para a construção do sujeito que dá fiança ao 

que está sendo dito, permitindo significações que não estão dadas desde o início, mas que são 

produzidas nas relações concretas; é para analisar a subjetividade nas relações tal como 

imaginadas que a produção de imagens de si no discurso precisa ser considerada. 

 Guirado também nos mostra como pensar o ethos em jogo na legitimação dos lugares 

de enunciação que compõem a clínica psicanalítica: 

[ii] Podemos pensar, pela análise institucional do discurso, que quando 

alguém nos procura em nosso consultório para um atendimento, instaura-se a 

cenografia que dispõe lugares de enunciação, na superfície mesma do 

dispositivo da clínica. Os assentos ocupados são apenas parte de um ethos 

que confere credibilidade e que permite reconhecer a legitimidade dos 

lugares de cliente e terapeuta (GUIRADO, 2009a, p. 140). 

 

 [iii] Importa que é assim, por exemplo, que uma relação terapêutica, por 

suposto, põe o analista como analista, mas o paciente pode vivê-la como 

relação fraterna, paterna, amistosa ou hostil. O analista, por sua vez, 

reconstitui a cena ao sabor de suas repetições: pode vivê-la como mais ou 
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 "O ethos se mostra no ato de enunciação, ele nào é dito no enunciado" (MAINGUENEAU, 2011, p. 13). 
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menos ortodoxo, correspondendo mais ou menos ao ethos de psicanalista; 

pode ainda assumir um papel consignado para uma relação amistosa, 

doutoral, fria ou calorosa (ibidem, p.158). 

 Estes dois trechos de Guirado apresentam o ethos nas expectativas que preparam o 

gênero discursivo (dispositivo social de coenunciação) da clínica psicanalítica, mas também 

na postura assumida, dentro do discurso, por um psicanalista que, mais ou menos 

disciplinadamente, controla suas respostas e seus comportamentos, evitando assumir 

facilmente a figura que a paciente prepara para ele na reencenação transferencial — e o livro 

de Guirado é minucioso ao analisar os textos técnicos de Freud e a instituição que este faz de 

um imperativo quase moral que deve incidir sobre o psicanalista, qual seja: não se deixar 

enredar na reedição do amor edípico da paciente mulher por seu pai, não apaixonar-se por ela 

— mas agindo, isso sim, como um psicanalista dotado do ethos de psicanalista. A altura da 

barba, o despojamento do blazer, o queixo acariciado mansamente, a fala baixa e meio 

interrogativa, as echarpes volumosas e a injeção de conceitos psicanalíticos na conversa 

cotidiana (confessando, quiçá não involuntariamente, a adesão à escola lacaniana, freudiana, 

kleiniana etc.), todos estes pequenos detalhes que vemos montar a figura do psicólogo-

psicanalista, às vezes antes mesmo de ele completar sua faculdade de Psicologia, são outros 

elementos daquele ethos discursivo de que se valem a teoria e a clínica psicanalítica para 

legitimar algumas de suas práticas e falas fundamentais. 

 O conceito de ethos parece ter sido definitivamente incorporado à perspectiva da AID 

na pesquisa de doutorado de Marco Aurélio de Lima (2016). O autor pesquisou diversos blogs 

na internet, com o objetivo de, entre outras coisas, estabelecer o ethos de cada escrevente; 

para tanto, se valeu de toda a heterogeneidade dessas páginas, que são uma espécie de diário 

online, compondo suas ponderações com análises de títulos, imagens, textos (não só em seu 

conteúdo, mas em seus elementos visuais, como letras caixas-altas, repetições de palavras e 

caracteres, emprego de exclamações, emoticons etc.), comentários e diversos outros 

elementos.  

 A pesquisa de Lima mostrou uma cooperação entre o dispositivo (blog) e o enunciador 

(escrevente) produzindo imagens de um si que se abre a seus leitores, falando verdades, 

proporcionando identificações/identidades e criando inimigos contra os quais se voltam os 

textos mais belicosos. Essa produção é também a de um ethos, que muito lembra os efeitos de 

reconhecimento/desconhecimento apresentados por Guirado (GUIRADO, 2015, p. 108) no 

centro de seu conceito de instituição, e que aciona, envolve e até fideliza os leitores, em 
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relações virtuais (online) sempre recheadas de expectativas — estas manifestadas nos 

elementos de suposição do leitor-amigo, do leitor-inimigo, e assim por diante. 

* 

 Recorreremos ao conceito de ethos nas análises quando for perceptível que o site, o 

vídeo ou o comentário do usuário buscam lastro e legitimação em caracteres do enunciador — 

construídos, como imagem de si, no discurso. O ethos deve servir para complementar a 

análise da cenografia (v. supra 1.1.2), da organização do discurso voltada para a construção 

de uma cena que distribua os lugares de coenunciação. Por essas análises, pretende-se chegar 

mais perto da descrição do gênero discursivo — isto é do dispositivo social de produção e 

recepção do pornô online — e também da produção de subjetividade em jogo no objeto 

analisado, especialmente, mas não somente, para o lado do espectador. 

1.2. Leitura de O Discurso Pornográfico: Maingueneau do texto às outras 

mídias 

Em La littérature pornographique, Dominique Maingueneau analisa a pornografia como 

dispositivo e como discurso — o que talvez justifique a liberdade que tomou o tradutor, no 

título: O Discurso Pornográfico. Nós trabalharemos os sites pornôs com o método da Análise 

Institucional do Discurso (AID), que tem em Maingueneau uma de suas fontes. Assim, neste 

capítulo que troca em miúdos com o livro em questão, manteremos cuidadosamente separados 

os ensinamentos da Análise do Discurso francesa e as considerações que temos a fazer, a 

partir das especificidades de nosso objeto e de nosso método.  

 Não faremos, grave-se, uma análise do discurso de Maingueneau; nosso trabalho será 

o de uma interlocução. Iremos atrás de pistas de como analisar, aprendendo com os 

procedimentos utilizados na análise de livros; introduziremos, trabalhando na tensão entre 

vídeo e literatura, caracterizações de nosso corpus só remataremos mais adiante, na seção 

sobre o recorte; e teremos oportunidade de fazer as ideias de Maingueneau dialogarem com 

outros autores, em uma revisão bibliográfica que será também uma discussão bibliográfica. 

 A disposição é como a utilizada acima, pulando-se uma linha com um asterisco; os 

comentários observam a ordem do texto, mas não têm correspondência ponto-a-ponto com as 

divisões internas aos capítulos de O Discurso Pornográfico. Já os intertítulos acompanham o 

sumário do livro, composto de um prefácio, sete capítulos e uma conclusão. 
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1.2.0. Prefácio 

Dominique Maingueneau define de início um corpo para estudar: a literatura pornográfica, 

com concentração naquela de língua francesa. Afirma ainda que considerará a pornografia 

como um "regime discursivo específico, cujas regras necessitam ser entendidas" (2010, p.10). 

Esse estudo, segundo o autor, não se faz sem dificuldades (2010, p. 9).
17

 

 Estas dificuldades se manifestam sobremaneira num desmerecimento da pornografia 

como objeto de estudo; enquanto a "sexualidade" seria um legítimo problema filosófico e o 

"erotismo" testemunharia um grau elevado de civilização, o pornográfico remeteria ao que há 

de mais evidente e elementar (no cinema: planos gerais explicativos e intrusões anatômicas). 

"'Mistério' versus 'pornografia', tudo está dito"(p.9). 

 O debate público também não passa por questionamentos sobre a natureza da 

pornografia, indo direto ao temário prático sobre sua regulamentação, sobre a periculosidade 

da sua difusão para a juventude e sobre sua influência ou não na violência contra as mulheres 

(ibid. p.10). Maingueneau se propõe a fazer esses questionamentos, em uma Análise do 

Discurso que não privilegie materiais de extraordinário valor estético, mas que deite o olhar 

também sobre as produções ordinárias. 

* 

 — I. Eleger um assunto para estudar, regionalmente e com um recorte declarado, é 

expediente que o autor tem em comum com Foucault
18

; também este é o procedimento da 

AID, e o do presente trabalho.  

 — II. Se Maingueneau, dentro de seu recorte, escolhe a literatura francesa e o 

ambiente europeu por ter sido ali que emergiu a maneira pornográfica de representar a 

sexualidade, temos um argumento consistente para, em nosso recorte, privilegiarmos vídeos e 

sites norte-americanos: os Estados Unidos se constituíram como líder isolado desse nicho de 

mercado, a "indústria pornográfica globalizada" (MAINGUENEAU, p.11).
19

 Falaremos 

melhor de nossas escolhas de estudo na próxima parte da Introdução (item 1.3.3). 

                                                 
17

 Em toda esta parte sobre o livro de Maingueneau, referências a números de páginas sem menção a autor e data 

dizem respeito a "O Discurso Pornográfico" (2010), nem sempre aparecendo o ibidem. Em alguns casos, mesmo 

tendo feito citação apenas indireta (não transcrevendo trechos mas parafraseamos), decidimos pecar pelo excesso 

e fornecer o número da página, para melhor orientar o leitor. 
18

 "Estudar" é o verbo escolhido por Foucault na apresentação de seu projeto genealógico, em A Ordem Do 

discurso (1970/1999, p. 65-67). 
19

 Quanto a aspectos históricos e o papel dos EUA, ver (FORD, 1999; THOMPSON, 2007); quanto à influência 

da internet nos lucros e na produção americana, 89% da mundial, ver (NOWAK, 2012). 
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 — III. A oposição entre (de um lado) mistério, ocultação e erotismo, e (de outro) a 

pornografia, que atuaria "mostrando tudo" é muito presente também no comentário sobre o 

material pornográfico audiovisual (ZIZEK, 1991; AGAMBEN, 2005/2007). Baudry, 

observando os "vídeos X", falará em uma saturação sexual do filme, em imagens desprovidas 

de cenário e narração, em um sexo sem mediação e sem fracasso (BAUDRY, 1997, p. 94). 

Williams, (1999) que analisa filmes da era VHS, vale-se das categorias cunhadas por Ziplow 

em um manual para cineastas pornôs (1977) e propõe um estudo da tomada conhecida como 

money shot, em que o foco é o pênis ejaculando sobre o corpo ou o rosto de outrem, retirando 

o véu que a penetração acarreta, porquanto o membro masculino é ocultado quando dentro do 

corpo de sua parceira ou parceiro. O próprio Maingueneau reencontra a questão do mistério 

ao investigar a enunciação pornográfica (capítulo 5), afirmando estar em jogo ali "uma 

escrita que, à imagem daquilo que ela mostra, dá-se como desnudada, sem artifício enganador, 

que vai ao essencial" (p.86).  

 Retomaremos ao assunto no momento adequado. Por ora, cabe dizermos que é bem 

possível, sim, encontrarmos, em nossas análises, algum eco dessa ideia de desnudamento 

total, mas que não insistiremos em buscá-la, em reiterar o já iterado. Ao contrário, caberá 

tentar perceber se há pontos em que o "mostrar tudo" se rarefaz ou dá lugar a outros 

mecanismos, seguindo os acasos presentes na dinâmica dos sites, vídeos e comentários. 

1.2.1. Uma categoria problemática 

O primeiro capítulo do livro de Maingueneau trata de definição da pornografia e de sua 

relação com alguns conceitos da análise do discurso, como gênero, dispositivo, tipo e lugar do 

discurso, vindo dividido em quatro partes. 

 — 1. — O autor abre o tema da definição da palavra pornografia mencionando sua 

primeira aparição (em N. Restif de la Bretonne, 1769), e evoca o estudo etimológico do 

termo: a conjunção de porné (prostituição) com graphos (escrita) resulta na ideia da produção 

de um quadro, escrito ou pictórico, sobre a vida das prostitutas e seus clientes.  

 Mais atualmente, o termo tem servido para classificar algumas produções semióticas 

(livros, filmes etc.) ou simplesmente julgar negativamente o valor delas (pp.13-14). Uma das 

grandes utilidades do rótulo "pornográfico" está relacionada ao controle das permissões e 

interdições de circulação social, que repercute na programação da televisão a cabo, na 

estratégia da "estante de cima" da banca de revistas, na lista de permissões dos softwares de 
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controle parental de acesso e na sentença de juízes e magistrados sobre a legalidade de 

determinada obra.
20

  

 Maingueneau afirma que os textos pornográficos pertencem ao campo da 

paraliteratura, das produções em série que visam a provocar no leitor determinados efeitos 

físicos e imaginativos, permitindo a fuga para um universo paralelo — o que caracteriza um 

verdadeiro contrato implícito firmado entre o leitor e a coleção ou o tipo de texto em questão 

(p.15). Para definir as expectativas de que trata o "contrato" na paraliteratura pornô, o autor 

recorre a um estudo de Goulemot (Esses Livros que se Lêem com uma só mão, 2000)
21

, que 

afirma ser o objetivo do texto pornográfico "fazer nascer em seu leitor o desejo de gozar, 

instá-lo a um estado de tensão e de falta, do qual ele precisará se liberar por um recurso 

extraliterário" (citado em MAINGUENEAU, 2010, p.15). 

 Fica, dessa forma assaz heterogênea, definida a pornografia em parte (a) pela origem 

da palavra, em parte (b) pela função social que o rótulo "pornográfico" exerce, sempre em 

diálogo com a censura, e em parte (c) pela metáfora de um contrato que enlaça o texto com as 

expectativas do leitor. 

 — 2. — Maingueneau passa então a discutir os conceitos de escrita, sequência e obra 

pornográfica. Conquanto almeje distinguir a literatura de outras práticas semióticas (gravuras, 

filmes, espetáculos...), o autor afirma que, com o advento dos vídeos, a imagem não pode ser 

considerada mais como estática, como completamente oposta ao fluxo da narração. Indo além, 

destaca como os sites na internet apresentam "iconotextos", que associam intimamente 

imagens, vídeos, sons e textos (p.16) 

 O autor atenta ainda para a possibilidade de diferenciar as obras propriamente 

pornográficas das sequências pornográficas, estas presentes em livros que podem ser ou não 

pornográficos. Estando as sequências pornográficas localizadas pelo leitor, é possível até 

haver leitura pornográfica de uma obra que não é intencionalmente pornográfica. Sobre esta 

última forma de leitura, Maingueneau nos diz que:  

                                                 
20

 Lembre-se, em primeiro lugar, do que Foucault chama de procedimentos de circulação do discurso 

(FOUCAULT, 1970/1999, p. 36). Casos célebres de alguns livros censurados e uma discussão sintética sobre o 

tema da censura são encontrados em (MORAES e LAPEIZ, 1985, p. 10-12;38-59); cumpre lembrar também da 

sentença que suspende a censura sobre o Ulysses de Joyce (WOOSLEY, 1933 [1914/1961]) e da época das Porn 

Wars nos Estados Unidos, em que até discos de música passaram a ser rotulados como pornográficos (ZAPPA e 

OCCHIOGROSSO, 1989, p. 261-292). A censura à pornografia já foi promovida por feministas e já foi 

combatida por outras feministas (WILLIAMS, 1999), e há defesas contra a censura que atribuem à pornografia 

papel fundamental no progresso da tecnologia (JOHNSON, 1996; BENES, 2013). Retomaremos a questão de 

feminismo e censura em (1.2.7, infra). 
21

 O título é retirado desta passagem das Confissões de Rousseau: "ces dangereux livres qu’une belle dame de 

par le monde trouve incommodes, en ce qu’on ne peut, dit-elle, les lire que d’une main." (1782, p. 41). 
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Vários leitores só leem as sequências pornográficas, e desordenadamente. 

Além do mais, eles frequentemente praticam leituras repetidas da mesma 

sequência [...]. Isso está em acordo, é o que veremos, com uma relação 

bastante singular com a narratividade, que hoje encontramos em seu 

paroxismo no consumo de filmes pornográficos. (2010, p.18) 

 — 3. — O conceito de dispositivo pornográfico é estudado com a questão do gênero 

da literatura/paraliteratura. A análise do discurso preconizada por Maingueneau, como vimos 

no início da dissertação, tende a um uso cuidadoso da ideia de gênero discursivo, que não é 

apenas um "agrupamento de textos fundado em determinado critério" (p.18) mas avança para 

o estudo do dispositivo social configurado pela e para a coenunciação, em uma análise 

pragmática. 

 Com isso, o autor prefere chamar a literatura pornográfica de um tipo de discurso 

(como o discurso político, o religioso etc.) que recobre, conforme a época e a sociedade, 

diversos gêneros. Faz notar, contudo, que o pornográfico se desenvolve melhor na prosa 

narrativa, onde a linguagem pode se apagar diante dos espetáculos que ela dá a ver, não 

combinando tanto com a poesia, em que o cuidado com a composição põe a dimensão da 

linguagem em posição de evidência (pp.18-19). 

 Segundo o texto, o dispositivo pornográfico é compartilhado pelas várias práticas 

semióticas, estando presente nas pornografias escrita, filmada e fotografada (p.16); esse 

dispositivo envolve determinadas formas de "acesso à cena" (p.22), entre as quais a 

predominante é a posição de um "consumidor-voyeur", um espectador solitário que está em 

proximidade imediata, mas sem ser visto ou olhado pelos/pelas performers, como no peep-

show (p20). 

 — 4. — O capítulo se encerra definindo o lugar da produção pornográfica no espaço 

social. Ela é sempre tolerada, clandestina, noturna; açula movimentos contra ela em todo o 

espectro político e social (esquerda e direita; estetas, feministas e proxenetas), sendo um alvo 

universal da censura (p.22). Fica caracterizada como um discurso atópico, que não está nem 

na sociedade nem fora dela, se esgueirando pelos interstícios dos espaços sociais. 

 É, em suma, flagrada em dupla impossibilidade: (1) é-lhe impossível não existir; (2) é-

lhe impossível existir. O primeiro impossível é da ordem do fato: é inelutável que enunciados 

pornográficos sejam produzidos nas mais diversas sociedades. O segundo é da ordem da 

norma: se esse discurso tivesse pleno direito de cidadania, não haveria sociedade possível. 

(MAINGUENEAU, 2010, pp.23-24). 
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* 

O primeiro capítulo de Maingueneau nos permite uma apresentação de vários aspectos de 

nosso assunto, e por isso foi lido detidamente. 

 — I. A definição de pornografia de fato causa problemas a diversos dos autores que 

pudemos estudar. O primeiro capítulo de um livro de Williams (1999, pp.1-33), pode nos 

ajudar a organizar cinco modos com que frequentemente se tenta definir a pornografia: 

– a) pelo estudo etimológico da palavra
22

 (WILLIAMS, 1999, p.9); 

– b) pelo desencadeamento de determinada reação no receptor do livro ou vídeo, 

especialmente envolvendo uma intenção no emissor de produzi-la (ibidem, p.29-30); 

– c) pelo recurso a algum tipo "senso comum" ou intuição humana que é capaz de 

reconhecer a pornografia de forma quase automática (ibidem, p.5); 

– d) por uma interpretação social, em que o pornográfico se define por ser alvo de censura, 

esta tributária às diferenças de poder entre classes/grupos da sociedade (ibidem, p.12)
23

; e 

– e) pela afirmação de que a pornografia é sinônimo de violência, degradação e 

desumanização da mulher (ibidem, p.13). 

 As letras "a", "b" e "d" estão introduzidas pela leitura de Maingueneau; as novidades 

aqui seriam apenas os itens "c" e "e". O apelo ao senso comum é ilustrado por uma conhecida 

fala do juiz da Suprema Corte norte-americana, Potter Stewart; não conseguindo dar critérios 

satisfatórios para definir um filme pornográfico hardcore, o magistrado assim professa: "I 

don't know what it is, but I know it when I see it" — "Eu não sei o que ela é, mas eu a 

sei/reconheço quando a vejo" (WILLIAMS, 1999, p.5). Segundo Williams, esse "senso 

comum" só faz reafirmar que pornografia é algo que desperta reações, e é reconhecível pela 

forma como afeta quem a assiste (seja pela excitação, pelo asco ou pelo saber/reconhecer). 

 A alínea "e" é tratada por Williams com base em uma situação concreta, nos Estados 

Unidos, em que feministas antipornografia e políticos neoconservadores (pertencentes a 

grupos evangélicos) firmaram uma espécie de "barganha implícita" (1999, p.19) para 

combater a pornografia, que segundo eles deveria ser definida como um gênero que apresenta 

exclusivamente a violência do homem sobre a mulher, e que traz consequências sociais 

catastróficas. O relator de uma importante comissão governamental (Meese Comission) chega 

a citar, sem se preocupar com as áspas, o slogan antipornografia da feminista Robin Morgan: 

"Pornography is the theory, and rape is the practice" — "a pornografia é a teoria, e o estupro 

a prática" (WILLIAMS, 1999, p. 16). 

                                                 
22

 Também em Ford (1999, pp.11-12); Thompson (2007, pp.66-67) e na Encyclopaedia Britannica (2016). 
23

 Pode-se evocar a fórmula de Alain Robbe-Grillet, definindo a pornografia como o "erotismo dos outros" (cf. 

LEITE JUNIOR, 2006, p.17; MORAES e LAPEIZ, 1985, p.8). 
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 Segundo Barker (2014), grande parte dos estudos de Psicologia sobre pornografia, 

geralmente nas correntes comportamentais e experimentais, se ocupa ainda hoje de tentar 

delinear qual a influência da pornografia no comportamento social. Foi exatamente esse tipo 

de pesquisa comportamental que instruiu o relatório da Meese Comission, em 1986, que se 

fundamentou nos resultados de alguns experimentos que concluíam haver um aumento das 

tendências violentas no indivíduo que assistisse a pornografia violenta; e isso à revelia de 

pesquisas anteriores que negavam a correlação entre pornografia e comportamento social 

violento, como mostram Williams (1999) e Hawkins e Zimring (1988/2007). Os experimentos 

davam a "base científica" para as correntes antipornografia do feminismo e para as propostas 

censoras da comissão Meese, que era politicamente conservadora; algumas das mais 

emblemáticas propostas censoras, leis municipais criadas pelas feministas 

McKinnon/Dworkin, acabaram declaradas inconstitucionais
24

. 

 Não contaremos a história toda. Aqui, cabe dizer que houve, posteriormente, outras 

pesquisas experimentais que assinalaram que a correlação positiva entre pornografia violenta 

e comportamento violento, encontrada nas pesquisas supramencionadas, mais teriam relação 

com o fato de a pornografia apresentada ter conteúdo violento do que com a pornografia em 

si; exibições de nudez não acarretavam nenhum efeito, ou até associavam-se a uma inibição 

da violência, e a pornografia não violenta apresentava efeitos mistos. (BARKER, 2014, 

p.121). Ademais, a Barker aponta para diversos problemas mais amplos: as limitações do 

método experimental; a dificuldade de definir de forma padronizada o que é material 

pornográfico; e um erro que é muito conhecido, mas ainda difícil de evitar, que é o de 

confundir correlação com causalidade
25

. 

 Esse debate é particularmente difícil de adentrar, mas Linda Williams (1999) toma 

praticamente um livro inteiro para dar conta dele; faz isso, tal como vimos alhures nesta 

monografia, afirmando categoricamente que pertence a um outro grupo, o das feministas 

anticensura — que em muitos pontos diverge da vertente antipornografia supracitada, em 

                                                 
24

 As autoras definiam a pornografia como "explícita degradação sexual da mulher", e o problema jurídico foi a 

definição do termo subordinação (que suas leis continham). Nesse momento, a barganha implícita entre as 

feministas e os conservadores mostra seu ponto fraco, porque a comissão rapidamente demonstra que a 

submissão da mulher consiste na "ausência dos limites da procriação e do casamento" (WILLIAMS, p.24), algo 

em muito conflitante com as propostas revolucionárias de suas companheiras de ocasião. Como diz Williams: “O 

infeliz resultado, e um resultado que não acredito ser interesse maior de nenhum tipo de feminismo, foi um 

fortalecimento conjunto da ideia de norma sexual” (p.20).   
25

 Quando as pesquisas em neurociências começam a encontrar associações entre a estrutura cerebral e o 

consumo de pornografia (número de horas por semana), a conclusão também não pode ser simplesmente a de 

que "pornô causa redução na massa cinzenta", porque, novamente, não há o dado sobre que veio primeiro, a 

estrutura cerebral ou o padrão comportamental; ver Kühn e Gallinat (2014). 
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outro momento autonomeadas como movimento das "Women Against Pornography". 

Devemos perceber, na base dessa discussão, como a interpretação da pornografia como 

violência do homem contra a mulher é uma inversão quase exata da definição da pornografia 

como o que é censurado por uma classe dominante (letra d). Em uma, há uma classe que tem 

o poder de proibir uma material desviante e indesejado, e de chamar tudo o que é espúrio de 

"pornográfico"; em outra, os machos têm o poder de imprimir sua visada, seus desejos e sua 

dominação em um gênero fílmico, e a pornografia se define como manifestação (incitadora) 

dessa hegemonia masculina. 

 Não se pode afastar a discussão sobre a noção de poder em voga nessas duas tentativas 

opostas de definição, que facilmente recorrem a uma descrição marcada por: (i) hegemonia na 

produção de significados, (ii) determinada por um plano paralelo ao da matéria interpretada, 

no qual, por sua vez, haveria uma (iii) hegemonia do poder, um inegável poderio. Note-se que 

Williams, ainda que seja contra a censura, não nega que haja, na pornografia, violência ou 

degradação da mulher; nem mesmo nega que haja "falocentrismo" ou "machocentrismo", se 

assim o quisermos expressar, como às vezes os feminismos fazem. A autora, porém, recusa-se 

a admitir que a pornografia seja exclusivamente essas coisas, e que o único remédio para seus 

problemas seja a censura. Recusa-se a reduzir os sentidos da manifestação pornográfica a um 

esquema pré-ensaiado e todo-abrangende de (monopólio do) poder. As análises que ela tenta 

fazer ao longo do livro Hardcore têm a intenção de destacar o que procede na interpretação 

das feministas antipornografia e o que escapa a ela. 

 Aliás, muito embora Williams não seja psicóloga, é uma das primeiras a se entregar à 

tarefa que o estudo de Barker fez notar como a precípua da Psicologia nos porn studies: 

"misturar os opostos" [signal jamming] em relação aos polarizados debates sobre pornografia, 

borrar fronteiras, despolarizar o quantitativo e o qualitativo, o pró- e o anti-, o nocivo e o 

benéfico... (ibidem, p.123). O motor da despolarização parece ser a própria capacidade, que os 

casos concretos têm (inclusive na clínica psicológica), de resistir a soluções totalizadoras, a 

juízos que ora cá entornam o bebê no córrego junto com a água suja, ora lá banham-no dias a 

fio no caldo turvo. 

 Também uma proposta de fazer análises se agasalha sob a ideia de não aceitar a 

explicação dada de antemão, com seus arranjos de poder completamente fechados e 

determinados; vai buscar no discurso seu caráter de acaso e de acontecimento. 

 — II. Pudemos ver que, para contornar a literatura pornográfica, alude-se à 

participação do consumidor e à intenção do autor. Quando passamos ao tema da pornografia 



44 

 

 

audiovisual, a excitação do consumidor também aparece como elemento determinante. A 

definição de Williams se aproxima muito do objeto que presente em nossos sites: 

A pornografia pode não ser especial, mas ela tem uma especificidade distinta 

dos outros gêneros (de filmes). É a essa especificidade que eu quero me 

reportar. Um primeiro passo será definir a pornografia fílmica 

minimamente, e tão neutramente quanto possível, como a representação 

visual (e às vezes auditiva) de corpos vivos e moventes envolvidos em 

atos sexuais explícitos, normalmente não-simulados, com a intenção 

primária de excitar seus espectadores. (1999, pp.29-30; nossos negritos).
26

 

  Instruídos por uma visão pragmática do discurso, vemos que aqui se estabelece um 

diálogo fecundo com o gênero de discurso como dispositivo social de produção e recepção 

(até melhor: de coenunciação) do discurso (MAINGUENEAU em GUIRADO, 2000, p.24). O 

"contrato" é uma das metáforas para a compreensão do gênero discursivo (ibid., p.94-96; 

GUIRADO, 2009a, p. 107-108), e é, no capítulo de O Discurso Pornográfico ora em 

comento, a figura que permite caracterizar a busca repetida do consumidor pela paraliteratura 

pornográfica — aproximando-nos do conceito de instituição não apenas porque "o gênero de 

discurso é uma instituição" (MAINGUENAU em GUIRADO, 2000, p.92), mas porque 

estamos diante de práticas que se repetem e, no jogo das expectativas de reeditar lugares 

discursivos, se legitimam. 

 Isso ainda não responde à pergunta formulada mais acima — qual o gênero discursivo 

que o pornô online constitui? — mas nos deixa atento para dois elementos que também se 

definem por meio do gênero/contrato: o papel do consumidor, em uma possível expectativa de 

excitação, e a intenção do produtor, de produzir essa excitação. (Isso sem levantarmos a lebre 

do papel dos atores, dos cameramen, etc.). 

 — III. Se consideramos a discussão acima sobre o "contrato implícito", o qual dá 

contorno ao gênero discursivo da pornografia pela relação de consumo que ela envolve, temos 

mais facilidade para entender que as formas de "acesso à cena" não sejam completamente 

livres, mas obedeçam a certos padrões dispositivos, tanto de recepção (consumo solitário, 

pouco preocupado com enredos e narrativas a ligarem as sequências pornográficas) quanto de 

composição (formas e técnicas de enunciação pornográfica, que Maingueneau analisa em seu 

capítulo 5). Tentaremos, ao longo do trabalho, analisar como as formas de recepção e de 

                                                 
26

 Veja-se também Ford: "'Pornografia' denota escritos e figuras projetados para estimular a lascívia [lust] 

retratando explicitamente o sexo. Discussões sobre sexo em trabalhos acadêmicos, por exemplo, podem ser 

explícitas, mas não são pornográficas, porque não buscam excitar. E apesar de um programa de TV poder ser 

excitante, ele não é pornográfico se não for explícito." (1999, p.11) 
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composição se revelam no material investigado; os ângulos de câmeras, cortes e posições 

sexuais dos atores envolvidos serão muito importantes para isso, bem como uma sondagem 

sobre o discurso dos usuários nos comentários escritos para os vídeos. 

 — IV. Cumpre tomar nota sobre a importância de se discutir os discursos atópicos nos 

tempos de internet, tendo em vista principalmente a chamada deep/dark web. 

 Quando se estuda pornografia online, é comum ouvir informações as mais variadas 

sobre qual o tamanho da pornografia na internet, quantos sites, quantos downloads, quantos 

pornôs por cento de vídeos, etc. Pesquisando versões sobre o assunto na própria internet, 

encontramos desde números bastante altos, mais de 80% das imagens disponíveis online são 

pornográficas, até estatísticas mais moderadas, apenas 4% de todos os sites são voltados à 

pornografia. Quanto ao tráfego, encontram-se muito os valores em torno de 20 a 40% de toda 

a atividade realizada na internet, como buscas, acessos, entre outros
27

. 

 Um estorvo importante à estimativa do tamanho do continente pornográfico tem a ver 

com a própria topografia da internet, e com tudo aquilo que ela guarda escondido. A internet 

não tem apenas o raso, o aparente; ela tem suas águas profundas, a Deep Web. 

 Às vezes confundida com a Dark Web (que é um pedaço seu, voltado para práticas 

ilegais), a Deep Web é todo um domínio da internet que não trabalharemos aqui, mas que 

representa uma parte muito grande da rede mundial de computadores. Ela é inacessível aos 

nossos ingênuos navegadores (Google Chrome, Mozilla etc.), e é um assunto assaz difícil de 

engolir — tanto que só de falar nela alguns acabam por baixar o tom de voz. Não é por ser ela 

uma expressa proibição, mas por não termos notícia de onde começará o proibido — se há 

crime atrás de um clique, se no momento do acesso ou na navegação contumaz por ela; se 

pode haver problema em falar dela ou até mesmo em sabê-la demasiado. 

 Trata-se, e não fomos mais fundo que isso, de um ambiente protegido por criptografias 

em múltiplas camadas, em que se pode conseguir quase qualquer coisa. Privacidade e 

resistência ao controle governamental, especialmente sob Estados totalitários? Sim. Armas e 

drogas, sim; números de cartões de créditos e comunidades de automutilação, também; 

                                                 
27

 Vemos que não há muita padronização quanto ao tipo de proporção que será medida (se o tráfego, se a 

quantidade de fotografias, de vídeos, de textos, de páginas etc.), e no fundo da questão também está definir o que 

é e o que não é pornô (nudez já é? penetração é! mas se entre dois coelhos, com finalidade veterinária, ainda é?). 

Os dados vêm principalmente das seguintes páginas: <http://www.repository.law.indiana.edu/cgi/

viewcontent.cgi?article=1120&context=fclj>; <http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-porno

graphy-statistics.html>; <http://techland.time.com/2011/09/13/how-much-of-the-internet-is-porn-less-than-youd-

expect/> e <https://www.quora.com/How-much-of-all-internet-traffic-is-pornography>; todos acessados em 

06/01/2016. Ver também as primeiras páginas de Williams (2004).  
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encomendas de homicídios, pornografia infantil, tráfico de pessoas, contato com qualquer tipo 

de grupo extremista que se possa imaginar; vídeos de estupros e execuções transmitidas em 

tempo real; empalamentos, tortura. Não se trata de um ambiente "coordenado" por alguém, é 

simplesmente um espaço, uma rede, com troca de bits entre computadores e servidores 

irrastreáveis.
28

 

 A internet parece ser o lugar das práticas sem lugar na sociedade, e suas profundezas 

parecem levar ao limite uma ideia de atópico; com o anonimato e a criptografia, não se sabe 

quem fala ou de onde, e tudo o que não tinha lugar passa a ter. 

 — V. Em outras obras, Dominique Maingueneau vale-se do conceito de hipergênero, 

que se aplicaria a algumas categorias discursivas mais amplas, heterogêneas e independentes 

de lugares e épocas precisas (diálogo, carta, jornal...). "Um hipergênero", diz o autor, "não é 

um gênero de discurso, mas uma formatação com restrições fracas que pode recobrir gêneros 

muito diferentes" (2015, p. 130); trata-se de uma categoria que comporta a mescla ou a 

concatenação de gêneros discursivos diversos num corpus composto. Esse conceito tem, sim, 

utilidade para a compreensão das práticas discursivas da web; mas nós propomos o seguinte: 

não partir dele, e sim da noção de gênero que já apresentamos: dispositivo social de produção 

e recepção do discurso (1.1.2 acima). O hipergênero pode servir para as discussões 

posteriores, mas fica resguardada, na partida, a concepção de gênero de discurso, que já está 

bem acomodada no interior da AID. 

1.2.2. Pornográfico, erótico, libertino 

Em seu segundo capítulo, Maingueneau (2010) afirma que é necessário, para circunscrever a 

escrita pornográfica, levar em conta dois outros modos de representação das relações sexuais: 

o erotismo e a obscenidade (p.25). 

 — 1. — A obscenidade ocorre quando se evoca, de forma transgressiva, a atividade 

sexual; é baseada em um patrimônio partilhado por uma comunidade (cultural e discursiva), 

tendo raízes na língua falada (oral), embora nada impeça que o dito obsceno seja escrito 

(p.25). Como o próprio nome dá a entender, o obsceno está sempre presente quando 

determinado mote sexual, que costuma estar excluído das cenas cotidianas e do bom 

comportamento social, emerge provocando alguma risada. Chalaças, trocadilhos, ironias 
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 Para mais informações, há uma imagem bastante explicativa neste sítio: <https://qph.is.quoracdn.net/main-

qimg-1815e10195c4610af5bb0a62e167641f?convert_to_webp=true>, e também dois documentários, Deep Web 

(2015) e Inside the Dark Web (2014) (VÍDEO 002) 
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picantes... "se, na pornografia, o leitor é interpelado como sujeito desejante individualmente 

considerado, na obscenidade, ele é interpelado antes de tudo como participante de uma 

maliciosidade coletiva" (ibidem, p.29); "em vez de buscar suscitar o riso, que constitui um 

prazer substitutivo ao gozo sexual, o texto pornográfico pretende desencadear diretamente 

uma excitação sexual. E isso tende a torná-lo radicalmente sério" (p.30)
 29

. 

 — 2. — É ao erótico que a pornografia é mais frequentemente contraposta, 

especialmente quando descrita como ausência de mistério, revelação direta da carne, do 

fisiológico, e assim por diante. Ao mesmo tempo, por ser muito associado ao amor, ao jogo de 

sedução e às preliminares do ato sexual, o erotismo é visto como uma versão nobre, 

esteticamente elevada da pornografia. Seja na oposição ou na continuidade, o que temos são 

termos que se referem muito um ao outro. 

 Maingueneau, ao analisar uma obra em que há partes eróticas e partes pornográficas, 

delimita assim as duas noções:  

enquanto as passagens eróticas fazem os véus proliferarem, no sentido 

próprio e figurado (metonímias, metáforas...), e multiplicam as mediações 

(evocando civilizações exóticas, recurso a uma imagética estetizante), o 

pornográfico inclina-se aqui para a eficácia máxima: aceleração progressiva 

do ritmo, transparência da representação (2010, p.36) 

[...] 

O consumidor [do erotismo] é chamado a assumir uma posição de 

contemplador, e não de voyeur, como no dispositivo pornográfico. (p.37) 

* 

 — I. As tentativas de definição para o termo "pornografia" muitas vezes fazem 

circular a seu redor vários outros verbetes: erótico, obsceno, sexual, sujo (mais no inglês 

dirty), pornô, explícito ou de sexo explícito, adulto, sensual, de sacanagem, com conteúdo 

ofensivo etc. (v. GOULEMOT 2000, pp.21-30). Nós escolhemos falar vídeos pornôs online, e 

mais adiante explicaremos o porquê (1.3.3); por ora, basta dizermos que escolher um termo, 

que sempre vem conectados aos outros, pode ter a função dupla de comodidade e de utilidade 

para operacionalizar um recorte nítido no material pesquisado. 

 — II. A separação proposta entre o pornográfico e o obsceno figura na decisão judicial 

que suspendeu o banimento do Ulysses de Joyce, e nos remete novamente ao tema da 

intencionalidade da pornografia:  

                                                 
29

 Em todo o trecho sobre a obscenidade, Maingueneau dialoga com o texto de Freud (1905/1996) sobre o chiste.  
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"em qualquer caso em que um livro seja chamado de obsceno, deve-se antes 

determinar se a intenção com que foi escrito foi a que é chamada, conforme 

a expressão popular, pornográfica — isto é, escrito com o propósito de 

explorar a obscenidade" (WOOSLEY, 1933 [1914/1961], pp.viii-ix). 

 Assim, não basta o livro mostrar obscenidade para ser banido. Ele precisa explorá-la, 

tencionando "elevar os impulsos sexuais ou conduzir a pensamentos impuros e 

concupiscentes" (ibidem, p.xi). A intenção de Joyce, ao contrário, é artística, recorrendo às 

obscenidades precisamente para retratar aquela "maliciosidade coletiva", o "patrimônio 

partilhado" da comunidade, de que nos falou Maingueneau. Segundo o juiz: "As palavras que 

são criticadas como sujas são velhas palavras saxãs, conhecidas por quase qualquer homem e, 

arrisco, por muitas mulheres", e segue, mais adiante: "eu não encontrei nada que eu considere 

ser o sujo pelo sujo [dirt for dirt's sake]. Cada palavra do livro contribui como uma peça de 

mosaico no detalhe do quadro que Joyce está buscando construir para seus 

leitores"(WOOSLEY, 1933 [1914/1961], p.x). 

 — III. Em A vontade de saber, Foucault estuda os procedimentos de introdução do 

sexo no discurso. Um de seus capítulos é destinado fazer uma distinção entre a scientia 

sexualis e a ars erotica. 

Por um lado [temos] as sociedades — e elas foram numerosas: a China, o 

Japão, a Índia, Roma, as nações arábico-muçulmanas — que se dotaram de 

uma ars erotica. Na arte erótica, a verdade é extraída do próprio prazer, 

encarado como prática e recolhido como experiência. [...] desta forma, 

constitui-se um saber que deve permanecer secreto, não em função de uma 

suspeita de infâmia que marque seu objeto, porém pela necessidade de 

mantê-lo na maior discrição, pois, segundo a tradição, perderia sua eficácia e 

sua virtude ao ser divulgado. A relação com o mestre detentor dos segredos 

é, portanto, fundamental; somente este pode transmiti-lo de modo exotérico 

[...]. 

Nossa civilização, pelo menos à primeira vista, não possui ars erotica. Em 

compensação é a única, sem dúvida, a praticar uma scientia sexualis. Ou 

melhor, só a nossa desenvolveu, no decorrer dos séculos, para dizer a 

verdade do sexo, procedimentos que se ordenam, quanto ao essencial, em 

função de uma forma de poder-saber rigorosamente oposta à arte das 

iniciações e ao segredo magistral, que é a confissão. (FOUCAULT, 

1976/2014, p. 64-65) 

 Está em tela um contraste entre a ocultação e a exibição, entre o ensinamento do 

mestre e a pesquisa/transmissão de informações em uma pedagogia sexual que examina com 

eficiência e precisão as verdades funcionais do corpo. Esse contraste reporta diretamente 

àquele, apresentado por Maingueneau, entre erotismo e pornografia. E se estamos nos 

havendo com a dimensão pretensamente científica da proliferação do sexo no discurso, 
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estudada por Foucault em a História da Sexualidade, veremos com o conceito de frenzy of the 

visible em Williams, a ser discutido adiante, que há na implantação dos discursos sobre o sexo 

uma preocupação especial com a visibilidade.
30

 

1.2.3. A pornografia e o proibido. 

No terceiro capítulo do livro, Maingueneau decide atacar um primeiro problema sobre o 

conteúdo das cenas pornográficas: todos os tipos de relação sexual são passíveis de serem 

representados nelas?  

 — 1. — De saída, o autor nos lembra da vocação transgressiva da pornografia: a 

sociedade (seu discurso oficial) pretende dar visibilidade mínima a certas práticas, que a 

pornografia, por seu turno, torna visíveis ao máximo. Isso se dá pela introdução de um 

terceiro, um leitor-voyeur, no espaço íntimo (pp. 39-40). 

 Ocorre que a alcova violada não é qualquer uma; o sexo pornográfico precisa ser 

espetacular — tanto porque deve constituir um espetáculo, um show, quanto porque deve 

escapar ao comum, ser sexualmente performático. Ejaculadores precoces, por exemplo, estão 

excluídos, e um casal que cumpre os deveres conjugais "a minima" não é de grande interesse 

para esse tipo de literatura. (p.40) 

 Adotando a divisão de C.-J. Bertrand e A. Baron-Cavais, Maingueneau traz as 

peculiaridades das pornografias canônica, tolerada e interdita; grosso modo, caminhamos 

daquilo que não se faz em público (relações sexuais comuns) para o que é incomum (p. ex. 

orgias) e daí para o que a maioria das pessoas nunca faz e que normalmente é proibido (como 

o estupro) (p.40). Veja-se o quadro abaixo: 

Pornografia Satisfação Compartilhada Normalidade Legalidade 

canônica + + + 

tolerada + (-) + 

interdita (-)  (-) (-) 

Quadro 1 — As três zonas da relação entre pornografia e o proibido  

(MAINGUENEAU, 2010, p.42) 
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 Não falamos apenas de psiquiatria das perversões ou de psicanálise e sexualidade infantil, mas de Kinsey, dos 

estudos quantitativos de Master e Johnson (1966/1976) — que deram em gráficos e curvas sobre a dinâmica 

sexual que não são tão diferentes dos do Padre Charbonneau (1968) —, e até dos saberes "pseudocientíficos" 

(FOUCAULT, WATANABE e NEMOTO, 1978/2012, p. 29) que tentam explicar como se goza e faz gozar. 

Assim insinua-se que "mais saber sobre sexo garante mais gozo" (ibidem, p.29), e que mais gozo garante mais 

bem-estar, mais saúde física e mental. Vejam-se revistas (muita vez "revistas femininas") à venda em bancas e 

nas máquinas do metrô, como 200 dicas sobre o orGasmo (CASE EDITORIAL, (s/ano)), e até blogs, como o 

Manual do Pau <http://manualdopau.blogspot.com.br/> [acessado em 10/05/2016]. () 
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 — 2. — A pornografia canônica, no estudo de Maingueneau, é maiormente descrita 

como aquela que não se opõe aos valores sociais dominantes, proporcionando sequências 

normais e bem-sucedidas e garantindo o cumprimento do "contrato" que o gênero 

paraliterário assina com o leitor (2010, pp.42-43). O efeito é mesmo um tanto normalizador: 

os leitores têm a impressão de que encontram ali práticas sexuais comumente presentes nas 

camas alheias, um "standing sexual, cuja realidade eles não podem evidentemente verificar no 

interior de sua esfera pessoal, mas do qual eles acham que muitos outros se beneficiam" 

(2010, p.42) 

 — 3. — "A distinção entre a pornografia canônica e a pornografia não-canônica é 

relativamente clara para o cinema pornográfico contemporâneo."(p.46) Segundo o autor, na 

televisão francesa (diferentemente da internet) não constam filmes pornográficos tolerados, 

apenas canônicos. 

 A literatura, porém, não apresenta os tipos canônico e não-canônico de forma tão 

estremada, e Maingueneau aventa para isso vários motivos: baixo custo do livro, permitindo 

produções de menor escala para públicos e gostos minoritários; ausência de pessoas e corpos 

reais, que precisem padecer realmente das surras sadomasoquistas (por exemplo) e acabem 

levantando questões éticas, trabalhistas etc.; e maior margem imaginativa da literatura, o que 

permite visualizar e deixar de visualizar num jogo mais solto — "bem poucos leitores de Sade 

suportariam ver no cinema um grande número de cenas que eles leem com prazer certo em 

seus romances"(2010, p.47)
31

. 

* 

 — I. Pela experiência, e aproveitando a classificação adotada no capítulo 3 de O 

discurso pornográfico, propomos que assim se arranjam os conteúdos no ciberespaço: 
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 Sade, grande exemplo de pornografia não-canônica, parece despertar mais interesse entre especialistas em 

literatura de hoje do que nos pornógrafos contemporâneos a ele (MAINGUENEAU, 2010, p.49). Sua insistência 

na transgressão o obriga a uma redefinição teórico-filosófica da Natureza, restando antes "pornológico" 

(DELEUZE, 1969, p. 18) que pornográfico. 
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Pornografia Local em que se situa Atos representados Legalidade 

canônica Sites comuns 

majoritariamente os canônicos
32

, 

mas frequentemente os "tolerados", 

em lugares de menor destaque. 

+ 

tolerada Sites especializados 
sadomasoquismo, escatologia, sexo 

violento etc. 
+ 

interdita Deep/Dark Web pedofilia, estupro, necrofilia etc. (-) 

Quadro 2 — As três zonas e a internet 

Na internet, a fronteira das pornografias legais (canônica e tolerada) entre si é menos nítida do 

que a que as separa da pornografia interdita. Ainda assim, devemos atentar nos jogos de 

alusões possíveis entre os territórios, bem como nos procedimentos de restrição e controle de 

circulação entre um território e outro. 

 — II. Maingueneau afirma que é importante, na pornografia canônica, que os 

participantes "deem a impressão de estarem agindo espontaneamente", reiterando a mensagem 

de que a satisfação ali é real e compartilhada pelos envolvidos. Considerando esse 

mecanismo, nada parece ser mais eficaz que a ejaculação, como é mostrado na análise de uma 

cena de Bretonne: "A emissão de 'líquido' pelos dois parceiros vem atestar sua satisfação e 

legitimar uma interação que, de início, poderia parecer assimétrica" (MAINGUENEAU, 

2010, p.44). 

 Retomemos ainda uma vez o trabalho de L. Williams (1999). Para suas considerações 

sobre a pornografia e análises de filmes pornográficos, a autora faz andarem juntas (1) as 

contribuições de Foucault sobre a scientia sexualis e a implantação perversa (portanto: sobre 

o dispositivo que põe a sexualidade no discurso de uma forma que incita formas de saber e de 

poder sobre ela)
 33

 e (2) a investigação sobre elementos recorrentes da estética pornográfica no 

cinema e na cultura. O conceito que a autora elege para fazer esta articulação é o de "frenzy of 

the visible", sobre o qual seguem passagens por nós coligidas: 

Emprestando de Comolli, eu chamo de "frenzy of the visible" [frenesi do 

visível] o saber-poder visual e hard-core produzido pela scientia sexualis. 

Mesmo que soe extremo, esse frenzy não é nem uma aberração nem um 

excesso; antes, é o resultado lógico de uma variedade de discursos sobre a 

sexualidade que convergem em (e posteriormente ajudam a produzir) 

tecnologias do visível. [...] Assim, a "implantação perversa" cinematográfica, 

                                                 
32

 O repertório canônico se alarga um pouco no pornô online; Maingueneau cita as orgias como práticas 

toleradas, sendo que elas são amplamente disponibilizadas nos sites comuns. 
33

 Nas palavras de Williams: "The scientia sexualis, Foucault argues, constructs modern sexualities according to 

a conjunction of power and knowledge that probes the measurable, confessable 'truths' of a sexuality that 

governs bodies and their pleasures" (1999, p.34); "A scientia sexualis, Foucault alega, constrói as sexualidades 

modernas de acordo com uma conjunção entre poder e saber que sonda as 'verdades' mensuráveis, confessáveis, 

de uma sexualidade que governa corpos e seus prazeres" (tradução nossa). 
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pelos corpos cada vez mais visíveis e pela visão reiterada dos espectadores, 

caminha de mãos dadas com os prazeres em desenvolvimento no medium. 

(WILLIAMS, 1999, p.36) 

[...] 

O novo corpo projetado no cinema, maior que o da vida real, é idealmente 

visível: apesar de exibido para o espectador, ele faz suas coisas como que 

inadvertido de que alguém assiste a ele. [...] Na origem do cinema, então, 

nós temos não apenas um aparato psíquico com uma "paixão em perceber" e 

um aparato tecnológico que torna possível essa percepção; nós temos 

também, como Comolli enfatiza, um aparato social. (ibidem, p.45) 
34

 

 Em uma análise institucional do discurso, a inscrição de formas de apresentar os 

corpos em um "aparato social" que privilegia certos públicos, objetos e formas de exibição 

nos relançaria à fundamental temática do gênero discursivo. 

 Há mais em Williams (1999); a autora vê no "frenzy..." um desdobramento do "fazer o 

sexo falar" estudado por Foucault. Ao longo da obra, ganha ênfase que esse "falar" privilegia 

o que é dito de forma involuntária: assim como o ator, no cinema convencional, precisa agir 

como se não fosse filmado, também o movimento do corpo precisa ser flagrado, precisa "se 

entregar", "se denunciar" sem querer. Deve ser verdadeiro, mas não intencional; necessita ser 

visível, mas espontâneo, de "dentro para fora", genuíno e não encenado. 

 O corpo deve confessar involuntariamente; mas confessar involuntariamente o quê? 

No pornô: o prazer, sua busca e sua consumação máxima.  

 E a autora constata isso, principalmente, por um dos elementos da pornografia que 

toma para analisar em seu livro, e que analisa de forma dedicada, em vários materiais e a 

partir de várias perspectivas. Trata-se do money shot, hoje também chamado de cum shot ou 

facial, e em português pornográfico é a "gozada na cara", os borbotões que encerram a transa 

pornô.
 35

 

Nós temos visto que, na pornografia de filme e vídeo contemporânea, a 

busca por um maior saber sobre a verdade do prazer moveu-se através de 

três estágios discerníveis de representação: (1) a revelação exibicionista de 

partes do corpo normalmente escondidas [...]; (2) um estágio mais 

narrativizado do "evento genital", tipificado pelo "meat shot"
36

; e (3) a 

escalada do princípio da máxima visibilidade em um "money shot" que 

                                                 
34

 Sasha Grey, ex- atriz pornô, publicou em 2013 um romance pornográfico que não deixa de conter reflexões 

curiosas sobre o assunto desta dissertação. Ali ela resume o conceito de Comolli da seguinte maneira: 

 "Na teoria do cinema há um termo, "frenzy of the visible". Tem algo a ver com prazer. O prazer intenso 

que sentimos em olhar, ver, compreender verdades evidentes sobre a existência do corpo físico e seu 

funcionamento, projetados em larga escala na tela."  (GREY, 2013, p. 14) 
35

 Williams foi uma das primeiras a se concentrar nesse aspecto. As formas de representação do orgasmo e da 

ejaculação no cinema convencional (mainstream) são analisadas em um artigo de Tuck (2003). 
36

 Filmagem objetiva da penetração genital, normalmente em close-up, ocupando a tela inteira. 
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aprece destinado a responder às insuficiências visuais do meat. 

(WILLIAMS, 1999, p. 181-182) 

[...] 

Assim, com o money shot, nós parecemos chegar àquilo que a vontade-de-

saber cinemática perseguiu incansavelmente[...]: a evidência visual da 

"verdade" mecânica do prazer corporal capturado em um espasmo 

involuntário; a definitiva e incontrolável — definitiva porque incontrolável 

— confissão do prazer sexual no clímax do orgasmo. (ibidem, pp. 101-102) 

[...] 

[O money shot é] a tentativa obsessiva, de uma economia visual fálica, de 

representar e "fixar" o exato momento da convulsão involuntária de prazer 

do ato sexual. (ibidem, p.113) (traduções e negrito nossos) 

Dessa maneira, pode-se dizer que o pornô audiovisual, incluindo o online, desenvolve 

enfaticamente o papel legitimador da "emissão de líquidos" assinalado por D. Maingueneau 

em O Discurso Pornográfico. Cabe ficarmos alerta para assimilar qual o estatuto da 

"emissão" e qual o papel do frenzy of the visible no pornô online. 

1.2.4. As restrições narrativas 

No Capítulo 4, Maingueneau tem como escopo restrições que incidem sobre a composição do 

texto pornográfico (as cenas e seu encadeamento, o conteúdo do relato e o perfil das 

personagens) . 

 — 1. — O autor começa analisando a unidade cena, que na literatura pornográfica 

consiste no começo, meio e fim de um ato sexual. A cena pode ser dividida em quadros, 

normalmente posições sexuais específicas, cuja sequência obedece a uma série de códigos 

não-escritos: "a felação tende a ser localizada antes da penetração vaginal, que precede a 

sodomia, etc."(p.53).  

  A progressão da cena "estrutura-se segundo uma sexualidade fálica que investe 

metodicamente no intervalo que vai do nascimento do desejo a sua satisfação". Trata-se de 

uma "adiação metódica do orgasmo"(p.51), mas não longa demais, como no Tantra. O clímax 

fisiológico precisa acontecer antes do fim da cena, e a satisfação é um elemento 

importantíssimo do contrato entre o autor e o leitor; o orgasmo é o quadro final obrigatório, 

norte de uma construção que "visa à plenitude" (p.55). 

 — 2. — As cenas precisam se encadear para que se chegue a uma obra. Para tanto, 

uma estratégia deveras simples é justapor as cenas, tornando-as quase permutáveis e 

facilitando o processo aleatório de leitura (MAINGUENEAU, 2010, p.18). Encadeamento 

mais elaborado está na criação de um enredo propriamente dito, em que as cenas não são 

permutáveis e compõem começo, meio e fim de uma trama; entre as opções de enredo, o 
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esquema ao qual se submete a maioria dos relatos pornográficos é o que narra um processo de 

iniciação sexual de personagens inicialmente ingênuas e virgens (p.56). 

 — 3. — "Mesmo quando narra uma história, o relato pornográfico só pode ser um 

pseudorrelato. [...] As peripécias do enredo não passam de pretexto para a introdução das 

cenas que o leitor tem o direito de esperar" (p.58, grifo nosso). Tudo o que emenda as cenas 

de sexo umas às outras é um enchimento, que não precisa sequer ser verossímil; afinal, no 

"contrato" que caracteriza o gênero discursivo pornográfico está definido que as cenas sexuais 

precisam cumprir com o papel de excitar, mas que as demais podem ser atravessadas 

diagonalmente pelo leitor.  

 Estamos diante de um equilíbrio delicado, porém necessário para o sucesso do texto. 

Por um lado "as restrições da [impostas pela] verossimilhança implicam uma submissão a um 

princípio de realidade que a pornografia tem de ignorar"(p.60); por outro, o melhor dos 

mundos para a cena pornográfica é o mundo cotidiano, permitindo a identificação do leitor 

com os personagens
37

, "fundamento da leitura pornográfica"(p.62). Identificado, o 

consumidor escapa da realidade, voyeur de uma plena satisfação daquelas expectativas que o 

mundo real ordinariamente frustra. 

 — 4. — Os personagens estão sempre disponíveis (p.60), sua psicologia é quase 

exclusivamente regida pelo desejo sexual (p.62). Raramente dispõem de um nome completo, 

contentando-se mor das vezes com prenomes, apelidos, nomes-fantasia ("João Pauzão" etc.) e 

até com meros pronomes pessoais (p.63). Segundo Maingueneau, estas características que 

facilitam a circulação entre parceiros, outra marca das interações dentro da pornografia. 

 Os romances são quase sempre protagonizados por mulheres, heroínas que passam por 

iniciações e ao final do processo estão harmonizadas com a "sexualidade fálica" (p.65), veem 

dirimida qualquer inquietação acerca das diferenças entre homens e mulheres; em suma, vão 

de inocentes a "mulheres liberadas" (p.66). A pornografia seria dependente do discurso sobre 

o mistério e a irredutibilidade da sexualidade feminina, mas estes elementos são postos em 

seu início apenas para poderem acabar dissipados no termo do livro. 
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 Temos algumas dúvidas quanto à abrangência desta afirmação no terreno audiovisual. Cenas de intercurso 

lésbico são muito assistidas por homens heterossexuais, sítios como SG4GE (straight guys for gay eyes) se 

especializam em mostrar sexo hetero para homens gay, enfim, há uma série de casos que servem de "exemplo 

em contrário" à ideia de tomar a identificação como fundamento de relação espectador-personagem. 

Maingueneau mesmo passa do leitor identificado ao leitor voyeur sem evidenciar que as posições são distintas. 
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* 

 — I. Antes de tudo: embora percebamos que a pornografia participa de um dispositivo 

de saturação sexual do discurso (FOUCAULT, 1976/2014, p. 54), o capítulo de Dominique 

Maingueneau ajuda a mostrar como o processo de saturação não equivale à ideia de "permitir 

qualquer manifestação"; a proliferação é acompanhada de procedimentos cerceamento, 

codificações e concentrações. Estas limitações também são produtivas, pois dão o contorno 

positivo de um tipo de discurso, de uma estratégia (não perfeitamente organizada) de 

diferenciação... e talvez até, de reivindicação de legitimidade sobre um determinado objeto (o 

sexo? o prazer? o corpo? não sabemos). 

 Diz Maingueneau, aliás, que a própria história narrada funciona como um processo de 

legitimação social da enunciação pornográfica e de seu consumo; de maneira performática, a 

leitura "une narrador e leitor, bem como os leitores entre si" (2010, p.58). A dimensão de 

partilha num relato de iniciação poderia ser analisada dentro do caso Cinquenta Tons de Cinza 

(JAMES, 2012), best-seller erótico com várias passagens pornográficas de sadomasoquismo 

que teve um consumo "aberto", sendo muito lido por mulheres (seu público-alvo) em metrôs e 

espaços públicos, algo incomum para um discurso "atópico" como a pornografia. O pornô 

online tem sua própria forma de colocar em contato uma comunidade, quando permite aos 

usuários que comentem e opinem sobre os vídeos; tentaremos observar ali como ocorre a 

partilha entre consumidores e onde é possível falar em legitimação das práticas e das imagens 

exibidas. 

 — II. No pornô online, um enfoque sobre as cenas é bastante favorável à realização de 

análises. Já acima vimos como os consumidores da pornografia se importam pouco com o 

encadeamento entre as cenas, lendo desordenadamente; esse procedimento foi comparado por 

Maingueneau ao acesso do consumidor aos vídeos. Um breve passeio pelos sites 

pornográficos mostrará ao leitor como a esmagadora maioria dos vídeos disponíveis consiste 

em uma única cena (com os mesmos atores, no mesmo aposento, realizando uma transa do 

começo ao fim) que varia, grosso modo, dos 5 aos 30 minutos de duração.  

 Também um pouco de experiência confirmará a existência de uma sequência 

codificada (historieta/striptease — sexo oral — penetração vaginal — penetração anal — 

ejaculação masculina visível), em cima da qual ainda se distribuem um ou mais orgasmos 

femininos, fingidos ou não. 

 — III. Ao analisar um trecho no qual Zola aponta para uma relação sexual sem 

descrevê-la, pulando uma linha entre o parágrafo que conduz à transa e aquele que a sucede, 
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Maingueneau diz que "o relato pornográfico [...] se desenvolveria no vazio tipograficamente 

traduzido pelo espaço entre os dois parágrafos, um vazio que corresponde a uma cena" (p.53).  

 Zizek (1991), ao comentar as relações entre a pornografia e o cinema convencional, 

tem ideias parecidas: em Casablanca ou em Titanic, temos (i) a progressão rumo ao sexo, 

(ii) o desvio calculado da câmera, (iii) um corte ou transição indicando a passagem do tempo 

e (iv) uma tomada da situação pós-sexo (fumando um cigarro, trocando afagos langorosos 

com o corpo coberto de suor). A pornografia é estrategicamente retirada da apresentação 

fílmica. 

 — IV. O apartamento dos critérios de verossimilhança, enfatizado por Maingueneau 

como condição do funcionamento da pornografia, também foi observado por Zizek (2012); 

este centra seus comentários no caráter tosco, fake, quase imbecilizado das historietas que 

precedem os vídeos pornôs na internet. A entrega de uma pizza de calabresa, que as garotas 

não têm dinheiro para pagar, ou a visita de um encanador que vai "tampar o buraco" para a 

dona de casa, são exemplos das encenações e trocadilhos que rapidamente conduzem à cena 

sexual hardcore, e que não raro são abandonados quando o sexo acaba, sem muita 

preocupação com as despedidas.
 38

 

 — V. Nem todos os vídeos começam com histórias, e podem ir até o fim sem qualquer 

informação sobre a procedência, o caráter ou o nome dos personagens. Os atores e 

principalmente as atrizes pornôs têm, por sua vez, nome e sobrenome: Tori Black, Nacho 

Vidal, Johnny Sins, Sasha Grey; Alexis Texas, Manuel Ferrara, Kid Bengala, Mônica Mattos 

e tutti quanti. Estes "nomes artísticos" podem, por sua vez, invadir o enredo e virar o nome da 

personagem representada pelo ator. Ademais, têm no pornô online uma função que 

Maingueneau não poderia ver dentro da literatura: ajudam a re/encontrar vídeos antigos e 

novos com os mesmos participantes (talvez: do mesmo corpo ou o mesmo modo de transar). 

1.2.5. A enunciação pornográfica 

No quinto capítulo são analisados elementos formais da literatura pornográfica, que atuam no 

sentido de configurar uma cena que honre o "contrato" do gênero; trata-se de ver como a 

técnica literária expõe imagens e emoções, como explora a euforia das personagens, distribui 

pontos de vista e escolhe o vocabulário que melhor cabe em suas aspirações. 
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 Relativamente aos itens II, III e IV dos comentários de agora (item 1.2.4), conjuntamos, anos atrás, alguns 

exemplos audiovisuais para exibir em minicurso no Instituto de Psicologia (Semana de Psicologia de 2013), 

cadastrados na lista de vídeos anexa (VÍDEOS 003, 004, 005 e 006). 



57 

 

 

 — 1. — Maingueneau coloca no cerne da escrita pornográfica duas condições 

mínimas; nem sempre ambas estão presentes, mas é desejável que venham equilibradas: 

– a) o texto, mediante descrições, deve ajudar o leitor a configurar a cena, imaginá-la com 

total visibilidade para o ato sexual, posições, órgãos etc. 

– b) a enunciação deve vir carregada de afetos, de uma euforia que pode ser atribuída a um 

ou a vários personagens, sejam eles participantes ou testemunhas do sexo. (p.69) 

 O procedimento mais simples para alcançar o equilíbrio entre exposição e afetos é a 

justaposição, intercalando trechos dos dois tipos. Outra estratégia consistiria no discurso 

direto, em que um dos atores "comenta e orienta as ações em curso", diz o que deve ser feito, 

e nesse dizer expõe seus afetos (p.72). Porém, segundo Maingueneau, a situação mais comum 

é integrar os afetos na própria descrição, ainda que ela seja em terceira pessoa, com a ajuda de 

um léxico carregado de subjetividade — palavrões, adjetivos, flexões para o aumentativo. 

 — 2. — O capítulo prossegue especificando que o afeto necessário ao sucesso da 

narrativa pornográfica é da ordem de uma euforia; basta o escritor inserir um afeto negativo 

em uma personagem para que o dispositivo pornográfico fique ameaçado (p. 73-74). Em 

textos sadianos como Os infortúnios da virtude, embora a heroína passe por sofrimentos, o 

texto evita habilmente expor a visão da supliciada, pondo foco nos afetos de outros atores. De 

fundo, há nisso o dever, que o elemento afetivo tem, de ser funcional, de restringir-se aos 

limites da atividade sexual pornográfica, reforçar sua transparência e o seu caráter de sucesso 

e espetáculo. 

 — 3. — Um elemento propriamente literário é a escolha da primeira ou da terceira 

pessoa, o que é fundamental também para definir como emergirão os afetos; outro é a escolha 

do tempo verbal (presente, pretérito perfeito, imperfeito, futuro...). No vídeo, esse tipo de 

escolha fica um tanto prejudicado, não só porque a câmera (lente objetiva) privilegia o olhar 

"exterior", mas também porque inserir detalhes sobre tempo requereria uma sofisticação 

narrativa que não parece se encaixar na proposta pornográfica. O mais próximo que se chega 

da primeira pessoa são as modalidades P.O.V. (point of view) ou Gonzo, em que o próprio 

ator ou a própria atriz seguram a câmera, filmando a atividade como se fosse "do seu ponto de 

vista". Cabe ressaltar que a escolha de o que olhar persiste, com a câmera, e talvez ganhe uma 

importância maior do que na literatura.
39

 

 — 4. — O capítulo aborda, a seguir, o vocabulário do texto pornográfico. Destaca-se o 

uso dos termos de baixo calão e do uso comum, rara vez sendo adotados os nomes técnicos 
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 Para uma abordagem feminista/psicanalítica da escolha dos objetos e da forma de exibi-los em jogo no "prazer 

visual" proporcionado pelo cinema, ver Mulvey (1975). 



58 

 

 

que a medicina privilegia. "A pornografia só designa no interior de sua própria ordem" (p.83), 

privilegiando palavras que, tal qual ela, são atópicas, obscenas, e que se referem a 

experiências passíveis de visualização pelo leitor. 

 A escolha do vocabulário, muito embora tenda à transgressão, também precisa lidar 

com um problema "de ethos" — termo que o autor não privilegia no livro ora em debate, mas 

que debatemos mais acima (1.1.5). O exemplo dado é novamente de Os infortúnios da 

virtude, em que Sophie, supliciada, precisa ter um vocabulário inocente, para que seu caráter 

de vítima seja preservado. Em cima deste ethos de inocência monta-se um dispositivo 

pornográfico regular, que mais narrará o processo de iniciação de Sophie e o prazer de seus 

perpetradores. 

 — 5. — O quinto capítulo do livro termina com uma síntese que nos prepara para os 

próximos dois, que tratarão de aspectos históricos da pornografia na cultura. Vale lermos 

alguns trechos desta página: 

Em todos esses níveis, a escrita pornográfica visa a satisfazer, nos dois 

sentidos da palavra: exaustão do desejo, saturação de todas as aberturas 

possíveis do corpo. Essa satisfação é atestada pelo orgasmo compartilhado, 

signo tangível que marca a fronteira da cena e constitui a prova da plena 

validade — legitimidade e eficácia — do dispositivo pornográfico. Trata-se 

também de uma escrita que, à imagem daquilo que ela mostra, dá-se como 

desnudada, sem artifício enganador, que vai ao essencial. Ela pretende se 

desembaraçar de todos os véus, permitir ver tudo. A metáfora central do 

hard core (núcleo duro) é reveladora: a pornografia se vale do pressuposto 

de que podemos, eliminando progressivamente tudo o que seja obstáculo 

para o gesto e para o olhar, atingir o lugar onde se manteria a sexualidade. 

Na trama do relato pornográfico, esse núcleo central se materializa na 

"cena", que é, ao mesmo tempo, o lugar onde os corpos são postos a nu e o 

lugar onde se manifesta e se satisfaz o desejo. [...] 

Desse modo, a enunciação de cada cena reafirma que o desejo é homogêneo 

de um sexo a outro, que a sexualidade pode ser encerrada em fronteiras e 

oferecer soluções variáveis para todos, em todas as circunstâncias. 

Evidentemente, de nada adianta objetar, como geralmente se faz, que a 

sexualidade efetiva não pode ser dominada e que, portanto, a pornografia é 

ilusória, porque é exatamente da negação dessa realidade que se alimenta o 

consumo de pornografia. (MAINGUENEAU, 2010, p.86) 

* 

 Diferimos a apreciação desses conteúdos para o momento em que estivermos 

trabalhando os vídeos pornôs. Acreditamos que dessa maneira será possível visualizar mais 

nitidamente onde é que o material audiovisual se aproxima e onde ele se afasta do texto 
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escrito em aspectos como estes: a apresentação dos afetos, a organização da 

visibilidade/pontos de vista e a escolha do vocabulário. 

1.2.6. Do regime impresso ao audiovisual 

Nos primeiros capítulos do livro, Maingueneau buscou a definição de "pornografia" e as 

possibilidades de sua adequação com determinadas categorias da Análise do Discurso, 

avançando para diferenciar o verbete de outros a ele conexos (erotismo, obscenidade) e 

apresentar suas relações com a proibição. Nos capítulos quarto e quinto, o que estava em jogo 

era a escrita pornográfica, por onde ela não deve avançar e o que ela deve enfatizar, priorizar. 

No sexto capítulo, temos a tentativa de observar condições de produção e circulação dentro de 

processos históricos, considerando as transformações da sociedade ocidental; isso se faz 

percebendo as diferenças marcantes entre o regime chamado tradicional/impresso e o regime 

audiovisual, regimes atados por um curto período de transição; justificando a aproximação 

contextual que leremos a seguir, escreve Maingueneau: "o discurso pornográfico não poderia 

ser o mesmo em uma sociedade na qual se pratica maciçamente a confissão e em outra na qual 

sexólogos podem ser consultados, em uma sociedade com contracepção e em outra sem 

contracepção"(p.88). 

 — 1. — O regime impresso é marcado pela clandestinidade. "Durante mais de cinco 

séculos, assistimos a uma luta incessante, com períodos de maior ou menor tolerância, entre 

os aparelhos de controle do Estado e aqueles que alimentam um mercado lucrativo de textos 

eróticos vendidos 'por baixo do pano'" (p.91). Não entraremos em demasia na explicação 

sobre essa fase, que em todo caso é importante para Maingueneau, que analisa produtos 

literários, mas cabe adicionar que: 

 é preciso evitar projetar retrospectivamente sobre épocas anteriores uma 

categoria, a pornografia, que só veio a atingir verdadeira consistência com o 

desenvolvimento da pornografia audiovisual
40

. [...] Apenas a partir dos anos 

1960 é que passamos a ter consciência da existência de uma clara 

especificidade da pornografia. Durante muito tempo, a fronteira entre 

censura política e censura das produções eróticas não era nítida, assim como 

não era nítida a fronteira entre a pornografia e textos que classificamos 

facilmente como 'maliciosos', 'devassos', 'libertinos' etc. (MAINGUENEAU, 

2010, p.94). 
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 Entendemos que Maingueneau aqui se refere a um processo simultâneo de (i) adoção do substantivo 

"pornografia", quando antes se preferia o adjetivo "pornográfico", e (ii) compreensão da pornografia como um 

gênero de filmes, aquele que depois será rotulado com a letra X e passará a ser objeto de políticas restritivas de 

sua circulação, venda etc. (FORD, 1999; THOMPSON, 2007; HAWKINS e ZIMRING, 1988/2007) 
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 — 2. — O regime de transição corresponde ao aparecimento de uma "produção 

pornográfica de massa" nos anos 1960-1970, com longas-metragens exibidos em cinemas e 

comercializados em numerosas sex-shops. "A pornografia não é mais pensada apenas como 

uma agressão contra a ordem social: ela tende a se tornar um assunto privado, tolerado, a 

partir do momento em que não incomode os demais" (p.94). Além de algumas apresentações 

em cinemas comuns, das quais Deep Throat (Garganta Profunda, 1972) é o grande 

representante, o filme "pornô" — que começa a também ser chamado por este nome reduzido 

— prolifera nas salas de cinema especializadas, e o crescimento da tolerância incorpora a 

pornografia ao big business. 

 Após uma "lua-de-mel" entre o discurso revolucionário e o pornô, durante a qual este 

último pôde ser entendido como instrumento de liberação sexual (p.98), o discurso que 

defende a censura acaba se reeditando, como nos episódios protagonizados por vertentes do 

feminismo e de segmentos evangélicos mais preocupados com a conduta moral das pessoas 

(v. supra 1.2.1-I); mas o consumo caseiro, o VHS (video home system) e as técnicas de cópia 

e filmagem doméstica dos filmes tornam difícil demais qualquer pretensão de controle. 

 Maingueneau ainda ressalta que há uma transformação no que tange aos enredos, 

crescendo a distância entre o universo pornográfico e os elementos que caracterizam a 

obscenidade. Se nesta, mais presente na pornografia literária tradicional, veem-se amiúde 

estratagemas e astúcias para subtrair o gozo sexual às restrições sociais, no pornô do regime 

de transição e do novo regime não há mais a necessidade de agudeza, configura-se "um 

mundo de cooperação entre sujeitos plenamente voluntários, com foco na própria cena, não 

nos meios engenhosos pelos quais essa cena foi possível" (p.97). 

 — 3. — O regime audiovisual começa nos cassetes, passa pela televisão e pelos DVDs 

(digital versatile discs), e se assenta na internet, a qual leva o fenômeno pornô a níveis "até 

agora insuspeitados" (p.98); com a rede mundial de computadores, até a literatura, que estava 

marginalizada, explode e se espalha novamente. O consumo solitário ganha um lugar 

privilegiado e "novas condições são efetivamente oferecidas à atopia pornográfica" (p.99), 

que não tem mais um suporte físico, chega limpa de rastros e se armazena em um servidor a 

milhares de quilômetros de distância. Com o wi-fi, tecnologias 4G, tablets e smartphones, o 

discreto continente pornográfico online pode, além do mais, ser transportado para 

praticamente qualquer canto do mundo... e pode ser incrementado desde todo ponto do globo. 

"Como o amante de antanho, que podia escrever discretamente um texto pornográfico, o 

amante pode hoje fabricar seus próprios filmes pornôs juntando imagens existentes, ou até 
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filmando diretamente folguedos pessoais com sua câmera digital"
41

 (MAINGUENEAU, 2010, 

pp.99-100). 

 Do regime audiovisual sediado na internet, Maingueneau analisa textos publicados 

online, cujo grande ponto de virada é o hipertexto — o texto enriquecido por imagens e sons e 

que se conecta com outros textos/hipertextos online por meio de ligações (links) acessadas por 

um clique. 

O internauta circula por ele em meio a uma multidão de textos, fotos, filmes 

para baixar, clipes, espetáculos online... aparecem também ordenamentos de 

enunciados novos (textos fotos, códigos, botões, propagandas, listas de links 

alternativos...) que não dependem mais da narração, que fazem as páginas 

"explodirem" [...]. 

Outra consequência — que não é das menores — da disponibilização online 

de textos pornográficos é que tende a se apagar a fronteira entre o produtor e 

o consumidor, o autor e o leitor. [...] Assistimos a certo retorno à dimensão 

convivial da qual se distanciara a literatura pornográfica quando se separou 

da obscenidade. [...] Cada relato disponibilizado online pode ser comentado 

por outros participantes da comunidade, e o autor pode responder. 

(MAINGUENEAU, 2010, p.100) 

 Este e outros fenômenos concorrem para um empobrecimento "do valor simbólico do 

texto publicado" (p.103), textos perdidos e desconectados se transformam em elementos "de 

um vasto movimento de comunicação generalizada" (p.103). A dimensão convivial, por sua 

vez, reaparece, agora em uma comunidade que partilha (e compartilha) o mesmo interesse por 

pornografia. 

* 

 — I. Precisamos passar novamente pela história da pornografia, agora levando em 

consideração que Maingueneau pouco fala sobre a existência de períodos específicos na 

história da pornografia audiovisual. Propomos aqui uma apresentação da evolução do pornô 

fílmico, em que buscamos dar ênfase à condição do espectador, nos modos e contextos de 

consumo. 

 Das leituras que fizemos sobre o assunto, podemos dizer que a pornografia 

representada em imagens móveis apresentou três grandes eras, que vão dos fins do século 

XIX até atualmente. A primeira fase, bastante longa, foi a dos stag movies [filmes 
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 O que pode remeter o assunto ao revenge porn, roubos de dados e outras formas de divulgação não consensual 

de material audiovisual íntimo, outro tipo de fenômeno que não se imaginava antes da internet. Mas que por 

outro lado não foi a internet que inventou, pelo menos se considerarmos a ficção de cem anos antes: o vazamento 

vingativo de fotografias com que Irene Adler ameaçava o Rei da Boêmia, revenge capaz de impactar a história 

de todo o continente europeu (DOYLE, 2007). 



62 

 

 

masculinos], quase sempre gravados em rolos curtos de filme, para projeções particulares; a 

segunda fase, mais curta, foi a dos inícios do longa-metragem pornô, que logo se instalou nos 

formatos VCR/VHS e do DVD, substituindo a prática de projeção no cineme e se estendendo, 

grosso modo, até inícios dos anos 2000; por último, temos os vídeos na internet, sobre os 

quais o presente trabalho pousa os olhos mais detidamente. 

 A era stag tinha por característica exigir uma audiência coletiva para os filmes, pois os 

equipamentos de projeção eram muito caros, e uns poucos ricaços os tinham em suas 

residências. Os filmes eram curtos, em geral do tamanho de um único rolo de filme, e tudo se 

passava de forma amadora; o cinema mudo demorou muito mais dar lugar ao falado no caso 

do stag, e o Technicolor só conheceu as genitálias muito tempo depois de pintar Dorothy e 

Totó. A definição que Dave Thompson (2007, p.15) dá do stag movie é bem simples: 

"hardcore erotic movies shot prior to the late 1960s" — "filmes eróticos hardore filmados 

antes do final dos anos 60". 

 Analisar forma de assistir aos filmes é um elemento importante para construir (ou 

reconstruir) o gênero discursivo e a produção de subjetividade em jogo no pornô, e é por isso 

que desde já deixamos em destaque a diferença entre a primeira fase e a segunda, a dos filmes 

VCR. Embora Garganta Profunda (1972), como dissemos, tenha sido projetado até em 

cinemas convencionais (comuns, não-pornográficos), foi no consumo doméstico que os filmes 

pornográficos, predominantemente longas-metragens, foram fazendo carreira daí em diante. O 

consumo privado, individual ou por casais, foi uma grande novidade, permitindo uma 

ampliação do mercado e fomentando rumas de filmes pornográficos, agora devidamente 

coloridos e sincronizados com o áudio da correspondente cena, e também mais cuidadosos 

com o enredo e com a atuação. A indústria passou por um processo de profissionalização, 

alguns nomes de atores e atrizes ficando famosos — Linda Lovelace, Marilyn Chambers, 

Silvia Saint, John Stagliano, Rocco Siffredi, entre uma multidão de outros.
42

 

  Por fim, a internet se sobrepôs ao DVD e roubou os consumidores da pornografia para 

métodos ainda mais discretos e insulados de consumo, instaurando uma terceira fase nos 
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 Há toda uma história em que não nos aprofundamos, que é a do filme pornográfico no Brasil. Dois eixos, 

provavelmente, guiariam o começo de uma pesquisa assim, são eles: (i) as pornochanchadas e a Boca do Lixo 

(ABREU, 2006; CASTRO e SANTOS, 2014), e (ii) a Brasileirinhas (DECLERCQ, 2015). Falar desta última 

também nos lembra de indicar os depoimentos sobre o mundo pornô brasileiro tal como vividos por um dos 

atores pornográficos mais conhecidos no país, Alexandre Frota (PEIXOTO, 2013).  

Também Eliane R. Moraes e Sandra M. Lapeiz dedicam um capítulo de seu livro O que é Pornografia 

(MORAES e LAPEIZ, 1985, pp.60-84) à pornografia no Brasil. O livro já fez 30 anos, e não pôde falar de 

internet, mas continua como documento importante, inclusive das produções brasileiras do começo do século 

XX e da censura promovida pelo regime militar. 
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modos de assistir ao pornô audiovisual. As fotografias e vídeos nem precisam mais ser 

gravados no computador, podendo ser consumidos online, dispensando de vez qualquer 

registro físico dos passatempos carnais do consumidor. Com isso, o filme também foi 

substituído por outro paradigma de mais fácil transmissão e armazenamento, mais "leve" para 

ser reproduzido direto do website e até para o upload pelos casais que queiram expor seus 

próprios atos sexuais; os vídeos curtos são o formato mais comum na internet, de sorte que 

alguns sites consideram como "longa" uma peça acima de 10 minutos . Em geral, os vídeos 

online apresentam uma única transa, com começo, meio, e fim — lembrando: historieta 

introdutória, ato sexual em algumas posições, ejaculação masculina visível, quase sempre na 

região do rosto do(a) parceiro(a) — pelo menos se observarmos o modelo do vídeo produzido 

pela grande indústria. 

 Vemos, pois, que a internet intensifica a individualização do consumo, já presente na 

segunda fase, ao mesmo tempo que recupera alguns elementos do stag: curta duração, menor 

preocupação com o enredo e possibilidade de encontrar vídeos amadores.  

 Thompson (2007) diz que, depois da morte dos stags,  

foram necessárias várias décadas antes que o verdadeiro espírito — sem 

mencionar o conteúdo e a atitude — do stag original se recolocasse na cena 

do entretenimento erótico, e é irônico que a tecnologia tenha precisado 

atingir completamente um outro nível antes de qualquer coisa próxima 

daquela sensibilidade tradicional poder reaparecer.  

O veículo que devolveu o stag à proeminência foi a internet, entrelaçada 

com o boom nas unidades de gravação de vídeo digital, facilmente 

acessíveis, no final dos anos 90. Junta, essa dupla conspirou para criar uma 

geração completamente nova de cineastas "faça-você-mesmo" pelos sites da 

web mundo afora.(p. 258-259) 

 Comentando a figura do filme "amador" — que o autor vê, com um tom de 

saudosismo, como uma revivescência do stag — ele continua: 

Esse é um reconhecimento tácito de que, não importa o quão 

habilidosamente a tecnologia de cirurgias plásticas consegue atingir as 

formas masculinas e femininas "perfeitas", e não importa quantas novas 

posições, variações e até orifícios o filme adulto moderno pode descobrir, 

ainda há uma vasta audiência para coisas tão ordinárias quanto um casal 

fazendo sexo em sua cozinha. (ibidem, p. 259) 

 Feito esse rápido percurso pela história da pornografia, vemos novamente como é 

imprescindível um recorte sobre qual tipo de material pornográfico vamos nos debruçar. Não 

apenas o conteúdo das pornografias é muito distinto em cada uma das três fases, como 

também a circunstância da pessoa que as assiste é diferente em cada época. 
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 — II. Lado a lado com a diferença no modo de consumo, vemos que a pornografia 

online é diferente na forma de oferta; a revolução do vídeo se une à revolução do hipertexto 

para criar portais pornográficos imensos. Maingueneau (2010) não faz análises extensas dos 

sites pornográficos, mas sinaliza na direção de procedimentos de trabalho que envolvam os 

elementos da página e as conexões que entre eles se estabelecem. Cabe a pergunta: como 

empreender uma análise institucional do discurso tomando um material tão heterogêneo, tão 

dinâmico e associado a tecnologias tão recentes? Nossas tentativas de responder a este 

problema ficarão mais claras ao falarmos dos "Procedimentos", e principalmente ao longo das 

análises feitas (Capítulo 2, "Resultados e Discussão). 

1.2.7. A tentação pornográfica da literatura contemporânea 

O sétimo capítulo retoma a problemática relação entre a pornografia e a estética literária, que 

havia sido apresentada quando era analisado o erotismo (no Capítulo 2 de O Discurso 

Pornográfico). Agora, a discussão se faz com vistas à literatura atual ou contemporânea. 

 — 1. — Conforme Maingueneau, o desnudamento da relação sexual proposto pela 

pornografia se replica em um desnudamento da linguagem; assim desalfaiado, o texto 

dificilmente se subsome à categoria do "bem escrito". Para isso, ademais, precisaria entrar na 

discussão literária pública, algo que sua atopia e sua clandestinidade não permitem. 

 — 2. — Devem ser tratados à parte aqueles textos que, "sem serem obras 

pornográficas, comportam mesmo assim sequências que derivam da escrita pornográfica" 

(p.107); é nessa produção em separado que entra o considerável aumento na carga de 

sexualidade explícita que se pode perceber na literatura contemporânea (p.109), algo que 

talvez se explique pelo crescente interesse da sociedade pelo sexo — olhem-se as rubricas das 

revistas, analisem-se os debates sociais sobre casamento homossexual, feminismo, pedofilia, 

clonagem, uso do véu e, é claro, pornografia... (p.110) — e que não deixa nem a literatura 

nem a pornografia inalteradas. 

 — 3. — Essa "pornografização da literatura" encontra correlatos nas artes plásticas e 

no cinema, com diversas obras se esforçando para "subverter as fronteiras entre as 

representações pornográficas e as representações que seriam estéticas" (p.111). Cabe destacar 

que muitos dos exemplos trazidos por Maingueneau são, em vez de uma colonização da 

literatura pela lógica pornográfica, um uso da pornografia com uma intenção ideológica 

feminista, normalmente para provocar aversão a tudo o que for pornográfico (que aí é 

associado ao machismo); é o caso de Baise-Moi (filme, 2000); 36 fillette (filme, 1988); Lust 
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(livro de E. Jelineki, 1989). Em outro vértice, a pornografia entra nos textos por ser entendida 

como possibilidade de violência contra a sociedade e portanto resistência contra o "sistema" 

(p.116-117), seja porque este reprime a sexualidade, seja porque a moral é um dos 

componentes que sustenta a dominação de uma classe sobre outra. 

 — 4. — Maingueneau se ocupa, na última parte do sétimo capítulo, da questão da 

distribuição dos textos, da autoria e da leitura entre homens e mulheres; com suas análises. 

Destaca que os textos pornográficos escritos por mulheres não funcionam no modo habitual 

da pornografia (p.121), concentrando-se mais na intimidade de um eu "que associa prazer 

sexual e prazer da fala, em vez de subordinar tudo à construção de espetáculos orientados para 

um fim unívoco" (p.122). Fica a questão de como a "pornografia no feminino" se posicionaria 

na tradição pornográfica: (i) haveria uma única pornografia, masculina, da qual as mulheres 

só podem se apropriar a partir do interior, com rupturas decisivas? (ii) ou seria o caso de um 

funcionamento dialético, em que o feminino assume o papel do negativo frente ao monopólio 

masculino e faz avançar o dispositivo a uma nova unidade? (iii) ou, ainda, deveríamos falar 

em uma pornografia especificamente feminina, paralela à pornografia masculina, que vai se 

consolidar apoiada nas representações da identidade e da diferença? 

Atualmente, esse debate está muito vivo, e tanto mais complexo diante do 

fato de que a excitação experimentada pelos leitores não segue 

necessariamente as fronteiras do sexo biológico. Pesquisas mostram que uma 

proporção não negligenciável de mulheres consome pornografia, mesmo 

sabendo-se que a pornografia tem manifestamente como público-alvo um 

público masculino. Isso é compreensível. Realmente, um texto não pode 

controlar sua recepção, os usos singulares que os indivíduos fazem dele e o 

imaginário pessoal que eles investem nele. Além disso, as fantasias sexuais 

fazem circular incessantemente as identificações do sujeito: a leitora não está 

condenada a ocupar os lugares dos personagens femininos, ela pode baralhar 

as distinções instauradas pelo relato (MAINGUENEAU, 2010, p.124). 

* 

 — I. O discurso pornográfico pode parecer em alta atualmente; houve o best-seller 

"Cinquenta Tons de Cinza" (JAMES, 2012), livro mais voltado ao assunto "sexo" do que as 

publicações eróticas da Harlequin Books
43

, e também várias ousadias no cinema — como a 

Ninfomaníaca (2013) de Lars von Trier, com cenas de penetração dupla e sadomasoquismo; o 

Azul é a Cor Mais Quente (2013) de A Kechiche, com cenas de sexo explícito de quase dez 

minutos; e Love (2015) de Gaspar Noé, que chegou a se aventurar na tecnologia 3D, com 

direito a ejaculação direcionada à plateia. O próprio Cinquenta Tons de Cinza teve uma 
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 Um exemplo tomado aleatoriamente em uma banca de jornal: Acorrentado ao Trono (MARINELLI, 2014). 
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versão em longa-metragem (2015), que não contém nenhuma cena de sexo não simulado, 

como as dos filmes anteriores, nem mostra os genitais, mas pega o BDSM/Sadomasoquismo 

como temática central. 

 Assim pensando, parece possível dizer que a pornografia passa por uma fase mais 

pública nos últimos anos, ainda mais se levarmos em conta que nenhuma das produções 

citadas acima foi clandestina, tendo circulado sem disfarces. Mas não se trata de com isso 

anunciar uma revolução pornográfica generalizada e sem volta. O filme Garganta Profunda 

(Deep Throat, 1972) foi exibido a grandes audiências em diversos cinemas convencionais, e 

exibe cenas explícitas que, vinte anos depois dele, já eram inadmissíveis no mesmo circuito 

em que ele foi amplamente aceito. A pornografia e a produção artística tradicional têm 

incompatibilidades que se arranjam muito mais em movimentos de vaivém carregados de 

muito experimentalismo. 

 — II. Já falamos, com suporte em Maingueneau, que a atopia da pornografia atinge 

seu paroxismo com a internet; à contemporaneidade é associada pelo mesmo linguista do 

discurso uma ideia de "pornografização", esta depreendida da análise que ele faz da literatura 

e do cinema ditos não-pornográficos (ou seja: despidos da intenção excitatória que caracteriza 

o nosso já repisado "contrato implícito" do discurso pornográfico). 

 Muito se tem aventado sobre o crescimento da pornografia, tentando-se descobrir se 

ela está proliferando muito aceleradamente na atualidade (PRINCE, PATTERSON, et al., 

2015), e quais seriam os possíveis efeitos (nocivos) de acessá-la
44

. Maingueneau comenta um 

dos vários malefícios que são comumente associados à pornografia: 

A nocividade tradicionalmente atribuída aos 'maus livros' está ligada ao 

poder que eles teriam de nos fazer tomar as ficções por realidades. Uma das 

principais objeções que é feita ao cinema pornográfico é exatamente 

perverter a sexualidade dos jovens, fazendo-os acreditar que aquilo que é 
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 Já em 1972, o psicólogo experimental H. J. Eysenck levantou um paradoxo interessante: as emissoras de 

televisão, que negavam terminantemente a existência de influências das imagens pornográficas na conduta dos 

telespectadores, alardeavam a eficiência da propaganda televisiva para influenciar o comportamento do 

consumidor — vendendo a preços altíssimos o tempo dos intervalos comerciais. Eysenck indica a necessidade de 

pesquisas profundas sobre as consequências da pornografia (financiadas por uma porcentagem dos lucros da 

indústria pornográfica), e, embora afirme que deve haver alguma influência, recusa-se a apontá-la sem dados 

científicos; escapa, dessa maneira, da tendência que ele mesmo percebe e aponta no debate de seu tempo: que os 

"diagnósticos" sobre os efeitos da pornografia decorrem muito de posições prévias, baseadas em critérios morais, 

ideológicos ou financeiros de certos grupos (EYSENCK, 1976). Algo parecido mostram Moraes e Lapeiz, com a 

discordância exemplar entre os conservadores, os industriais e os libertários (1985, pp.38-59). Já uma pesquisa 

quantitativa brasileira revela que os entrevistados tendem a se posicionar, quanto aos efeitos da pornografia, 

conforme seus hábitos de consumo — "os consumidores discordam da ideia de que a pornografia traga efeitos 

nocivos como o vício, a banalização do sexo, [...] expressando-se de forma contrária aos não-consumidores, que 

percebem o consumo como prejudicial" (GUERRA, ANDRADE e DIAS, 2004, p. 276). 
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mostrado pelas ficções pornográficas é de verdade. (MAINGUENEAU, 

2010, p.118) 

 Outros autores assumem que a pornografia acaba comportando algum ensino sobre o 

que é o sexo, o que pode influenciar nos comportamentos sexuais dos espectadores e até na 

"cultura" sexual das sociedades, mas abre o debate sobre "usos benéficos" da pornografia — 

como para a educação sexual, sexo seguro etc. (ALBURY, 2014).  

 Além disso, a pedofilia (o abuso sexual de menores e a pornografia infantil) é um tema 

recorrente quando o assunto é a toxicidade do pornô; sabe-se, por exemplo, que os aliciadores 

de menores têm como "técnica" uma apresentação progressiva e renitente de cenas 

pornográficas à criança, com o objetivo de reduzir seu estranhamento e sua sensibilidade 

diante das cenas sexuais, tornando aquelas imagens corriqueiras e em seguida convencendo-a 

a fazer o mesmo (MOREIRA e ROMÃO, 2012).  

 Na esteira dessa discussão, vem o assunto mais amplo sobre o controle do acesso. 

Parece claro que, graças à internet, são multiplicadas as chances da exposição involuntária à 

pornografia (GONZÁLEZ e ORGAZ, 2013); trata-se de um ambiente de alta conectividade 

em que grandes quantidades de conteúdo podem ser acessadas muito rapidamente, e em que 

os deslizes (erros de digitação, cliques acidentais na touchscreen, entrada em endereços 

propositalmente feitos para "pescar" o usuário e levá-lo ao site errado, etc.) podem conduzir 

qualquer pessoa, inclusive uma criança, a páginas, imagens e vídeos muito diferentes dos que 

eram esperados.  

 A internet, independente do material acessado, enseja discursos sobre "adicção" e usos 

"abusivos" desde o começo de sua popularização (NICOLACI-DA-COSTA, 2002). Há, 

segundo Sánches e Iruarrizaga (2009), um trinômio que fomenta acessos mais intensos ao 

material pornô online, o chamado "triplo A": accessibility, anonymity e affordability 

(acessibilidade, anonimato e adquiribilidade financeira). Estamos, portanto, falando de sites 

(i) fáceis de acessar, (ii) que não exigem exposição da identidade e (iii) que são gratuitos e 

muita vez livres de vírus. Os três elementos ampliariam as condições não só de um consumo 

acentuado, como também do desenvolvimento de quadros clínicos como a adicção à 

pornografia e ao cibersexo (SÁNCHES e IRUARRIZAGA, 2009). 

 Aqui abre-se aquele caudaloso afluente, que não pretendemos descer até a foz, 

concernente à masturbação. Sabemos que há alguma posição cristã contra a masturbação, e 

que a execução desta última associada ao consumo de pornografia piora bastante o cenário, 

transformando a autoestimulação, não cominada explicitamente pela Bíblia como pecaminosa, 
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em adultério e porneia (SLICK, 2016). Também conhecemos, conexo ao discurso cristão, um 

repúdio ao onanismo que é mais do terreno da moral "social", manifestando-se nas práticas de 

controle, observação e correção disciplinar da masturbação infantil, discutidas por Foucault 

(1976/2014).  

 Freud e a Sociedade Psicanalítica de Viena chegaram a diversos impasses quanto à 

masturbação e sua nocividade (FREUD, 1912/2010); embora o criador da psicanálise reitere o 

que chama de a "ubiquidade da masturbação infantil" (p.243-245), posiciona-se "a 

contragosto" sobre os malefícios da prática, apenas porque "o mundo não parece se interessar 

por outra coisa que não a masturbação"(p.249). Os malefícios poderiam ser orgânicos 

(imoderação, satisfação inadequada e diminuição da potência do homem), ou psíquicos 

(estabelecimento de um padrão psíquico, na medida em que não se tem de buscar a 

modificação do mundo externo para satisfazer uma grande necessidade; e também fixação em 

metas sexuais infantis, porque é obtida, via fantasia, a realização de atividades incompatíveis 

com a vida adulta e produzindo um inantilismo psíquico), mas não houve consenso sobre o 

tema na Sociedade.
45

 

 Noutra margem, há diversas argumentações em prol da masturbação, a qual 

promoveria a saúde sexual e teria uma função higiênica — como disse o Boca do Inferno: 

"Amigo, quem se alimpa da carepa,/Ou sofre uma muchacha, que o dissipa,/Ou faz da sua 

mão sua cachopa" (MATTOS, 2004, p. 24, grifo nosso). Thompson (2007) localiza um stag 

dos anos 30 em que o ato sexual não se realiza, pois o ancião que deveria transar com a moça 

não consegue ter uma ereção, deixando a companheira cada vez mais impaciente; ao final do 

filme, que é mudo, a parceira abandona o homem idoso e o motivo do fracasso é estampado 

na tela: "Moral – limpe seu cachimbo pelo menos uma vez por semana" (p.82). Os benefícios 

da masturbação são propalados em periódicos e sites voltados à saúde e ao "empoderamento" 
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 Reich parece-nos inserto nessa tradição: vê como importante (para o desenvolvimento) a masturbação infantil, 

mas põe óbice à adulta, inclusive à masturbação mútua em casais, porque essa prática traria excitações mais altas 

do que conseguiria satisfazer e poderia entrar na vida erótica como um tipo de versão disfarçada da repressão 

sexual. (ALBERTINI, SIQUEIRA, et al., 2007). 

Para aproveitar que falamos de psicanálise, devemos mencionar duas outras leituras, mais recentes.  

Hoffmann (2012) propõe que a pornografia faria parte de uma exigência de gozo que, "ninguém contestará" 

(p.42), pressiona a um "mais de sexo" em detrimento de uma "sexualidade", e que desemboca na pornografia e 

na violência como manifestações de um "autismo", de uma "raiva destrutiva": a pulsão de morte freudiana, que 

se associa a um "supereu social exigente de um gozo a qualquer preço, até a morte" (p.47). 

Neto e Ceccarelli (2015) encontram na pornografia, e principalmente na viabilidade de o consumidor ser um 

produtor pornográfico, alguma possibilidade de colocar tensões no que chamam de heteronormatividade e em 

outras formas de relação sexual mais tradicionais. Nesse sentido, aproximam-se um pouco de Williams (1999) e 

sua ideia de que a pornografia teria algum papel diante da variedade sexual, servindo à máxima "different strokes 

for different folks" ("coisas diferentes para pessoas diferentes") e podendo ter algum papel no interior das 

questões da psicanálise clássica (recalque, escolha de objeto, Édipo e assim por diante). 
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feminino (LLOYD, 2010), e podem até ser cultuados em dias temáticos e eventos de caridade 

como a "Masturbatona" [masturbate-a-thon] (ZIZEK, 2008, p. 30; FUNCHEAP-SF, 2014), 

que conta com páreos como "maior número de orgasmos", "maior squirt" etc. 

  — III. Segundo Maingueneau, à medida que a internet se expande, nós vamos vendo 

que há uma substituição da clandestinidade do regime tradicional por um paradigma de 

proteção (p.104) nas atitudes diante da pornografia, da qual as seguintes modalidades são 

bons exemplos (algumas retomam o que discutimos acima, outras apresentam novos temas): 

proteção da infância (pedofilia e exposição precoce), proteção psicológica (adicção), proteção 

das atrizes e atores (DSTs, condições de trabalho), proteção dos computadores (antivírus, sites 

confiáveis, censura em redes sociais), proteção das revistas e filmes (plásticos, tarjas pretas na 

capa, biombos, prateleiras altas), e assim por diante.
46

 Tentaremos observar como se 

apresentam essas proteções nos sites que oferecem pornografia online. 

 — IV. Para um comentário breve da bibliografia concernente ao tema "pornografia e 

gênero" (este último no sentido sexual, como o gender do inglês), é curioso como aí se 

destacam várias questões quanto ao destino que cada movimento político-ideológico ventila 

para o pornô. As discussões de gênero sobre a pornografia ocorrem bastante vinculadas à 

teoria e ao ativismo feministas; dentro destes, estabelece-se um quadro de polarização, que 

nosso trabalho já abordou, entre feminismos antipornografia (pró-censura) e anticensura (pró-

sexo), destacando-se McKinnon e Dworkin no primeiro grupo, e Linda Williams no segundo 

(PINTO, NOGUEIRA e OLIVEIRA, 2010; SOLANA, 2013; BARROSO, 2013), (v. supra 

1.2.1). O argumento mais forte para a proibição de todo e qualquer conteúdo sexual 

(BARROSO, 2013) parece continuar sendo o da incitação que o conteúdo pornográfico faria à 

violência sexual (D’ABREU, 2013), embora o problema da confusão entre correlação e 

causalidade (BARKER, 2014) geralmente não seja enfrentado, o que enfraquece as defesas 

pró-censura. Há, por outro lado, as correntes feministas que defendem a liberdade de 

expressão e a possibilidade de se apropriar da pornografia com uma estética de não-

submissão, na esteira da teoria de gênero de Judith Butler (SOLANA, 2013), e de 

desmistificação dos órgãos sexuais femininos e do orgasmo vaginal (MÖLLER GONZÁLEZ, 
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 No ramo da proteção do computador, temos softwares que protegem o usuário da contaminação por vírus, tal 

como o Comodo (cujo nome ressoa em condom — preservativo em inglês), em cujo material publicitário alguns 

riscos do pornô online são expostos (VÍDEO 007). Quanto às "prateleiras altas", temos um artigo recente que faz 

uma abordagem feminista/queer sobre esta prática, coloca em segundo plano a intenção de afastar as crianças 

das revistas pornográficas para, numa assunção de que a prateleira alta torna-se inacessível a mulheres 

(entendidas pela autora como mais baixas), pessoas em cadeiras-de-rodas e anões, conclui que a colocação de 

revistas eróticas no topo das estantes das bancas de jornal é, além de uma prática heteronormativa, "um marcador 

material e semiótico da regulação patriarcal neoliberal" (IQANI, 2015, p. 35). 
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2013). Já com uma abordagem de gênero mais ampla, discute-se o quanto o pornô pode 

carregar um potencial de descolonização dos corpos desejantes "não-majoritários", como os 

gays, trans, latinos, gordos etc. (RODRÍGUEZ CUBEROS, 2010), ao mesmo tempo que pode 

criar ou sustentar estereótipos normativos e padrões de beleza dentro desses mesmos grupos 

(SALINAS HERNÁNDEZ, 2011). 

 No tocante ao material fílmico, há igualmente correntes que advogam uma estética de 

"pós pornô" (como o diretor canadense Bruce la Bruce) e a "pornografia feminista" (como a 

diretora sueca Erika Lust). Além disso, alguns sites pornôs como PornHub apresentam uma 

categoria de vídeos dedicada ao público feminino ("female friendly" ou "for her" ["para ela"]).  

 Não nos alongaremos neste debate de forma conceitual; elementos atinentes à 

discussão de gênero e às estratégias para fazer pornografias voltadas ao mercado específico de 

cada uma das chamadas minorias sexuais serão analisados quando azo houver. 

1.2.8. Conclusão: um futuro incerto 

Na conclusão do livro, a literatura pornográfica figura como algo de destino imprevisível. Há 

o avanço da tecnologia e das novas mídias, que vão facilitando a troca do livro pelo vídeo 

pornô ou pelo conto erótico em hipertexto, sim; mas a maior parte da incerteza quanto ao 

futuro da pornografia parece ter a ver com o feminismo, que bascula entre desmasculinizar o 

pornô e despornografizar os homens.  

Duas coisas são certas: a literatura não está mais no centro da produção 

pornográfica, e a produção pornográfica, que prosperou em um mundo 

dominado pelo masculino, evoluirá em função da maneira segundo a qual se 

definirem as relações entre os sexos. (MAINGUENEAU, 2010, p.132) 

* 

Uma pesquisa quantitativa recente (PRINCE, PATTERSON, et al., 2015) buscou responder à 

questão: "Quanto mais pornografia a 'geração x' está consumindo?". A resposta encontrada foi 

que está consumindo mais, embora o salto seja menor do que se andava imaginando — e que, 

se há esse salto, provavelmente o motivo é a ampliação do acesso à internet
47

. Mas nem isso 

serve de resposta isolada às incertezas que Maingueneau colocou sobre o futuro da 

pornografia; uma análise mais complexa contemplaria o rumo das novas pornografias, o 

debate interno ao feminismo e aos movimentos gay/LGBT, as novidades tecnológicas que 

andam em desenvolvimento (como impressoras tridimensionais, o cinema 3D, óculos de 
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realidade virtual) e assim por diante. Mas ventilar hipóteses para o futuro do pornô não está 

entre nossos objetivos; cremos que a contundência dos motivos apresentados para estudar seu 

estado atual já nos compele a seguir para a análise. 

1.3. Justificativa, Objetivos, Recorte e Procedimentos 

Haja vista termos apresentado a estratégia de pensamento da dissertação e realizado um 

pequeno trabalho de revisão bibliográfica sobre o tema da pornografia (em interface com 

Maingueneau), esta terceira parte da introdução dedica-se a organizar respostas a alguns 

quesitos mandatórios para o andamento da pesquisa: o que justifica estudar a pornografia? 

quais os objetivos do trabalho? em que parte do material pornô online deter-se-á a análise? e 

como ela, a análise, será realizada e exposta? 

1.3.1. Justificativa 

Tabu do objeto, ritual da circunstância, direito privilegiado ou exclusivo do 

sujeito que fala: temos aí o jogo de três tipos de interdições que se cruzam, 

se reforçam ou se compensam, formando uma grade complexa que não 

cessa de se modificar. [...] O discurso não é simplesmente aquilo que traduz 

as lutas ou sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o 

poder do qual nos queremos apoderar. 48
 

Optamos por erigir esta seção por sobre uma citação, que ajuda a configurar o pornô online 

como objeto justo de pesquisa. Após o trabalho detido com o texto de Maingueneau (2010), 

cremos ter apresentado uma representativa amostra dos discursos que lutam pela legitimidade 

do discurso sobre o discurso pornográfico. Complicado, pode parecer, mas é como as coisas 

vão: há a pornografia como manifestação discursiva, há os discursos que a tentam explicar e 

interpretar, e estes fazem parte de outros corpos discursivos que têm, pelo menos 

aparentemente, uma consistência externa à do dispositivo pornográfico (os discursos do 

feminismo, da moral religiosa, da medicina etc.). Quem reclama a legitimidade para "dizer a 

verdade sobre a pornografia", temos visto, carrega consigo uma insinuação sobre o que ela 

acarreta para o "sujeito" (social, espiritual, orgânico) nela enleado, bem como reivindica 

autoridade para falar sobre o assunto, para tratá-lo dentro de um aparato conceitual próprio, 

privativo, para excluir e privilegiar vozes, para acusar e enaltecer, exortar e exprobar. 

 Nossos procedimentos não se concentram na análise desses diferentes discursos, que 

evocamos por explicitarem a relevância e a dignidade do assunto (pornografia) para uma 
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pesquisa. Tudo o que se tem dito sobre a multiplicação dos conteúdos pornográficos com o 

surgimento da internet faz reiterada esta relevância, e toda vez que os efeitos morais, 

comportamentais ou psicológicos da pornografia são postos em debate, a necessidade de mais 

estudo do assunto dentro da Psicologia fica patente. E para trabalhar a Psicologia na fronteira 

com outras áreas do conhecimento, algo que a heterogeneidade do material pornográfico e dos 

discursos sobre ele vigentes convoca a fazer
49

, a Análise Institucional do Discurso desponta 

como estratégia de pensamento privilegiada. 

1.3.2. Objetivos 

Para esta seção, nós relemos todo o primeiro capítulo coletando as perguntas levantadas, que 

nos próximos parágrafos se organizam na forma de objetivos do trabalho. Pode-se dizer que 

há três objetivos: um concernente ao assunto, outro ao método e o último à modéstia. 

 — 1. — Quanto ao assunto, o objetivo é responder a duas interrogações, destacadas 

a seguir em negrito. Partimos da definição de Dominique Maingueneau de gênero discursivo, 

incorporada à Análise Institucional do Discurso e aqui já copiosamente apresentada como 

dispositivo social de produção e recepção (coenunciação) de discursos, para nos 

perguntarmos: como é o gênero discursivo do pornô online? 

 Esta é uma pergunta central à pesquisa, e é sobretudo uma tarefa de (re)construção e 

de descrição que engendra diversas interrogações suplementares, as quais a análise manterá na 

algibeira, sem tentar responder explícita e definitivamente:  

– Se uma das metáforas para compreender o gênero discursivo é a do contrato, qual é o 

contrato firmado entre consumidor, site, atores pornôs e demais partes envolvidas?  
 

– Que cena é montada para que o contrato seja cumprido, quais os lugares que são nela 

contornados? Como os elementos do site e dos vídeos perfazem a cenografia que sustenta 

concretamente esses lugares? Onde é possível perceber a construção do ethos dos sites? O 

espectador, ao pôr comentários para os vídeos, constrói também de si um ethos? Utiliza 

ele outras estratégias para legitimar suas práticas diante de uma comunidade de 

consumidores? 
 

– Qual é o papel assumido pelo consumidor? Quais expectativas suas o pornô online 

explora, e como se administram estas expectativas dentro dos limites do site, supondo e 

direcionando (ou não) a atividade de consumo? É possível vislumbrar uma intenção por 

parte do aparato de produção/exibição da pornografia? 
 

 Há, ainda, uma outra questão, esta mais enraizada nos conceitos da AID como método 

residente, ainda que de forma estremenha, no território da Psicologia. Seria ela: em que 
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 Daí, talvez, uma ideia de interdisciplinaridade inerente ao assunto estar marcada no discurso fundador do 

primeiro periódico acadêmico dedicado ao estudo da pornografia (ATTWOOD e SMITH, 2014). 
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pontos do pornô na internet é possível localizar a (produção de) subjetividade? Para 

respondê-la, concorrem vários dos quesitos que acabamos de desdobrar do problema sobre o 

gênero discursivo, como as expectativas, as suposições, os lugares, a cenografia e o ethos. 

 — 2. — Depois, há que se destacar que temos um objetivo plasmado no método. 

Queremos fazer uma análise institucional do discurso, e queremos desenvolver uma forma 

para fazê-la neste material bastante heterogêneo (textos, vídeos, fotografias, cores, 

hipertextos) e dinâmico, o pornô online.  

 Para tanto, fomos colecionando outras tantas perguntas de bolso, que acompanharão as 

análises como ferramentas da estratégia de pensamento adotada: 

– Como o lugar e o conteúdo desta manifestação discursiva nos apresentam os 

procedimentos, intenções, negociações e jogos de poder que em sua produção incidiram?  
 

– Onde podemos observar pontos de virada nas aparentes homogeneidades do material 

analisado, pontos de rarefação nas séries de repetições e relançamentos?  
 

– O discurso apresenta paradoxos, ambiguidades e redundâncias? Como esses elementos 

participam da situação enunciativa? 
 

– Como são exprimidos os afetos, organizadas as visibilidades e os pontos de vista, 

escolhidos os vocábulos e os modos de dizer? 
 

 Ao tentar desenhar o dispositivo social que o pornô online implica e as subjetividades 

que ele objetiva e produz, acreditamos poder contribuir para o estudo sobre a pornografia em 

seu estado atual e também com o desenvolvimento da Análise Institucional do Discurso como 

analítica da subjetividade e como método de pesquisa em Psicologia. 

 — 3. — Se em nada do acima exposto formos exitoso, posto que estrênuo prometamos 

ser, modestamente atribuímos à pesquisa um terceiro objetivo: documentar o estado atual 

do material visado. Ora, uma olhadela na parafernália tecnológica hoje em desenvolvimento 

deixa claro que a indústria do entretenimento ainda não chegou ao termo de suas invenções; 

com isso, não temos como saber por quanto tempo a pornografia continuará existindo da 

forma como hoje a conhecemos, e muito menos prever se, em mudando todos os dispositivos 

tecnológicos, mudará também o dispositivo social de coenunciação e renovar-se-ão os 

processos de subjetivação. 

 O aplicativo Whatsapp, por exemplo, tem crescido como um meio acessível para a 

transferência de pornografia (inclusive de pornografia ilegal) entre usuários. Ocorre que o 

aplicativo funciona de modo muito distinto, se comparado ao pornô online; no Whatsapp, 

recebem-se os vídeos enviados por algum outro usuário e eles ficam gravados no aparelho 

celular, enquanto no sítio pornô o usuário procura os filminhos e os consome direto da 



74 

 

 

"nuvem". É possível que, em algumas décadas, tudo o que este trabalho descreve no seu 

Capítulo 2 – Resultados e Discussão não seja mais do que documento de um pornô obsoleto, 

rudimentar, que já passou. Pelo sim, pelo não, cabe apostar na humilde tarefa de descrever, 

com calma e método, os materiais tais como os encontramos para fazer nossas análises. 

1.3.3. Materiais: Recorte 

Já ouvimos o gracejo de que estaríamos a pleitear o título de "mestre em pornografia". É bem-

humorado, não apenas pela imagem depravada que passa um "mestre pornô", mas também 

porque na prática é muito difícil ter uma ideia precisa da vastidão desse material e de todas as 

novas práticas que têm aparecido — sejam práticas defesas, secretas, discretas ou públicas — 

com a pornografia online. Quem ora escreve medita no assunto há cinco anos, mas sempre 

parece ser momento azado para receber uma nova informação; novidades desconcertantes 

podem surgir em cafezinhos casuais com amigos, e não raro exigem alterações na pesquisa. 

Mesmo sem pedirmos aos colegas, eles trazem colaborações, contam descobertas com aquele 

tom risonho de curiosidade que ronda alguns temas sexuais
50

. 

 Desde que começamos a trabalhar com pornografia, multiplicaram-se e-mails, 

comentários, dicas... se a pornografia às vezes pula na tela sem ser convidada, dizer em voz 

alta: "quero encontrá-la" pode ter consequências embaraçantes; o pornô chove a potes, e vem 

quando menos se espera. 

 É, dessarte, essencial fechar o foco, proceder ao recorte na malha inobstante não se 

tenha a bobina desenrolado completamente, porque o trabalho precisa avançar. Daí o caráter 

mais restrito de nosso escopo: em lugar de a pornografia, analisar os vídeos pornôs na 

internet. 

 — 1. — Escolher os vídeos pornôs online significa que não vamos dar tanta atenção 

aos filmes mais clássicos da era stag ou VHS, nem tomaremos com fôlego revistas eróticas, 

brinquedos sexuais, pênis rabiscados em portas de banheiro, sites que promovem contato via 

webcam, jogos eróticos online, fotografias sensuais ("nudes") trocadas via aplicativos, clubes 

de pedofilia na deep web, etc. É claro que os assuntos, se forem importantes para subsidiar o 

texto, não serão evitados. 
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 A curiosidade é um tema que aparece em alguns artigos científicos sobre pornografia que temos lido, aliás, 

mas não chega a ser neles debatida (vide SÁNCHES e IRUARRIZAGA, 2009, p.257; GONZÁLEZ e ORGAZ, 
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 Prince e outros (2015, p.8), em pesquisa baseada em questionários sociais (General 

Social Survey), fizeram notar a necessidade de se atualizar a terminologia científica sobre o 

consumo de pornografia, com o fito de os resultados não acabem distorcidos por conta da 

insubmissão das novas formas tecnológicas aos velhos termos descritivos; segundo os autores, 

perguntar a um sujeito se ele assistiu recentemente a um "filme" pornográfico pode excluir da 

resposta aqueles que assistiram apenas a clipes curtos na internet — vídeos —, e a expressão 

"rótulo X" é caduca se comparada a porn (pornô), muito popularizada. Vídeo pornô revela-se, 

assim, a designação mais interessante para o tipo de pornografia que tem sido consumida hoje 

pela internet. 

 Temos a facilidade de não precisarmos apartar com rigor conceitual o que é vídeo do 

que não o é, pois vamos pesquisa nos sites declaradamente voltados a oferecer vídeos. 

Segundo Almeida (1985), o vídeo é uma mídia que supera a própria oposição entre o cinema e 

a filmagem amadora. Digamos nós que, ao fazermos uma abordagem pelo nome dessa mídia, 

escolhemos um plano em que produções pornográficas profissionais e amadoras, propositais e 

incidentais, longas e curtas, são postas lado a lado, misturam-se e podem ser vistas como 

partícipes de dispositivos de oferta que as abarcam — os sites pornôs. 

 — 2. — No que diz respeito aos websites que oferecem os "vídeos pornôs", será 

igualmente necessário recortar. Centraremos as análises em dois dos websites pornográficos 

gratuitos e generalistas de grande acesso no mundo todo
51

 — Xvideos e YouPorn — sem 

descarte de outros sites generalistas (PornHub, XNXX, XHamster, PornTube, RedTube, 

Sex.com, YouJizz etc. etc.) e de portais mais especializados ou de produtoras, sempre 

mediante a indicação devida por meio de notas ou referências.  

 O fato de os sites citados conterem quantidades imensas de material pornográfico, 

estarem dentro da lei, serem gratuitos e não oferecerem nenhuma barreira ao acesso de 

ninguém que tenha uma conexão à internet, justifica a importância de se observarem essas 

plataformas de forma mais detida. 
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 Acaba caindo da lista uma página expressiva, o LiveJasmin — site em que se podem acessar diversas 

transmissões de webcams com garotas ou casais e, pagando, obter algum tipo de exibição sexual mais explícita. 

Cumpre destacar que obtivemos nossa lista por meio de pesquisas sucessivas no Google sobre o assunto ("quais 

os maiores/melhores/mais acessados sites pornô do mundo?" etc.), anotando os nomes que mais apareciam; 

muito embora o procedimento possa parecer tacanho, a lista final não surpreende em nada, pois os sítios a que 

chegamos sem dúvida cobrem os nomes mais populares entre os consumidores. Uma boa lista pode ser 

encontrada em Alexa.com; mediante ele, Mazières e outros, em seu interessante estudo quantitativo sobre as tags 

pornôs, chegaram a XVideos/XNXX e XHamster (MAZIÈRES, TRACHMAN, et al., 2014). 
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 Com demora, pede-se um obséquio: que se aceite o procedimento de chamarmos os 

sites e vídeos de "pornôs" em vez de "pornográficos", e vez ou outra se referir a todo esse 

nosso corpus recortado como "o pornô online". O motivo do pedido vai além da comodidade; 

vimos como a definição da pornografia é difícil, e sabemos que as mutações no interior dos 

continentes pornográficos da internet podem colocar novos problemas de definição qualquer 

instante. Alguns autores acabam se utilizando de termos específicos para poder trabalhar de 

forma mais tranquila, liberando-se, ao associar o recorte proposto a uma palavra escolhida, de 

retornar constantemente à definição dessa barafunda chamada "pornografia". Williams (1999) 

escolheu a expressão Hardcore; Ford (1999) decidiu fazer uma história do gênero X; 

Thompson (2007) optou por recortar os stag movies; Maingueneau (2010) seguiu o caminho 

de definir um tipo discursivo que é o discurso pornográfico.  

 Nós ficaremos, portanto, com o pornô, pornô online, pornô na internet, vídeo pornô, 

entre outras variações, todas remetendo o leitor ao recorte proposto. Bem podia ser pornozão, 

se quiséssemos açular aquilo que já se denominou "instinto de nacionalidade" 
52

; mas para 

isso, por coerência, teríamos de dar também mais atenção ao perfil de consumo do brasileiro, 

e a sites nacionais como, justamente, OPornozãoBR.com. Só que nossa falta de conhecimento 

sobre os sites brasileiros confiáveis nos colocaria em risco constante de contrair vírus de 

computador e acabar tendo a dissertação, que é um arquivo, prejudicada. De mais a mais, se 

até os produtores da Brasileirinhas, a maior firma nacional de pornografia, já declararam que 

a grande ameaça ao seu negócio é o XVideos (DECLERCQ, 2015), podemos pular o 

nacionalismo e admitir que, pelo menos em suas pesquisas licenciosas, o brasileiro já está 

praticando da "internacionalização". 

 — 3. — Além da escolha dos sites, há a escolha de quais vídeos usar. Para que o 

trabalho não venha a se tornar imódico em sua extensão, a proposta inicial é centrar a análise 

em um vídeo denominado Sex Instruction (2012 - VÍDEO 008), em que contracenam Ariella 

Ferrera, Callie Cyprus e James Deen. A escolha se justifica por um predicado duplo da peça, 

qual seja: ela contém os principais elementos da pornografia não-amadora que se espalha pela 

internet, ao mesmo tempo que tem particularidades narrativas e de enredo que merecem 

atenção. Trata-se, ainda, de uma história de iniciação, comum na pornografia escrita 

(MAINGUENEAU, 2010, p.56), e que pode contribuir para a interlocução com a literatura 

pornográfica e os elementos nela enfatizados. 
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 É certo que há uma miríade de outros vídeos interessantes, e que qualquer vídeo tem a 

potência de ensinar uma ou outra coisa sobre o tipo de discurso analisado, bem como de ser 

objeto de algum comentário — especialmente em uma pesquisa exploratória e tão inusitada 

no método da Análise Institucional do Discurso. Por conta disso, ao longo do trabalho 

convocaremos outros vídeos, que nos aparecerem no caminho ou que já estão guardados na 

manga, a fim de reiterar determinados achados ou com eles fazer contraste. Sex Instruction 

será uma espécie de fio condutor, que ensejará a interface com outros vídeos e sites.  

 Para garantir a oportunidade de analisar tipos de vídeo que, num primeiro momento, 

podemos imaginar diferentes de Sex Instruction, guardaremos espaço para tomar mais três 

peças, uma de cada tipo: (a) um vídeo gay (homem com homem), (b) um vídeo amador e (c) 

um vídeo voltado a mulheres (female friendly). 

1.3.4. Método: Procedimentos 

Aqui temos um segundo tempo da discussão sobre o método, que protagonizou a abertura do 

trabalho. Iniciar pela exposição da estratégia de pensamento da Análise Institucional do 

Discurso permitiu o levantamento de perguntas para a pesquisa que marcaram de saída a 

diferença entre nossa proposta de análise e qualquer projeto de interpretação 

descontextualizada dos significados veiculados pelos vídeos. Sem que se entendesse que o 

gênero discursivo é, na Análise do Discurso de Maingueneau e na AID, um dispositivo social 

de coenunciação, corria-se também o risco de compreender que a pornografia é um gênero 

simplesmente no sentido do conteúdo narrativo, de jogar num ponto cego o processo 

desordenado de consumo das cenas sexuais e a importância dele na construção do gênero 

pornográfico de discurso. Ademais, com as noções foucaultianas de poder e de discurso como 

ato e acontecimento, assumem-se prudências e evita-se o trabalho de reencenar velhas 

arengas, de reiterar os mesmos determinismos, as mesmas hegemonias, as mesmas totalidades 

que o próprio material concreto já refuta sobejamente. 

 — 1. — Essas prudências se refletem em procedimentos que, em um primeiro tempo, 

são descritivos. A descrição se concentrará em cada um dos elementos do site, como faz 

Maingueneau ao analisar brevemente um site que reúne vídeos e histórias eróticas (2010, 

p.101-102) e como faz Lima (2016) ao investigar elementos vários da estrutura dos blogs: uso 

de imagens, disposição material do texto, recursos dêiticos, área para comentários de leitores 

et coetera. Também o vídeo será descrito (de forma resumida e também detalhada, nos 
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apêndices) e tratado como composto de vários aspectos — título, narrativa e diálogos, ângulos 

de filmagem e cortes, etc. 

 Entretanto, assim como em Lima e Maingueneau, não se tratará apenas de descrever; 

faremos análises.
53

 Em Introdução à Análise da Imagem, Martine Joly (2009, p. 103ss), ao 

estudar uma propaganda em revista, começa pondo foco em aspectos visuais do anúncio 

(como cores, moldura, textura), depois em aspectos icônicos (motivos, poses) e por fim na 

dimensão linguística (palavras escolhidas e até seu aspecto plástico); fá-lo, porém, propondo 

sempre pequenas sínteses do que foi possível apreender de cada um dos elementos, e depois 

sínteses de cada um dos grupos e no final uma síntese geral. 

 Adotamos, para apresentar as análises, uma estrutura parecida, enfatizando 

proporemos, após as descrições, sínteses-análises dos elementos que se ramificam das 

seguintes três grandes partes do capítulo "Resultados e Discussão": 

– 2.1. O site onde o pornô é ofertado 

– 2.2. O vídeo pornô 

– 2.3. Os comentários sobre o vídeo pornô 

Cada uma destas partes será subdividida, logo em seus inícios, e os ramos serão tratados um a 

um; toda a estruturação do texto obedece já aos resultados das análises, e os tópicos não foram 

definidos antes do contato com o material, mas a partir dele. Em cada seção, separado da 

apresentação descritiva por um pulo de linha, virá um comentário mais analítico, para 

podermos trabalhar as questões de pesquisa apresentadas. 

 — 2. — Além de lidarmos com um material heterogêneo, composto de fotos, vídeos, 

propagandas e texto, lidamos com um material instável e muito dinâmico. À guisa de 

exemplo: o vídeo que servirá como condutor à segunda parte, "Sex Instruction", foi 

originalmente encontrado por nós em uma visita ao acaso, quando tentávamos encontrar 

material para editar um clipe a ser apresentado num congresso acadêmico, em 2013 (VÍDEO 

009). O site era o XVideos, mas o vídeo não pertencia a este sítio; no universo pornográfico da 

internet, há as produtoras, que vendem seus vídeos, e os sites pornôs abertos, nos quais estes 

mesmos vídeos são disponibilizados de forma gratuita pelos usuários ou pela fabricante. 

 A página em que encontramos o Sex Instruction não está mais no XVideos no presente 

momento, embora seja possível encontrar inúmeros trechos menores da obra neste site (não 

nos 33 minutos originais, mas de cinco a oito minutos; estas versões de bolso aparecem de 
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 Vanoye e Goliot-Lété (1992/2012), quanto à análise fílmica, mostram uma mútua dependência entre o proceso 

de analisar e o trabalho de descrever, ressaltando que nenhuma análise de filme pode ser exaustiva e que a 

descrição acaba ocorrendo junto com um processo de "decomposição" (p.14) da obra acabada. 
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pronto a quem digita o nome das atrizes no campo search); o vídeo já esteve na íntegra no 

PornHub, onde também não consta mais, e está presente no YouPorn há quatro anos.  

 Fim do exemplo, moral da história: característica interessante da pornografia online é, 

digamos, a sua inconstância. O conteúdo muda conforme o vento bate; os "best videos ever" 

de cada um dos grandes websites não se mantêm os mesmos por mais de um dia, e não é 

porque novos aparecem e são mais bem avaliados; ao contrário, na pornografia na internet as 

coisas tendem a desaparecer e reaparecer, tendem à descontinuidade e à substituição.
54

 

 Tudo isso para dizer que a análise do filminho não precisa ser feita com um vínculo 

rígido à análise da página... ele pode ser derrubado na semana seguinte e surgir em outra 

parte, com outro nome. Assim, optamos pelos seguintes procedimentos quanto às três partes 

dos "Resultados": 

– 2.1. Focalizar o site XVideos.com, que tem uma estrutura mais simples, da qual se 

pode dizer que as demais páginas são variações, incrementos. 

– 2.2. e 2.3. Analisar o vídeo Sex Instruction inteiro, da forma como está hoje 

hospedado no YouPorn.com; para incrementar esta análise, recorreremos às múltiplas 

versões enxutas presentes no XVideos. O mesmo, no que couber, com os outros vídeos que 

analisarmos e com os comentários enviados pelos espectadores. 

 Nota bem: a explicação pode não estar de todo clara para o leitor que nunca se tenha 

aventurado nas páginas pornográficas da internet, mas precisa ficar registrada; apostamos que, 

ao longo da leitura das análises, os procedimentos ficarão mais fáceis de visualizar.  

 — 3. — A análise da imagem não pode deixar de lado as expectativas que a ela se 

dirigem, nem perder de vista que a cena (do vídeo) funciona como a sobreposição de três 

cenas: (i) a cena de produção, (ii) o produto acabado apresentado como cena e (iii) a cena de 

recepção, de consumo (v. JOLY, pp.69-71).  

 Para nós, a cena de produção é particularmente difícil de acessar, sendo reconstruída 

com base nos ângulos, na edição, nos detalhes de performance e na forma como é oferecido o 

vídeo no site. Talqualmente, a cena de consumo só é acessada a partir de fragmentos, por 

exemplo: os comentários dos usuários no site; a forma por que a filmagem vai dando a ver e 

conduzindo o olhar; os elementos que interpelam diretamente o usuário (como propagandas 

que usam o pronome "você").  
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 O Sex Instruction também pode ser encontrado no site RealityKings.com, sua produtora oficial, onde, pelo 

preço de aproximadamente trinta dólares, tem-se acesso a todo o conteúdo do site em FullHD (alta definição), e 

onde também estão disponíveis, para degustação, fotos de algumas das cenas do vídeo e um trailer. 
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 Por conta das perguntas de pesquisa introduzidas mais acima (1.3.2), daremos atenção 

aos elementos que vão remetendo, na cena pronta (ii), à relação de consumo em que se 

configura o espectador (iii). A noção de cena enunciativa, que vem à AID mediante 

Maingueneau (v. acima 1.1.2), parece dar conta de enlaçar os três momentos numa ideia de 

coenunciação. 

 — 4. — O texto terá ganhos se o trabalho se executar "mostrando" o passeio pelos 

sites, o caminho dos links, os vídeos e os comentários de usuários. O mais próximo que 

conseguimos chegar disso foi descrever tudo, e só apresentar imagens em um caderno digital 

em formato PDF, que ilustra os assuntos aqui tratados. Assim, evita-se infestar de conteúdo 

pornográfico o corpo da dissertação, o que poderia perturbar o fluxo da leitura e o layout das 

páginas.
55

 

 — 5. — A própria escolha de um material aberto ao público, protegido pelos Termos 

de Serviço de cada site e pelos pseudônimos de cada usuário, abona nossa decisão de não criar 

complicações baldias a pretexto de ética em pesquisa. 
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 O caderno mencionado está em <https://drive.google.com/open?id=0B7B4fvSrKWhcVHl0Q0ZabDZCOVk>. 

Há, nos estudos acadêmicos sobre a pornografia, um debate interessante sobre a inclusão, em "cenas" não 

pornográficas (a leitura de um trabalho acadêmico, uma palestra etc.) o material "ob-sceno", que estaria melhor 

posicionado sempre fora da cena; sobre isso, pode-se ver o prefácio à edição de 1999 de Hardcore (WILLIAMS, 

1999), bem  como seu epílogo, e também a abrtura do livro Porn Studies (WILLIAMS, 2004). 

https://drive.google.com/open?id=0B7B4fvSrKWhcVHl0Q0ZabDZCOVk
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2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

2.1. O site pornô 

Consonante deixamos explicado, começaremos nossas análises pelos sítios eletrônicos, seu 

método de dispor elementos, seus procedimentos de exposição de conteúdo. Dissemos, ainda, 

que seguiremos a estrutura do XVideos, que é mais simples, incrementando a análise com as 

diferenças existentes diante de outras páginas. A página inicial do XVideos 

(www.xvideos.com), transformada em um quadro sem imagens, é assim construída: 

 

Quadro 3 — Arquitetura de XVideos.  

O item (1) foi pulado para preservar a correspondência com as próximas seções da dissertação; os demais 

correspondem a: (2) corpo principal do site com "miniaturas" dos vídeos – uma delas destacada em cor diferente, 

(3) cabeçalho do site, (4) rodapé do site, (5) propagandas. 

 Doravante, observaremos em separado cada um desses elementos, que misturam 

imagens, textos, ícones, campos de formulários e ligações (links). Antes de tudo isso, vamos 

nos deter nos chamados Termos de Serviço, peças contratuais que regulam as relações entre 

usuários, fornecedores e conteúdo disponível.  

2

3

5

4

5

http://www.xvideos.com/
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2.1.1. Os termos de serviço (TOS) 

Ao contrário dos websites próprios de certas produtoras ou marcas, os sites pornôs mais 

populares da internet apresentam uma tela inicial que é alimentada constantemente por vídeos 

enviados pelos usuários cadastrados. Os vídeos passam por algum controle antes de irem ao 

ar, e o usuário que enviar algum vídeo precisará esperar um pouco até que seu material seja 

disponibilizado online; conquanto alguns vídeos de conteúdo inapropriado e ilegal sejam 

barrados já no momento do envio, os sites oferecem mecanismos para que usuários 

denunciem conteúdos caso estes não se enquadrem nas normas do site.  

 Os "Termos de Serviço" do XVideos ― uma espécie de contrato entre o usuário e a 

página da internet, que regula o conteúdo submetido por cada pessoa e também enuncia as 

responsabilidades e leis pertinentes ― são um ponto de partida para nossos comentários, haja 

vista que são sintéticos mas muito parecidos com os dos outros websites pornôs. Um pouco 

difíceis de encontrar, sendo necessário procurá-los no pé da página (que fica depois de todo 

tipo de imagem pornográfica), podemos dizer esquematicamente que esses termos de 

serviço
56

 contêm três tipos de informação. 

 — 1. — Eles começam (i) esclarecendo alguns pressupostos da relação de consumo; 

acessando o site, o usuário garante que tem pelo menos dezoito anos, que compreende que o 

site contém "exibições de nudez e de atos sexuais explícitos, nas formas de áudio, vídeo e/ou 

texto", que não se ofende com o que encontrará, que usará o site com propósitos pessoais e 

não comerciais, e assim por diante: 

2.Access.  

By accessing the Website, you certify that: 

[...] 

– you know and understand that the materials presented at and/or 

downloadable from the Website include explicit visual, audio, 

and/or textual depictions of nudity and explicit sexual activities; that 

you are familiar with materials of this kind; that you are not 

offended by such materials; and that by agreeing to these terms and 

conditions you are warranting to us that you are intentionally and 

knowingly seeking access to such explicit sexual materials for your 

own personal viewing; (XVIDEOS, 2016) 

— 

2. Acesso. Ao acessar o sítio, você certifica que: [...] – você conhece e compreende 

que os materiais apresentados e/ou disponibilizados para descarga no sítio incluem 

representações explícitas, visuais, sonoras e/ou textuais, de nudez e atividades 

sexuais explícitas; que você não se ofende com tais materiais; e que ao concordar 

com estes termos e condições você está nos garantindo que está intencional e 
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 Ver: < http://info.xvideos.com/legal/tos/ >; acesso em 19/01/2016. 

http://info.xvideos.com/legal/tos/
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conscientemente procurando acesso a tal material de sexo explícito, para 

visualização própria e pessoal. (tradução e grifos nossos) 

 — 2. — Num segundo conjunto de itens do contrato, (ii) o usuário é apresentado a 

algumas regras sobre a submissão de conteúdo e as proibições em jogo. Há as vedações 

quanto a obras protegidas por direitos autorais e à imagem, e também aquelas referentes ao 

tipo de conteúdo. Sobre esse segundo tipo, vale a pena lermos o próprio texto do contrato: 

 

4) [...] B. Content on the Website is provided to you AS IS for your 

information and personal use only. You further agree that you will not: 

[...] 

– submit material that is unlawful, threatening, harassing, hateful, or 

encourages conduct that would be considered a criminal offense, 

give rise to civil liability, violate any law, or is otherwise 

inappropriate; 

– submit material depicting or implying rape, forced sexual acts, 

bestiality, death, use of controlled substances (implied, staged, 

simulated, artificial or cartoon/drawn/art); 

– submit material depicting violence, abuse (actual harm to another 

living thing); 

– submit material that depicts or promotes incest; 

– depict or promote coprophilia, also known as “fecophilia” or “scat”. 

(XVIDEOS, 2016) 

— 

4. [...] B. O conteúdo no site é fornecido a você COMO ESTÁ para sua informação 

e uso pessoal, apenas. Você conseguintemente concorda que não irá: -- submeter 

material que seja ilegal, ameaçador, assediante, odioso ou que encoraje condutas que 

poderiam ser consideradas crime, dar margem a responsabilização civil, violar 

qualquer lei, ou de alguma outra forma inapropriado; -- submeter material 

mostrando ou implicando estupro, relações sexuais forçadas, bestialidade, morte, 

uso de substâncias controladas (implícita, encenada, simulada, artificial ou em 

cartum/desenho/arte); -- submeter material representando violência, abuso (efetivo 

dano a outro ser vivo); -- submeter material que represente ou promova incesto; -- 

representar ou promover a coprofilia, também conhecida como "fecofilia" ou "escat" 

[escatologia]. (tradução nossa, caixas-altas do original) 

  

 Ilegalidades e apologia ao crime estão vetadas já no primeiro inciso, mas as restrições 

não param na realização real do crime, nem sequer na conduta criminosa. Exemplo curioso é 

o que veda a promoção da coprofilia
57

, uma prática que pode ser insalubre e desagradável ao 

usuário meão, mas não é ilegal. 

                                                 
57

 Tema do episódio das "2 Girls, 1 Cup", que remonta a dez anos atrás. Trata-se de trecho de um filme 

"fetichista" brasileiro, que ganhou repercussão internacional pelo hipercompartilhamento de uma "pegadinha". O 

título do filme completo é Hungry Bitches e o trecho em questão apresenta os atos íntimos de duas garotas, atos 

envolvendo vômito, fezes e coprofagia. Apenas para matar a curiosidade, a piada consistia em mostrar o vídeo 

completo para alguém enquanto suas reações ao conteúdo, geralmente reações de ojeriza, eram filmadas para 



84 

 

 

 — 3. — Por último, os Terms of Service apresentam (iii) aspectos mais jurídicos. Ali 

estão indicados os caminhos para se denunciar os conteúdos abusivos, as formas e os prazos 

para recorrer de decisões do website (em especial a de tirar do ar vídeos denunciados), a 

declaração do foro e da jurisdição em que se dirimirão conflitos que tomarem o caminho do 

judiciário norte-americano, e assim por diante. Além disso, o último item dos TOS apresenta 

uma definição um pouco contraintuitiva: "a palavra adolescente [teen] é usada para descrever 

jovens adultos entre 18 e 20 anos. Nós deletaremos rapidamente qualquer conteúdo que 

apresente pessoas de menos de 18 anos [...]." (XVIDEOS, 2016). 

 Em suma, o contrato escrito vai dizendo, por meio de um discurso que é ato, que 

declara a cada item abordado a concordância implícita do usuário, o seguinte: (i) o que 

espectador está aceitando; (ii) a que o usuário ativo, que submete vídeos, está restrito; e (iii) 

quais as reações do site a eventuais descumprimentos dos termos de serviço.  

* 

 — I. Uma primeira análise que pode ser proposta trataria de que o leitor é interpelado 

como quem assiste e potencialmente fornece material. Fundamentalmente, ele é tratado como 

sujeito responsável pelo que está acessando e vendo; o contrato em jogo nos TOS, que 

poderíamos esperar ser uma fonte de garantias ao usuário, enuncia antes garantias que o 

usuário está dando ao próprio site: "aceitando estes termos e condições você está nos 

garantindo que está, intencional e conscientemente, procurando acessar tais materiais de sexo 

explícito, para o seu próprio consumo pessoal" (XVIDEOS, 2016). O consumidor (declara o 

site) garante que quer o que quer que encontre, que aquilo lhe é familiar e que ele não se 

ofende. O usuário protege o site antes de o site proteger o usuário. 

 Da forma como os TOS são escritos, é como se o próprio ato de lê-los fosse 

fornecendo o conhecimento daquilo que os mesmos Termos declaram como conhecido, como 

pressupostos do acesso. Mas não é sobre este ou aquele vídeo que os Termos discursam: o 

"sexo explícito" é tomado como se fosse o próprio conteúdo, que pode ofender ou ser 

familiar, sendo indiferentes o tipo de sexo realizado e a forma como é mostrado. Aceita-se "o" 

sexo explícito, admite-se que este site desacolhe determinadas práticas, e o resto que vier é 

sabido. 

                                                                                                                                                         
depois serem publicadas online, no Youtube. Atualmente, a peça não está disponível em nenhum dos sites pornôs 

pesquisados, mas à época era fácil de encontrar em vários deles.  

Ver: < http://www.iafd.com/title.rme/title=Hungry+Bitches/year=2007 >; acesso em 19/01/2016. 

http://www.iafd.com/title.rme/title=Hungry+Bitches/year=2007


85 

 

 

 A ideia de, mediante um contrato veiculado discretamente, o usuário ter declarada sua 

familiaridade com a atividade sexual (e com a atividade sexual explícita) em abstrato, ao 

mesmo tempo que o discurso do contrato coloca esse tipo de atividade como se fosse o 

conteúdo em si (visual, sonoro, textual), é bastante curiosa e deve ser retida. 

 De mais a mais, os TOS configuram uma enunciação ambígua ou até paradoxal: 

começam criando a expectativa de que o usuário encontrará materiais sobre os quais o site não 

se responsabiliza, marcando a iminência de uma região com imagens, "sexo explícito", 

perigos, coisas ofensivas, coisas que é preciso saber e querer, etc.; no momento seguinte, 

mostram as balizas do controle, da proibição, da disciplina, estabelecendo uma série de 

restrições. A liberdade e o controle ficam colocados no mesmo diapasão, sem exterioridade 

entre si; o sexo não-permitido é instituído sem deixar de ser concitado; o objeto institucional 

dos sites pornôs parece se desenhar como sendo "o sexo explícito", e isso no mesmo 

movimento em que se evoca e se põe à margem uma espécie de "sexo implícito". 

 — II. Posto que não visemos a classificar o material pornô conforme sua 

canonicidade
58

, podemos ver que nos "Termos de Serviço" e na dinâmica do site as ideias de 

proibição e tolerância aparecem de modo peculiar. Apresentam-se-nos alguns mecanismos 

interessantes de distribuição e restrição para os elementos do discurso pornográfico, e com 

eles baralha-se a rigidez das categorias como "proibido", "oculto", "ilegal" e "permitido" 

numa procela de imagens conectadas a palavras (mas isso não quer dizer que "representadas" 

por palavras). 

 Tomemos em um primeiro lugar, a proibição ao incesto promovida pelos Terms of 

Service, e perguntemos de forma franca: como seria possível detectar sua presença ou sua 

ausência? A lógica dos sites pornográficos é bastante rudimentar no tocante à relação 

incestuosa; veta que os vídeos sejam associados à palavra "incesto" (em seus títulos e em suas 

descrições ela não pode aparecer), mas não tem como garantir que, sob um título qualquer, 

não haverá a divulgação de vídeos de sexo realizado entre irmãos ou entre mãe e filho — 

voltados, por exemplo, a um grupo seleto de usuários que conheça sob qual título o vídeo está 

postado. Ademais, as produtoras recorrem a todo tipo de subterfúgio para encenar fantasias e 

temas incestuosos sem que seus vídeos sejam caracterizados como tais: é o caso de 

acrescentar o prefixo step- (adotivo) antes do grau de parentesco: stepmother, stepfather, 

stepsister etc. Sex Instruction, por exemplo, ganha aval porque Callie é stepdaughter de 

                                                 
58

 V. item 1.2.3 acima. 
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Ariella.
59

 Vê-se logo que pelos elementos da imagem não há como caracterizar a atividade 

erótica proscrita; o veto incide em palavras, mas as palavras também aproximam de novo o 

usuário do assunto — encontramos termos alusivos, que roçam o tema proibido (incesto) sem 

se enquadrarem na conduta tipificada. 

 Cabe também observar o que ocorre com vídeos gay e com travestis [shemale]. É 

notório que todos os sites "genéricos" (que não se dizem especializados em um ou outro tipo 

de público) que estamos analisando realizem, confessamente ou não, uma outra triagem do 

conteúdo que irá para a página principal, que não diz respeito aos conteúdos necrófilos, 

escatológicos, espúrios e ilegais. Vejamos o que diz a nota, a que voltaremos, no pé da página 

principal do XVideos: 

Every video uploaded, is shown on our indexes more or less three days after 

uploading. About 1200 to 2000 adult videos are uploaded each day (note that 

gay and shemale videos are filtered from this page, but shown in their 

respective categories).
60

 

— 

Todo vídeo carregado é mostrado em nossos índices mais ou menos três dias depois 

do upload. Entre 1200 e 2000 vídeos adultos são hospedados por dia (note que os 

vídeos gay e travesti são filtrados desta página, mas exibidos em suas respectivas 

categorias). 

 O conteúdo gay masculino (homem com homem, a que nada obriga exclusivamente 

homens gays assistirem) de ordinário não aparece na página principal de nenhum dos sites 

apurados; o mesmo não se pode dizer, porém, dos intercursos lésbicos, que estão liberados. 

Até alguns anos atrás, era uma prática comum das páginas perguntarem, antes de exibir as 

miniaturas de vídeos, se o usuário gostaria de conteúdo "gay" ou "straight" ("hetero"). Essa 

questão preliminar não existe mais, e o sexo gay acaba restando como uma categoria ao lado 

de várias que trazem implícito o fato de conterem mulheres ("blonde" diz respeito à mulher 

loira, "anal" é com uma mulher etc.); assim, apresentam-se apenas cenas sem carícias 

homem-homem na página inicial, e o conteúdo gay fica para quem o queira buscar.
61

 

                                                 
59

 Em 2014 foi filmada uma versão pornô de um programa de televisão que chegou a passar no Brasil com o 

nome "Troca de Família", na TV Record. O longa adulto Mother Exchange vai cercando o tema do incesto, sem 

tocá-lo, apresentando filhos que "trocam de mãe", indo viver cada um como filho da mãe do outro— e 

obviamente fazendo sexo com esta Jocasta de prótese. 
60

 Ver a parte inferior da página: < http://www.xvideos.com > acesso em 19/01/2016. 
61

 O PornTube foi o único site pesquisado em que encontramos, logo no cabeçalho, a opção de escolher entre 

Straight, Gay ou Shemale, podendo barrar de todo as imagens heterossexuais; os outros sites tratam Gay e 

Shemale como categorias, inseridas em uma lista bastante grande de outras categorias centradas nas relações 

heterossexuais. Ainda assim, a página inicial "padrão" do PornTube é inteira composta de vídeos com casais 

heterossexuais, e precisa ter o conteúdo gay ativado pelo botão no cabeçalho. 

http://www.xvideos.com/
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 Podemos dizer que a internet possui vários níveis de tolerância até chegar ao que é 

ilegal, e isso por conter várias camadas de apresentação de conteúdo, umas mais escondidas, 

outras mais visíveis. Em uma aparecem os vídeos lésbicos/heterossexuais, em outra quaisquer 

vídeos hétero e gay toleráveis, uma camada abaixo se trocará de página, entrando no chamado 

"pornô bizarro", depois se beira a ilegalidade e o interdito, e finalmente será necessário 

acessar a deep web para conseguir o material. A cada passo dado, os sites acessados vão 

sendo menos frequentados, janelas abrem sem a sua permissão e clicar no lugar errado vai 

tendo consequências mais graves (vírus, acesso a material indesejado etc.). 

 E podemos perceber que estamos à baila com restrições de apresentação, apoiadas em 

procedimentos que mesclam proibições legais e escolhas comerciais, procedimentos nem 

sempre enunciados, quase nunca abertamente justificados. 

2.1.2. O corpo da página; os vídeos 

Passamos agora para o site propriamente dito; a intenção é descrever seus elementos e 

analisar como, construindo um ambiente virtual para a oferta do material pornográfico, a 

página atende ou orienta as demandas de seus usuários, criando lugares de uma cena 

enunciativa e dando as matrizes de uma coenunciação que provavelmente encontrará seu 

termo no consumo do vídeo pornô. A análise do corpo da página diz respeito àquilo que está 

no miolo, que ocupa a maior parte da home page, e que em todas as páginas pesquisadas 

consiste em miniaturas clicáveis das peças pornográficas. 

 — 1. — O conjunto de elementos da página se organiza sobre uma tela com fundo de 

cor única. XVideos tem esse fundo na cor branca, assim como PornTube; Sex.com e XHamster 

pintam suas páginas de um papel de parede cinza claro, quase branco. O fundo preto é 

bastante adotado, aparecendo em RedTube, YouJizz, YouPorn e PornHub, e XNXX apresenta 

um fundo azul safira. A página de XVideos vale-se, ainda, de um segundo tema de cores, o 

vermelho com detalhes em preto, que colore o cabeçalho; o mesmo ocorre com PornHub e a 

cor dourada e com YouPorn e o rosa claro — cores que também fazem parte dos logotipos dos 

sites.  

 — 2. — Falemos agora das miniaturas. Quem já visualizou a página inicial de 

YouTube deve saber do que se trata; chamada também de thumbnail, por conta de seu 

tamanho, a miniatura no site pornô apresenta um quadro estático [frame] do vídeo a que o 

usuário será conduzido clicando sobre ela. Pousando o mouse sobre a pequena figura, sem 

pressioná-la, outros quadros do mesmo vídeo sucedem o primeiro, durando aproximadamente 
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um segundo cada um; após dez ou quinze quadros, que dão uma sorte de panorama sobre o 

que o vídeo contém, retorna-se ao quadro original e a sequência recomeça. PornTube e 

YouJizz permitem que o usuário navegue por essas frames, movendo o mouse para dosar a 

duração de cada quadro. 

 A miniatura, que dá uma degustação do clipe pornô, contém associadas a si outras 

informações; em XVideos, vemo-la assim: 

 

Quadro 4 — Miniatura de vídeo em XVideos.com 

As dimensões da thumbnail são proporcionais às do monitor de computador (4:3); sobre si e a 

seu redor dispõem-se dados de diversos tipos: pode conter ou não os selos de alta definição 

(HD) e de "usuário verificado" ("check"), apresenta o título do vídeo, quantos minutos ele 

dura e qual é a qualidade desse pornô. Explique-se que um usuário verificado é aquele que 

provou não ser uma "conta falsa" (fake)
62

; quanto à fonte da informação "qualidade do pornô" 

(Porn Quality), em breve a descobriremos. 

 Cabe deixar anotado que cada sítio consultado apresenta miniaturas de tamanhos 

idênticos entre si, exclusive Sex.com
63

. Neste, que trabalha majoritariamente com fotografias e 

GIFs
64

, as imagens são retângulos de tamanhos variados, orientados na vertical ou na 

                                                 
62

 Quando não se trata de um perfil com reconhecimento público (produtoras, atores renomados etc.), o processo 

de verificação é feito enviando uma fotografia com o logo de XVideos desenhado no corpo ou sem uma folha de 

papel, fotografia que será testada para garantia de que não é montagem e após aprovada dará ao usuário a 

credencial. Esse procedimento recebe alusão na imagem que simboliza a categoria "Verified Amateurs" em 

PornHub, categoria destinada a vídeos amadores "comprovadamente amadores", submetidos por usuários 

registrados. A verificação de usuários também previne a criação de contas falsas no nome de terceiros, com o 

objetivo de prejudicá-los. 
63

 Sex.com é uma página com uma inclinação "estética", contendo nus fotografados com técnica mais apurada e 

cenas sexuais também mais artísticas; difícil explicar, é preciso entrar e ver. Vídeos de tipo parecido podem ser 

encontrados em X-Art.com. 
64

 Tipo de arquivo que corresponde a uma imagem em movimento ou a um pequeno vídeo (1 a 3 segundos) que 

fica repetindo em loop. No pornô online, normalmente o gif apresenta um movimento como se fosse reiterado — 

mostrando o pênis entrando e saindo uma vez, e repetindo a imagem em loop, passa a impressão de que 

assistimos a uma filmagem em que o movimento de penetrar é repetido. 

HD



(tempo)

4

Título do Vídeo

3

"Porn Quality": X%
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horizontal, e vão-se encaixando em uma tela inicial que pode ser "rolada" indefinidamente 

para baixo; ali também não há ênfase em percentagens e durações, sendo privilegiados os 

números de comentários postados pelos usuários e de "likes" (quantas pessoas já clicaram em 

um botão com um ícone de coração [♥] que quer dizer "gostei"). Também acrescentamos que 

alguns sites associam à miniatura do vídeo outras informações, como o número de 

visualizações recebidas pelo vídeo desde seu carregamento no portal (XHamster, PornHub, 

YouJizz) e o nome de uma das atrizes/atores que contracenam no vídeo (PornTube).  

 — 3. — As miniaturas de idêntico tamanho enfileiram-se regularmente na tela inicial, 

como janelinhas de um edifício empresarial. XVideos apresenta 40 delas em sua home page, e 

pode-se passar da página inicial para outras de estrutura semelhante a ela clicando em uma 

barra de navegação na parte inferior; normalmente, os vídeos que aparecem na tela inicial são 

aqueles enviados ao portal mais recentemente. Esse bloco de miniaturas não é subdividido nos 

casos de XVideos, Sex.com, PornTube, YouJizz e XNXX, mas outros sites (como YouPorn, 

PornHub e RedTube) separam os quadrinhos em levas de oito ou doze, mudando o critério de 

exibição. Observemos como o YouPorn agrupa suas figurinhas: 

–  Porn videos being watched now 

–  Thursday, February 4th, 2016 
65

 

 (sort by views, rating, duration, date)  

 (+ view more) 

–  Recommended Because You Watched: Cum Blast City 

–  Recommended Category For You – Amateur 

–  Recommended Porn Videos 

–  Recommended Porn Stars 

 As duas seções iniciais têm a ver com a cronologia, com o diferencial de uma delas 

convidar àquilo que, mesmo se publicado alguns anos atrás, "está sendo assistido agora" por 

outros usuários; a outra permite ordenar os vídeos com base no número de visualizações, 

avaliação, duração e data. Já as quatro restantes insinuam ter base no histórico de vídeos 

assistidos pelo usuário
66

, separando as recomendações com diferentes critérios: filminhos 

acessados anteriormente, categorias recomendadas e vídeos/atores recomendados.  

 — 4. — Suponhamos que o usuário tenha acessado a página inicial de XVideos ou de 

qualquer dos outros, dado uma olhada nas miniaturas, descansado o ponteiro do mouse sobre 

as janelinhas mais bem avaliadas, observado os títulos, decidido um tempo de duração que lhe 

agradasse e enfim clicado. A tela aberta daí segue o seguinte croqui: 

                                                 
65

 A lista foi obtida em acesso a esta data. 
66

 Sabemos que nossa língua portuguesa não admitiria a voz passiva para verbos transitivos indiretos, como é o 

caso do assistir no sentido aqui utilizado (de ver, presenciar, olhar; a um filme, uma peça de teatro etc.). 

Tomamos a liberdade de romper com a norma culta nesse ponto, em nome da precisão do que queremos dizer. 
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Quadro 5 — Esquema da página onde se assiste ao vídeo.  

Os elementos numerados repetem aqueles apresentados no Quadro 3, acima. 

 Trata-se de uma página onde o usuário consegue assistir à peça escolhida sem precisar 

fazer o download em sua máquina. O vídeo é reproduzido no espaço correspondente à área 

hachurada, sob a qual aparece um novo conjunto de miniaturas que conduzem a novos clipes, 

agora relacionados ao conteúdo em exibição. 

 Assistindo ao vídeo online, o usuário tem à sua disposição uma série de recursos: 

botão play/pause; controle de volume dos sons, navegação pelo vídeo por uma barra 

horizontal, ao lado da qual o tempo transcorrido e o tempo total são exibidos, em minutos e 

segundos; botões para aumentar a tela ou reproduzir em tela inteira; botão "menu" em que 

mais opções de exibição estão disponíveis. Repare-se que na barra de rolagem, quando se 

pousa o mouse sobre qualquer ponto do vídeo, antes ou depois daquele que está sendo exibido 

"agora", surge uma pequena miniatura que mostra o quadro correspondente àquele instante do 

vídeo; ou seja, o player adianta para o espectador em que posição e ângulo estarão transando 

os compartes se ele avançar/recuar até aquela cena, ajudando-o, mais uma vez, a decidir-se 

por esta ou aquela parte do clipe. 

 Acima do retângulo em que se exibe o vídeo, informações textuais como o título, as 

tags, os participantes da cena e o usuário que fez o upload estão disponíveis; voltaremos a 

elas na análise de Sex Instruction (item 2.2.1). Um pouco abaixo do player (hachurado), 

temos a contagem de quantas visualizações o vídeo já teve desde sua postagem e alguns 

2

5

4

3

5

5
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botões como estes: comentar (ao lado do qual o número de comentários já postados está 

indicado); fazer download; adicionar a favoritos; compartilhar; denunciar o vídeo
67

. Além 

destes, dois botões que se destacam são o de gostei/não gostei, aqui simbolizados pelo polegar 

ereto apontando para o céu ou para o chão; ao lado destes dois botões computa-se o número 

total de avaliações e a porcentagem de avaliações positivas. Dissemos que voltaríamos à 

origem do dado "Porn Quality", exposto mais acima, e aqui está ela: a informação é gerada 

pelos próprios usuários. 

* 

Cremos ter podido dar um panorama sobre o corpo do site pornô; passamos agora a analisar 

alguns dos aspectos das páginas. 

 — I. O fundo preferencialmente neutro, preto, branco ou quase branco, deixa as 

miniaturas dos vídeos muito mais destacadas e fáceis de visualizar. A presença destes 

pequenos retângulos em quase todas as páginas começa a apontar para a importância que eles 

têm no funcionamento do site.  

 É o esperado — afinal a miniatura conduz ao vídeo, que é o produto ofertado e uma 

espécie de "unidade mínima" que circula pelo sítio, em torno da qual se organizam tags, 

categorias, comentários de usuários, e assim por diante. Parece-nos, porém, que a miniatura, 

ao ser carimbada por outras múltiplas informações — não só o título dado pelo uploader e o 

tempo de duração, mas também a qualidade do pornô e o número de visualizações, 

informações adicionais apuradas pelo portal —, vai configurando-se ela própria como um 

serviço importante oferecido pelo site ao usuário, que pode encontrar nela ao mesmo tempo 

um caminho para o vídeo e uma ferramenta de seleção/escolha de vídeos. 

 — II. Algumas das ferramentas que vimos organizando e rotulando os vídeos 

hospedados valem-se de critérios referidos ao uso que outros usuários fazem da pornografia. 

Apresentar os vídeos pela recência ajuda o website a estar com um aspecto sempre diferente, 

passando uma ideia de movimentação e de novidade; mas indicadores como "número de 

visualizações" e a "taxa de aprovação" do vídeo, assim como o mecanismo de YouPorn que 

permite ao usuário assistir ao vídeo a que outros estão assistindo naquele mesmo instante, vão 

nos apontando a ideia de uma comunidade de consumidores que cooperam com o trabalho do 

portal pornô online. 

                                                 
67

 Esta opção abre uma aba em que se deve selecionar e detalhar o motivo da denúncia: "— Reason: - Nevermind 

- Spam - Not Porn - Underage - Other. — Please give us some details, or your report will be ignored. — Content 

owners, click here to send us a takedown request for copyright infringement." (sublinhados nossos). 
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 Cooperam involuntariamente, quando o fato de acessarem o vídeo é computado nas 

estatísticas e alimenta a seção "vídeos sendo assistidos agora", sem que se peça o 

consentimento; cooperam também voluntariamente, quando clicam "curtir", comentam ou 

denunciam. 

 — III. Na esteira do item acima discutido, começamos a compreender alguns efeitos 

de reconhecimento e de desconhecimento na relação de consumo da pornografia. A 

comunidade dos usuários aparece, em um primeiro momento, como processo de somação de 

indivíduos e de produção de indicadores que são interpretados pela tecnologia do site, 

convertidos em taxa de qualidade e ofertados a cada consumidor individual. Este último pode 

reconhecer como fonte de informação os indicadores da "qualidade", no mesmo ato em que 

desconhece a relatividade dessas informações à própria comunidade de consumidores de que 

ele faz parte; e ainda que venha a se ver como um membro no interior comunidade, pode ir 

desconhecendo os aspectos disciplinares que ele aproveita e reitera quando acessa, faz uso da 

organização de conteúdos e segue o ritual mais ou menos disciplinado dos gestos (pouse o 

mouse aqui, observe esta e esta informação, siga para tal ou tal categoria...). 

 Uma atenção especial aos efeitos de re/desconhecimento mencionados, e sua reedição 

em outros recursos do site, pode ser de grande valia para que compreendamos o processo de 

produção de subjetividade que enfeixa o consumidor e o portal de pornô online. 

2.1.3. O cabeçalho; os logotipos e slogans; os links 

Nesta seção analisaremos os elementos do cabeçalho de XVideos, aproveitando para tematizar 

alguns outros a que essa área da página, tão cheia de links, nos encaminha. 

 — 1. — Comecemos falando sobre os nomes dos sites pornôs. É notório que 

praticamente todos se componham de duas partes, duas metades, e que em geral apenas uma 

delas faça referência ao conteúdo sexual. Endereços que teriam apenas uma palavra ou sigla 

como nome (Sex e XNXX) adotam a terminação ".com", mantendo uma espécie de bipartição; 

além disso, vários dos nomes parecem fazer referência ao maior portal de vídeos da internet, o 

YouTube. Organizamos os nomes no quadro abaixo, buscando manter elementos semelhantes 

alinhados. 
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 (You  Tube)   XNXX   .com 

  Porn Tube   Sex   .com 

 You Porn    X Videos   

 You   Jizz  X  Hamster  

  Porn   Hub     

Red   Tube       

Quadro 6 — Os nomes dos sites pornôs 

Obs.: o nome YouTube foi incluído para comparação 

 Pusemos em negrito as metades que se reportam, direta ou indiretamente, à 

pornografia; lembremos que a letra X é o selo utilizado para colocar a "classificação 

indicativa" dos filmes pornográficos (FORD, 1999), provavelmente por sua presença no 

radical sex-; também cumpre destacar que jizz é uma gíria para o ato de ejacular, talvez 

traduzível gozar. Ademais, o red de RedTube coloca no nome do site uma preferência 

cromática de várias das páginas pornôs; se é uma alusão à luz vermelha dos bordéis e dos 

distritos que eram conhecidos por venderem pornografia (THOMPSON, 2007), nenhum site 

deixa explicado. 

 — 2. — Os logotipos dos portais pornôs analisados corroboram a constatação de que 

os nomes são bipartidos, na medida em que todos, exceto XNXX.com, empregam cores 

diferentes para cada um dos dois elementos; em cinco dos logotipos, o termo de conotação 

sexual vem encarnado, contra o preto/branco/cinza da outra metade. 

 Além de algumas formas simples como a estrela (YouPorn) e o triângulo deitado como 

a tecla play (RedTube), três cabeçalhos apresentam, além do texto do logotipo, figuras 

desenhadas que complementam a identidade visual da marca:  

–  XHamster tem por símbolo a cabeça do ratinho criceto que lhe dá o nome, que, com os dentes 

à mostra e os olhos arregalados, projeta-se para fora de uma forma contornada que lembra a de 

um brasão;  

–  PornTube apresenta duas figuras que lembram os chamados emojis ou emoticons, formas 

quadradas representando um diabinho vermelho, com chifres, rabo e um sorriso de malícia, que 

se aproxima por trás de um anjinho branco, com auréola, asinhas voltadas para cima e uma 

expressão facial gozosa, mas com um quê de ingenuidade; 

–  YouJizz aproveita as letras O e U da marca para fazer os olhos de uma espécie de gentleman 

bigodudo, de cartola e monóculo, que parece piscar um olho para quem vê a imagem; aqui a 

figura construída com as letras é reiterada por uma frase que vem abaixo do logo: "Yes sir!". 

Nos três casos, temos desenhos (e não fotografias) dotados de expressões faciais, feições que 

não são de neutralidade mas assinalam para um tipo de engajamento — um estado de alerta 

no caso do hamster, uma interação alusivamente sexual e "assimétrica" (diabo/anjo 

vermelho/branco; maior/menor; atrás/em frente; malícia/inocência) no segundo caso, e uma 

cumplicidade elegante mas faceira no caso de Youjizz. 
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 — 3. — Três sítios expõem slogans que complementam seu logotipo. São eles 

XVideos: "THE BEST FREE PORN SITE" (maiúsculas e grifo da página, em cor vermelha); 

XNXX.com: "100% Free Porn Movies and Sex Content"; e XHamster: "just porn, no bullshit" 

(tudo em minúsculas). 

 Percebe-se a recorrência da palavra porn, não só nos nomes das páginas como agora 

nos slogans. As duas primeiras páginas associam o "porn" à ideia de "free" [grátis], e 

recorrem a mecanismos de ênfase — o destaque na cor vermelha e os termos "best" e 100%; 

já a terceira opta por um tom que se poderia chamar de "modesto": com letras minúsculas e 

em cor cinza, diz ao usuário que tem "apenas pornô, sem porcarias". É evidente que essa 

modéstia promete também algo parecido com as outras: limpar o pornô da "bullshit" e 

apresentá-lo castiço, depurado
68

. 

 — 4. — Os logotipos e os slogans estão sempre na testa das páginas. Indo no encalço 

do modelo de XVideos, temos contíguo a esses elementos um campo de busca, onde o usuário 

digita um ou mais termos e clica search; o site procurará vídeos que contenham as palavras 

digitadas (em seu título, nas tags a ele associadas ou na lista de atrizes/atores participantes). 

 A página que resulta da busca é muito parecida com a principal, com suas miniaturas 

ordenadas decrescentemente por "relevância", "rating", "data de upload", sendo até possível 

colocar filtros que refinem a busca pela duração do vídeo — Short videos (1–3min); Medium 

videos (3–10min); Long videos (+10min). O mecanismo de busca também sugere alguns 

outros termos para que o usuário faça uma pesquisa combinada de diversas palavras-chave, 

reduzindo o número de resultados e alargando as chances de encontrar um vídeo que se 

adeque a suas intenções. 

 Ainda no topo da página, há pequenos botões que servem para mudar o layout do site 

do modelo antigo para o novo (a diferença entre eles é pequena), para mudar a língua em que 

alguns conteúdos textuais do sítio estarão escritos, e para encaminhar para o Twitter do 

XVideos. Abaixo, uma barra vermelha contém ligações que conduzem às seguintes páginas: 

– Best Videos (melhores vídeos — dos últimos 3, 7, 30 dias ou de "todos");  

– Pornstars (lista de miniaturas associadas a páginas de estrelas pornôs no XVideos, onde se 

podem encontrar vídeos delas/deles); 

– Channels (canais, espécies de "coleções" feitas por usuários ou produtoras; alguns dos 

canais são temáticos, como "Fake Taxi", "Female Agent" etc.); 

                                                 
68

 O próprio site explica, ao pé da home page, o porquê do slogan: "Our tagline is 'Just porn, no bullshit!' as our 

porn tube satisfies all your sexual desires, be it amateur porn, teens, MILFs [...]" — "Nosso slogan é "Só pornô, 

sem porcaria!", pois nosso portal pornô satisfaz todos os teus desejos sexuais, sejam eles pornô amador, 

adolescentes, MILFs [...]" (tradução nossa). 

http://www.xvideos.com/?k=johnny+sins+brazzers&sort=relevance&datef=all&durf=1-3min
http://www.xvideos.com/?k=johnny+sins+brazzers&sort=relevance&datef=all&durf=3-10min
http://www.xvideos.com/?k=johnny+sins+brazzers&sort=relevance&datef=all&durf=3-10min
http://www.xvideos.com/?k=johnny+sins+brazzers&sort=relevance&datef=all&durf=10min_more
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– Profiles (perfis dos usuários que postam e comentam vídeos); 

– Tags (milhares de etiquetas que podem ser associadas aos vídeos e ajudar na busca); 

– Forum (o link conduz ao fórum de outro site, XNXX.com); 

– Porn Pics (o link conduz à seção de fotografias pornográficas do site XNXX.com). 

Sob a barra vermelha, uma barra preta oferta mais outras ligações; além de conduzir 

novamente aos Best videos, há o link para "Real Amateur Porn Videos" e "Best of Channels", 

páginas que se conseguiria acessar mediante os links Tags e Channels, acima. Do mesmo 

modo, abaixo destas ligações há uma grande quantidade de botões que equivalem a tags, 

incluindo Amateur, já constante da linha anterior, e o botão "More...", que nos conduz à 

página Tags. Junto com esses vários botões vem uma tecla mais longa escrita em português, 

associada ao ícone de uma pequena bandeira do Brasil, que diz: "Pornografia em Português" 

— sem nos ter perguntado, o site sabe onde estamos e que língua falamos, e oferece produtos 

personalizados. 

 Para fechar, o cabeçalho ainda contém as opções "criar conta"/"fazer login", que 

autorizam o usuário registrado a carregar vídeos, comentários e fotos de perfil. Na parte 

esquerda vem registrada uma variável-fluxo: "10,000+ PORN VIDEOS / DAY" 

 — 5. — Por fim, queremos registrar apenas mais algumas ferramentas presentes nas 

outras páginas que complementam o esquema geral visto em XVideos. Em tópicos: 

– YouJizz e XNXX.com apresentam uma seção de jogos pornográficos online. 

– Vários sites trabalham com o conceito de categorias em vez de tags; a diferença é que o 

site delimita quantas e quais categorias existem, cabendo aos usuários enquadrarem seus 

vídeos nas categorias pré-definidas, enquanto as tags constituem um rol aberto e sempre 

ampliável, soendo aparecerem tags com erros de grafia — o que acaba tornando o 

mecanismo difuso. XVideos apresenta mais de duas mil tags, PornHub apenas 80 

categorias; este último contém apenas duas categorias para vídeos amadores, enquanto o 

primeiro apresenta mais de 50 tags para a mesma modalidade (incluindo: amador, 

amadora, amateur, amature, amatuer, amateur-video, amatuer-porn). 

– YouPorn permite buscar e filtrar os vídeos mais comentados, um recurso interessante para 

as análises que faremos dos comentários. 

– YouPorn também apresenta a aba Live Sex; clicando nela, somos inadvertidamente 

conduzidos a outro sítio, YPMates, que parece ser uma continuação do YouPorn em que 

temos contato com homens ou mulheres que se exibem via webcam; os usuários podem 

dialogar com a pessoa do outro lado, digitando mensagens [chat], e pagar por shows ao 

vivo. Também nesse site há divisão por categorias. 

– Sites como YouPorn e XHamster apresentam o recurso do Random video [vídeo 

aleatório], cujo ícone é um dado de seis faces. Em uma incursão exploratória por este 

recurso, saltamos de um filminho bastante convencional, de uma produtora, para uma 

coletânea caseira de mais de duas horas de um casal polonês rechonchudo, que filmava, 

sempre pelo mesmo ângulo e na mesma cama, transas ora tenras, ora "selvagens", ora 

frustradas; deste pulamos de novo, agora para uma gravação brasileira em que o casal 

convida um(a) travesti para fazer uma ménage à trois, peça que não somos capaz de 

identificar se é amadora ou não. No próximo clique, o rolar dos dados nos reconduz aos 

vídeos profissionais, e assim aleatoriamente. 



96 

 

 

* 

A apresentação dos recursos oferecidos pelo cabeçalho do site pode enfarar, mas nos abre 

para uma análise mais acurada do serviço que ali se oferece. 

 — I. Pelos elementos da identidade comercial (nome, logo, slogan), percebe-se a 

recorrência de uma estrutura bipartida, em que uma das partes se reporta a temas não-

pornográficos, e a outra a temas pornográficos. Para esta última a cor privilegiada é o 

vermelho, e os termos são "Porn" e "X", que têm uma ligação com o pornô como gênero 

fílmico. Com essa formação bipartida, as marcas legitimam aquele material como sendo 

pornografia, sem descolá-lo de um lastro não-pornográfico que associa o site a outros nomes 

comuns (You/Tube/Videos/.com). O uso da palavra free, que conota liberdade mas é adotada 

para destacar a gratuidade dos serviços, está em dois dos slogans, mas aparece também no 

subtítulo de todos os sites observados. (Os subtítulos constam da barra superior que pertence 

ao navegador de internet de cada usuário; eles mudam de acesso em acesso, mas a palavra 

free sempre ganha lugar nos rearranjos.) 

 É o caso, ainda, de destacar (i) certas cisões — as metades pornô e não-pornô do nome 

convivendo, sem síntese —; (ii) certas ambiguidades — o free que fala de gratuidade e fala de 

liberdade, em um ambiente gerido por procedimentos disciplinares discretos mas renitentes —

; (iii) certas redundâncias — links repetidos, múltiplas formas de se chegar a uma mesma 

página etc. 

 — II. O uso de figuras dotadas de semblante em três das páginas pode nos ajudar a 

construir aos poucos o ethos que cada uma tenta assumir para legitimar o conteúdo pornô que 

oferece. XHamster mostra um certo furor, que combinado a seu slogan (just porn, no bullshit) 

pode aludir ao trabalho de um ratinho em busca do queijo; fareja, descarta as porcarias e fica 

apenas com o "pornô". Novamente entramos no terreno das ambiguidades e dos paradoxos, 

porque o seu dirtiest porn (v. infra, 2.1.4) é um pornô limpo e seleto; a proposta da página é o 

fornecimento de conteúdo qualificado, o que não tem uma definição lá muito clara, mas que 

aparece como alcançável pela cooperação entre o trabalho do site e o da comunidade de 

usuários que avaliam e comentam. 

 PornTube constrói dois personagens, um malicioso, outro inocente, mas que também 

tem prazer na situação; a marca alude assim a uma cena sexual em que há dois tipos de 

"personalidade" e são tirados dois tipos diferentes de "proveito", sem se enquadrar em uma 

situação de abuso/violência. O esquema de assimetria sem abuso está em consonância com as 

vedações, nos TOS, à violência e o estupro. A figura vermelha, marota, faz algo que pode até 
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parecer incorreto (aproxima-se do anjinho por trás), mas que ao cabo não produz sofrimento e 

sim prazer. Poder-se-ia dizer que o diabinho é uma figura masculina, embora o desenho 

branco não dê certeza sobre ser macho ou fêmea; parece-nos que, mais que à diferença entre 

homens e mulheres, o logotipo alude a diferentes disposições diante da relação sexual. 

Apresenta-se um contraste, mas um contraste que não exclui a convergência para uma 

situação (satisfatória) de mutualidade.  

 YouJizz, ao referir-se em seu nome-fantasia à ejaculação masculina, circunscreve mais 

claramente um público-alvo. Se o hamster do outro site faz o trabalho de filtragem pelo 

cliente, buscando satisfazê-lo com os conteúdos sexuais selecionados, Sir YouJizz, parece 

atuar mais no nível da paridade, olhando para o consumidor diretamente, como que sorrindo 

(as pontas do bigode fazem uma curva para cima) e piscando um olho para nós. "Yes sir!", 

que vem escrito logo abaixo, não tem enunciador claro, o que facilita algum grau de mistura 

entre os coenunciadores, retendo-se basicamente a afirmação: Yes. A composição pode 

contribuir para legitimar o serviço do site por meio da imagem que ele transmite de si (ethos), 

prescindindo de uma mensagem ou argumento. 

 Em síntese, podemos perceber nas três figuras a proposta de um conluio com o 

espectador; a maroteira do piscar de olhos do gentleman e do olhar do diabinho, angulado 

para fitar em parte o anjo e em parte quem está do outro lado da tela, unem-se à eficiência do 

ratinho, fixo e sério em sua missão. O site pornô é um comparsa do consumidor.  

 — III. Vê-se que os sites oferecem ao usuário uma gama de filtros e ferramentas para 

que ele chegue eficientemente a algum conteúdo; o uso do Random video mostra a diferença 

entre o perfil do material obtido aleatoriamente e aquele do material organizado pelo serviço 

do portal pornográfico online. Mas a que conteúdo quereriam os filtros nos conduzir? 

Acertaria quem dissesse que o objetivo é fazer o usuário "chegar aonde ele quer"?  

 É importante observar bem o papel da pesquisa no ambiente pornográfico online. 

Tomemos para entrar neste assunto um apólogo de nossa experiência, envolvendo novamente 

aquele fio de Ariadne (ou de Ariella) chamado "Sex Instruction". Dissemos que foi um vídeo 

que encontramos ao acaso, abrindo o XVideos para garimpar material e editar um trabalho. 

Ele estava na página inicial, e logo pela miniatura vimos (1) que era um vídeo bem-avaliado 

— o que podia ajudar a dizer que o vídeo é um bom exemplo, é representante expressivo do 

que se costuma assistir e gostar, etc.; (2) que ele tinha algumas cenas de diálogo — os 

previews mostravam cenas sem penetração e expressões faciais variadas, não apenas de prazer 

e esforço; e (3) que ele durava cerca de 30 minutos — era um vídeo completo, não havia sido 
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recortado para sumir com a narrativa e focar em algum dos pontos altos da cana sexual, como 

muita vez acontece. 

 Depois de escolhido o clipe e editado nosso trabalho, ficamos um tempo sem trabalhar 

com Sex Instruction; Quando, recentemente, precisamos reencontrá-lo, a página (endereço 

eletrônico salvo nos "favoritos" do computador) estava fora do ar. Pusemo-nos portanto na 

missão de reencontrar a obra. Agora, não fazia diferença o que tinha na página inicial, o site 

em que o encontraríamos ou a votação dos usuários; sabíamos que queríamos aquele vídeo de 

meia hora, com tais e tais atores, para alimentar esta dissertação... e só um serviria, o mesmo, 

a cópia exata. 

 O site usa diversos recursos de que também a comunidade científica internacional 

lança mão em suas bases de dados repletas de papers: as keywords, os abstracts, os free 

previews, os títulos sintéticos que vão direto ao ponto, a padronização dos nomes dos autores, 

os indicadores usados para apontar as revistas e artigos mais badalados... enfim, todos aqueles 

mecanismos de busca que todo pesquisador fica obrigado a conhecer. Mas nos esquivamos de 

afirmar que, no pornô, o motivo é que se encontre aquilo que se quer, porque vários dos 

mecanismos ofertados apontam para vídeos novos, que não foram vistos por você ainda, mas 

que estão em alta, curtidos, comentados, assistidos por outrem. 

 Digamos que o website conduz o usuário até um vídeo pornô ao final do qual ele possa 

dizer que "isso é bom", e apertar o botão do polegar ereto; porque satisfez suas fantasias, 

porque permitiu uma masturbação tão rápida e eficiente quanto os mecanismos de busca? Não 

podemos afirmar. As imagens são apresentadas como novas; o site decifra por meio de 

equações as regularidades e preferências de consumo de quem o acessa, mas os vídeos 

indicados na página inicial de YouPorn não dizem "assista a este aqui novamente", e sim 

"assista a este outro, recomendamo-lo com base nos que você já viu". 

 No interior desse outro circuito de reconhecimentos e desconhecimentos, podemos 

acompanhar mais destacadamente a tentativa de apresentar algo que seja "nunca antes visto", 

e podemos nos perguntar por que é que o site tanto trabalha para que se encontre essa 

novidade. Se as imagens, apresentadas como novas, são mesmo novas ou não, é a análise dos 

vídeos que nos poderá ajudar a descobrir. 

 — IV. Por fim, destacamos que a redundância dos cabeçalhos iniciais tem pontos de 

concentração. Como vimos, alguns links possuem nomes parecidos entre si e conduzem às 

mesmas páginas; a ênfase de XVideos nas páginas best e nos amateur também está presente 

nos outros sites, e assinala para um protagonismo partilhado um tanto paradoxalmente entre o 
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"melhor" e o "amador", entre o dileto e o diletante. Os dois selos nas miniaturas de XVideos, 

que indicam a alta definição e a autenticidade do usuário, já deixavam entrever uma 

duplicidade parecida; vejamos, mais à frente, se esta questão se recoloca. 

2.1.4. O rodapé da página 

Na parte inferior do site, encontramos elementos de texto escrito; ali há ligações para os já 

comentados "Termos de Serviço", bem como para dados da marca registrada, programas de 

pagamento a quem submeter vídeos amadores (em PornHub e PornTube), contato com o site 

para denúncias, selos para softwares de controle de acesso (o chamado Parental Control), 

opções para acesso via smartphone, questões frequentes etc. Além disso, alguns sites 

apresentam um pequeno texto no pé da página inicial, que parece ter a finalidade de dar uma 

visão da proposta daquela marca, bem como instigar o consumidor. Analisaremos as 

mensagens de rodapé de quatro sites: YouPorn, XVideos, RedTube e XHamster. 

 — 1. — Em YouPorn lemos o seguinte texto em inglês (abaixo dele, nossa tradução): 

You Porn has excellent porn movies. You can enjoy all kinds of hardcore 

XXX porno videos. See free porn videos because you don’t have to pay 

anything out of your own pocket. The sex videos will pleasure you with 

hardcore teen sex. Every video is rated out of 5 stars. See long videos with 

lengths of even greater than 10 minutes. Take a look at videos titled: 

Stairway to Pleasure, Girl Fucks her Pussy on a Chair, Reading Kama Sutra, 

Amateur Cream pie and more. You will like how sexy chicks fit long thick 

cocks deeply inside their mouths for deep throat blow jobs. See wet pussies 

getting fucked hard by long thick boners. See jizz drip out of her mouth and 

pussy. See how a pornstar jerks off a veiny dick until it blows a huge sticky 

load. Sexy cum eating girls get down on their knees to suck cock and shove 

them deep in their asses. See high quality popular videos with even more 

than 100,000 views. You can see how girls fuck themselves with dildos, 

vibrators, sex toys and more. See perfect shapes and curves on sex kittens. 

Watch amateur XXX babes and sexy porn stars on Youporn. 

— 

You Porn tem excelentes filmes pornôs. Você pode curtir todos os tipos de vídeos 

pornôs hardcore XXX. Veja vídeos pornôs gratuitos, pois você não precisa pagar 

nada de seu bolso. Os vídeos de sexo vão te aprazer com sexo adolescente hardcore. 

Cada vídeo é avaliado em até 5 estrelas. Veja vídeos longos, com duração até maior 

que 10 minutos. Dê uma olhada em vídeos intitulados "Escadaria para o Prazer", 

"Garota Fode sua Buceta em uma Cadeira", "Lendo o Kama Sutra", "Cream pie 

Amador" e mais. Você vai gostar de como gatas sexy encaixam pintos longos e 

grossos em suas bocas até o fundo, para boquetes garganta-profunda. Veja bucetas 

molhadas sendo fodidas por rijas ereções. Veja a porra pingar da boca e da buceta 

dela. Veja como uma atriz pornô bate punheta para um pau cheio de veias até ele 

jorrar muita porra grudenta. Garotas sexy comedoras de gozo ficam de joelhos para 

chupar pintos e enfiá-los fundo em seus rabos. Veja filmes pornôs de alta qualidade 

e populares, com mais de 100.000 visualizações. Você pode ver como garotas fodem 

a si mesmas com postiços, vibradores, brinquedos sexuais e mais. Veja as formas 
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perfeitas e curvas de gatinhas sexy. Assista a ninfetas amadoras XXX e atrizes pornô 

sexy em YouPorn. 

 YouPorn resenha a si mesmo com vários termos pornográficos, dando um panorama 

do que o usuário encontrará. Repetem-se muito o modo imperativo (com sujeito oracional 

implícito, "You") e os verbos associados à visão (Watch, take a look e insistentemente see); 

objeto desse ver são diversas atividades sexuais, em que frequentemente aparecem a garota, 

um verbo e o pênis (ou sua réplica de borracha). O corpo do homem é sequestrado de seu 

órgão ejaculante, sobre o qual recaem diversos adjetivos — aliás, um tanto mais visuais, 

imageáveis, do que aqueles dedicados às mulheres (veiny. long, thick, sticky e huge, de um 

lado, e de outro sexy, perfect shapes, teens). 

 O nome do site aparece com duas grafias diferentes ("You Porn" e "Youporn"), nas 

duas pontas do texto, uma incongruência interna que poderia, em alguns casos, aparentar 

desleixo e advogar contra a proposta de excelência que abre a descrição. Por outro lado, os 

fiadores da qualidade dos vídeos parecem ser (i) os próprios usuários, como mostram 

menções às avaliações do pornô (de zero a cinco estelas) e à popularidade (mais de 100.000 

visualizações); e (ii) os atos sexuais a serem exibidos nos vídeos pornôs, que são antecipados 

nessas descrições que tanto enfatizam a visualidade. 

 Resta necessário anotar que o extrato considera longos os vídeos acima de dez minutos 

(da mesma forma que o mecanismo de busca de XVideos, que comentamos mais acima) e que 

dá destaque à gratuidade mediante a expressão "não precisa pagar nada de seu bolso". 

 — 2. — Leiamos agora o texto constante do rodapé de XVideos. Novamente, 

pularemos uma linha e colocaremos nossa tentativa de tradução. 

XVideos.com is a free hosting service for porn videos. We convert your files 

to flash flv format [...] and generate a page that you can link to. You can also 

grab our 'embed code' to display any video on another website. Every video 

uploaded, is shown on our indexes more or less three days after uploading. 

About 1200 to 2000 adult videos are uploaded each day (note that gay and 

shemale videos are filtered from this page, but shown in their respective 

categories). Our pages (everything that you see hosted on 

www.xvideos.com) contain absolutely no spyware/adware/trojan/etc. There 

is no charge (no hidden charges either) for viewing our videos. 

— 

XVideos.com é um serviço gratuito de hospedagem de vídeos pornôs. Nós 

convertemos seus arquivos para o formato flash flv [...] e geramos uma página para a 

qual você pode criar links. Você pode também pegar nosso "código embutido" para 

exibir qualquer vídeo em outro website. Todo vídeo carregado é mostrado em nossos 

índices mais ou menos três dias depois do upload. Entre 1200 e 2000 vídeos adultos 

são hospedados por dia (note que os vídeos gay e travesti são filtrados desta página, 

mas exibidos em suas respectivas categorias). Nossas páginas (tudo o que você vê 
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hospedado em www.xvideos.com) não contêm absolutamente nenhum 

spyware/adware/trojan/etc. Não há nenhum custo (nem tampouco taxas ocultas) 

para ver nossos vídeos.  [sublinhados do original] 

 O texto que apresenta XVideos é bastante diferente do anterior (YouPorn); além de 

falar do serviço ofertado — interpelando o leitor apenas uma vez, para explicar o "código 

embutido" —, o texto focaliza aspectos técnicos, práticos com fumos de profissionalismo; 

nessa linha, também apresenta números, como 1200-2000 vídeos/dia (informação 

desencontrada com o dado do cabeçalho do mesmo site, onde se lê "10.000+ porn 

videos/day"). Também há uma ênfase na ausência de custo, explícito ou implícito, que vem 

muito próxima da ausência de dano ao computador. XVideos não fala de qualidade de vídeos, 

dá garantias funcionais; não trata do conteúdo do pornô, apresenta um serviço. 

 — 3. — A homepage de RedTube nos oferece o texto do rodapé traduzido; 

provavelmente a versão é feita automaticamente por um software embutido (daí alguns 

problemas gramaticais, que não assinalaremos com "sic"): 

Bem-vindo ao RedTube, a casa dos Vídeos Pornos. O nosso site é dedicado 

a todos vocês amantes pornô por aí fora. Nós sabemos que vocês querem 

peitos e rabos. Sabemos da sua necessidade de pornografia, e o RedTube é o 

santuário para a sua salvação sexual. Não importa o que você esteja 

procurando, o RedTube irá satisfazer todos os instintos sexuais. Uma vez 

que esta sexualidade está em todos nós e você encontrou seu caminho até 

aqui, é tarde demais para fingir que você não é um punheteiro, como noventa 

e nove por cento das pessoas são, de fato. Não temos de lhe dizer que a 

pesquisa científica nos laboratórios do RedTube provou que assistir a 

pornografia aumenta a fertilidade e uma punheta regular mantém você 

saudável e em forma. Também não temos de lembrar que a prática leva a 

perfeição, e a pornografia pode mostrar-lhe muitas maneiras de dar e receber 

prazer sexual. Então, basta sentir-se em casa e começar a navegar no nosso 

constantemente atualizando e vasto arquivo de materiais pornô, ou criar um 

perfil, salvar e partilhar os seus filmes favoritos e entrar em contato com 

outros amantes de pornô. Estamos constantemente aprimorando o nosso site 

e queremos proporcionar-lhe a melhor experiência de pornô gratuito que 

você pode imaginar. O RedTube é seu – a sua casa de vídeos Pornô. 

 A súmula de RedTube monta a cena de um acolhimento caloroso: "Bem-vindo", 

"nosso site é dedicado a todos vocês", "basta sentir-se em casa" e, finalmente, "RedTube é seu 

– a sua casa de vídeos Pornô". Mas a cenografia arquitetada vai além de declarar, da parte do 

RedTube, o acolhimento; o site argumenta em favor de fatos que ele supõe (e com isso, põe) 

no consumidor ou no ser humano em geral: 

– Sabemos da sua necessidade de pornografia. 

– Esta sexualidade (dos instintos sexuais) está em todos nós. 

– Você (que também tem essa sexualidade) chegou até aqui, então você é um punheteiro. 

– Noventa e nove por cento das pessoas são punheteiros. 

http://www.xvideos.com/
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Pausamos a lista para um breve comentário: a informação soa um tanto inverossímil, 

especialmente por tratar de 99% das pessoas e não 99% dos adultos, 99% dos adultos homens 

etc. Mas retórica prossegue invocando uma autoridade fictícia, o que mostra que a 

argumentação não está lidando com a realidade, mas com a imaginação e com um consumidor 

progressivamente posicionado dentro da cena montada para si no texto: 

– A pesquisa científica nos laboratórios RedTube provou que punheta e assistir a 

pornografia têm efeitos benéficos à saúde. 

– Além disso, "a prática leva a perfeição" [sic; melhor tivesse sinal de crase], e a 

pornografia também leva (a performance sexual) à perfeição quando mostra diversas 

formas de dar e obter prazer sexual. 

– Essa diversidade de possibilidades dá a deixa para falar do tamanho do acervo e dos 

recursos, que poderiam proporcionar "a melhor experiência de pornô gratuito que você 

pode imaginar". 

Vê-se em RedTube uma linha argumentativa mais estruturada: o interlocutor é acolhido com 

boas vindas e rapidamente se torna um punheteiro, necessitado de pornografia e que precisaria 

de um "santuário de salvação sexual"; mas essa alcunha não é de todo ruim, porque todos têm 

instintos sexuais, e ademais a ciência "prova" que pornografia e punheta são saudáveis; se 

nada disso for suficiente, o usuário deve se interessar por aperfeiçoar sua forma de fazer sexo, 

por meio da "prática" (que não consiste em praticar mas em ver práticas alheias — porém o 

site não diz isso); com todos esses motivos, o RedTube tem a oferecer o melhor serviço, e 

retoma o discurso de acolhimento para fechar com um jargão de publicidade.  

 — 4. — Por fim, o sítio XHamster dedica boa parte de seu texto a explicar o slogan, 

que já mencionamos acima. Segue o extrato, seguido de tradução nossa: 

xHamster.com delivers free porn videos, xxx photos, erotic stories and live 

sex shows since 2007. Our tagline is 'Just porn, no bullshit!' as our porn tube 

satisfies all your sexual desires, be it amateur porn, teens, MILFs, matures 

and grannies, lesbian porn and blowjobs, kinky BDSM movies, vintage sex 

films, British porn, German porn or uncensored Japanese porn videos 

including HD. Get your free membership now to watch and download all the 

dirtiest porn at xHamster! 

— 

xHamster.com fornece vídeos pornôs grátis, fotos xxx, contos eróticos e shows de 

sexo ao vivo desde 2007. Nosso slogan é "Só pornô, sem porcaria!", pois nosso 

portal pornô satisfaz todos os teus desejos sexuais, sejam eles pornô amador, 

adolescentes, MILFs, maduras e vovós, pornô lésbico e boquetes, pervertidas 

gravações de BDSM, filmes de sexo vintage, pornô britânico, pornô alemão ou 

vídeos de pornô japonês sem censura, incluindo HD. Adere agora como membro 

para assistir e baixar todo o pornô sujo de xHamster! [negritos e sublinhados do site] 

 O texto acima lembra um pouco aquele do YouPorn, na medida em que vai mais 

insistentemente aos termos da pornografia que promete exibir; diferença-se, contudo, por 

enfatizar a variedade de modalidades de pornô que oferece, não criando imagens da cena 

http://xhamster.com/stories
http://xhamster.com/channels/new-lesbians-1.html
http://xhamster.com/channels/new-japanese-1.html
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sexual, mas reportando-se às categorias em que se classificam os vídeos; abusa não de 

adjetivos e turpilóquios, mas de gírias e siglas do mundo pornô online (MILF, mature 

grannies, kinky, BDSM, vintage, etc.). 

 Tome-se nota de que o site parece valorizar, no texto, sua identidade institucional: à 

moda de um argumento pela idade, o "since 2007" nos relança à forma de brasão de onde sai a 

cabeça de hamster no logotipo, e a retomada do slogan reafirma o serviço de separar o pornô 

da porcariada, lema do clã; no final do texto, há o convite para o leitor se cadastrar e aderir 

como membro do XHamster. 

* 

A análise dos textos disponíveis no rodapé dos sites pornôs nos revela traços importantes das 

estratégias de legitimação e do ethos que pode construir para si um portal desse tipo. 

 De alguma forma, todos os sítios se reportam à gratuidade e à qualidade do serviço 

oferecido. Esta última pode ser embasada em aspectos técnicos e garantias (quantidade, 

segurança contra vírus e sobretudo gratuidade), mas também em uma dimensão de 

colaboração entre usuários (comentários, avaliações...) e em apelos ao conteúdo pornô que o 

site oferece. Vemos que XVideos baseia-se quase exclusivamente nas garantias funcionais, ao 

passo que os demais sites procuram misturar as vertentes argumentativas. 

 YouPorn e xHamster escrevem um bocado sobre a pornografia que apresentarão. O 

primeiro parece não atuar tanto na construção de um ethos, investindo mais na imaginação do 

espectador sobre os vídeos e construindo um texto que pode ele mesmo ser chamado de 

pornográfico. O segundo, ao tratar a pornografia com termos "internos" à comunidade 

discursiva dos frequentadores do pornô online, repete uma estratégia publicitária sua (VÍDEO 

001) e parece derivar sua legitimidade daí: tal como ratos de biblioteca, há os ratos do acervo 

pornô online; estes poderão se reconhecer na "minha" terminologia (do hamster) e aceitar que 

eu sou quem melhor fareja o pornô de boa cepa (aquele que satisfaz os desejos sexuais, aquele 

limpo das porcarias, organizado em categorias reconhecíveis pelo usuário, e assim por diante).  

 XVideos buscaria seu lugar ao sol pela competência técnica; YouPorn pelo papel dos 

outros usuários. De certo modo podemos dizer que xHamster promove uma legitimação 

simultânea da pertença do usuário à comunidade e do site como "insider" da comunidade e 

também como ferramenta que satisfaz melhor os membros dessa comunidade. RedTube, por 

seu turno, mostra-nos uma construção bastante engenhosa; sua estratégia argumentativa 

coloca o consumidor em um lugar, imputa-lhe problemas e responde a estes problemas com a 
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legitimação concomitante da punheta/pornografia e do próprio site como a casa, o santuário 

em que esse espectador poderá satisfazer seus "impulsos sexuais" — além de aumentar sua 

fertilidade, sua saúde e sua habilidade de dar e receber prazer. 

2.1.5. As propagandas 

Muitos usuários da internet já conhecem as facilidades de ter instalado em seu navegador 

(Google Chrome, Mozilla Firefox etc.) um filtro contra as propagandas dos sites, como o 

AdBlock. Os sites pornográficos conhecem esse tipo de programa, e encontram aí um 

problema: a renda da pornografia online gratuita provém, em larga medida, das propagandas 

que as páginas de vídeos pornôs exibem (MIMS, 2010). Se uma empresa pagar o PornHub 

para que este estampe tais e tais itens de publicidade na homepage, mas esses itens não 

receberem o número de visualizações que deveriam — porque os usuários instalaram uma 

engenhoca que oculta as propagandas de todo e qualquer site — o contrato entre as duas 

agências começa a capengar, o dinheiro pára de fluir. 

 Diante de uma tendência como essa, algumas páginas começaram a acrescentar a seu 

cabeçalho mensagens como estas:  

– (a) "Looks like you've enabled AdBlock. Ads suck. Why don't you try the new Premium? 

It has everything you know and love but with 1080p, full-length videos and NO ADS." 
— 

Parece que você ativou o AdBlock. Propagandas são um saco. Por que você não experimenta nosso 

programa Premium? Ele tem tudo o que você conhece e adora, mas com qualidade 1080p, vídeos 

completos e NENHUMA PROPAGANDA. (PornHub) 

 
– (b) "You have Adblock enabled. Adblock has been known to cause issues with site 

functionality. If you experience any difficulties, please try disabling Adblock." 
— 

Você tem o AdBlock ativado. AdBlock tem causado problemas com a funcionalidade do site. Se você 

passar por qualquer dificuldade, por favor, experimente desabilitar o AdBlock. (YouPorn) 

Já há, de analisável, toda uma diferença de abordagem entre uma página que tenta "ganhar" o 

consumidor, concordando que propagandas são ruins e vendendo uma função que as evita, e 

outra que, sem mencionar as ads, "acusa" o filtro antipublicidade de prejudicar o desempenho 

do próprio site pornô — acusação que fica fortalecida quando o site afirma com certeza que 

você ativou o AdBlock (não diz: "parece que..."), mostrando que o sistema, o mesmo sistema 

que é por ele prejudicado, detectou a presença da aplicação. Ao mesmo tempo, as duas 

vinhetas sugerem uma experimentação de desativação do filtro (try), embora a primeira o faça 

de forma interrogativa ("por que você não experimenta...?") e a segunda no modo imperativo 

("por favor, experimente"). 
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 Para escrever a presente seção, a última da análise dos sites, nós precisamos seguir o 

conselho e desabilitar nosso AdBlock e ver as propagandas. Não pretendemos fazer uma 

análise digna de um estudo em Publicidade ou Marketing, e vamos munidos apenas de nossa 

estratégia de pensamento. Tomaremos para analisar três itens publicitários dos sites pornôs, 

cada um pertencente a um grupo de propagandas que consideramos, juntas, as três temáticas 

mais comuns da publicidade pornográfica online: (1) produtos que melhoram a performance 

masculina no sexo; (2) canais para obter sexo "na vida real", gratuito ou pago; (3) outros sites 

pornográficos, de conteúdo específico, como webcams, vídeos HD, amadores, etc. 

 Antes de passarmos a cada uma das peças, cabe uma última anotação geral: as 

propagandas são retângulos clicáveis, normalmente com um texto e uma imagem, estática ou 

em movimento repetitivo (arquivo GIF); elas conduzem para fora do site pornô, e são 

gerenciadas por uma espécie de "central das propagandas" (p.ex. a firma Traffic Factory). 

Nós não correremos o risco de sair clicando em propagandas, por serem altas as chances de 

elas conduzirem à instalação de programas indesejáveis em nossa máquina (adwares, 

spywares etc.). Observaremos, ao contrário, apenas o que ocorre do lado de dentro, aquilo das 

propagandas que pertence, ainda que por acessão, ao site pornô: a imagem e o texto das peças 

publicitárias.
69

 

 — 1. — Nos sítios pornôs, há uma grande variedade de propagandas que ofertam ao 

usuário uma melhora na sua performance sexual ou na performance sexual de seu parceiro. 

Essa melhora na performance ocorreria por meio de produtos capazes de realizar funções 

como estas: produzir ereções; aumentar a duração das ereções; aumentar o vigor do homem, 

para que sustente um ato sexual de maior duração; aumentar o apetite sexual ou tesão da 

mulher; aumentar o volume de esperma expelido no orgasmo; e, principalmente, aumentar o 

pênis, seu comprimento e sua grossura. 

 Todas as mudanças que a propaganda promete fazer no corpo do usuário são 

pressupostas como boas e vendáveis — isso, a princípio, ocorre com qualquer propaganda — 

e também estabelecem uma relação peculiar com o próprio ambiente pornográfico em que são 

exibidos os anúncios. Um deles diz: "meu marido agora me come 3 horas como ator pornô!"; 

outro toma a forma de uma manchete: "Ciência: pornô DESTRÓI Ereção [...] Veja aqui como 
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 As propagandas são algo extremamente instável em um site pornô. Basta sair da página e entrar novamente 

nela para todas as propagandas terem sido trocadas. Isso ocorre porque elas são geradas automaticamente por um 

sítio externo. Assim sendo, é irrelevante dizermos em que página nós encontramos cada uma das propagandas 

citadas, bem como a data exata. Dizemos o seguinte: desde 2011 colecionamos propagandas pornográficas dos 

mais diversos tipos, salvando-as em nosso computador, para propósitos de pesquisa. Nas análises deste item 

2.1.5, revisitamos nosso arquivo pessoal de propagandas.  
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reverter isso". Ao mesmo tempo que a pornografia apresenta a performance sexual almejável 

pelos homens (3 horas etc.), ela pode ser apontada como prejudicial à performance sexual. 

 Tomemos para analisar uma propaganda de tipo GIF. É uma peça em formato 

quadrado, que o leitor pode tentar visualizar em um espaço de 6x6 cm. Mesmo acessando o 

XVideos em inglês, essa propaganda "sabe" que estamos no Brasil e se apresenta com uma 

miniatura da bandeira verde-e-amarela no seu canto inferior esquerdo, miniatura que se 

sobrepõe a uma parte da imagem principal, estampada sobre um fundo branco. Nela, um 

pedaço de um corpo masculino é representado de perfil; a imagem cobre o trecho entre a 

altura do umbigo e a parte superior das coxas, sem chegar a exibir as nádegas (há a indicação 

de que a mão do homem está apoiada na sua nádega direita, pois é visível uma ponta de dedo; 

essa posição é comum nos filmes pornográficos, pois retira o braço do homem da "linha de 

fogo" da câmera, que não pode encontrar anteparos para a filmagem do pênis e da 

penetração), mas exibindo o membro masculino e a bolsa escrotal. O pênis é o centro da 

propaganda, tanto como tema quanto como imagem representada. Não se trata de uma 

fotografia/filmagem, mas também não é um cartum; a imagem assemelha-se a uma ilustração 

de livro didático de biologia, em que o corpo é esquematizado e a pele homogeneizada, mas 

em que a intenção é a de um realismo anatômico. Está, ao mesmo tempo, numa vista ampliada 

e recortada (close-up) que evidencia a genitália masculina. 

 O pênis representado tem, inicialmente, o mesmo comprimento que os testículos, mas 

está apontado para a frente, indicando que está ereto. Cria-se uma ideia de que o tamanho do 

pênis é pequeno quando, sobre o fundo branco, à direita do corpo, vem escrito em preto: 

Brasil media 16,3 cm. 

o seu pau Atinge a media 

nacional de 16,3 cm? 

saiba mis sobre o truque  

simples 

que 

 

 

 

  Faz o seu pau 

de 5 a 8 cm longer. 

 Clique Aqui > > 

[OBS: o negrito, aqui, corresponde a uma fonte 

maior no caso da propaganda] 

 Conservamos todos os erros de grafia (media, mis, Atinge [maiúscula]) e a mistura de 

línguas (Faz... longer) que indicam um trabalho de tradução pouco minucioso. Mantivemos 
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também o espaço em branco entre a primeira e a segunda partes do texto, porque é nele que a 

"mágica" acontece. Como a propaganda é um arquivo GIF, ela apresenta animação, 

movimento; no caso, vemos um conjunto de círculos coloridos atravessados por um corte 

vertical
70

 que descem do ventre e vão preenchendo a área da figura em que se encontra o 

pênis, o qual vai crescendo de tamanho e ocupando, da esquerda para a direita, o espaço em 

branco entre os dois blocos de texto, até chegar a seu calibre máximo, mais que o triplo do 

tamanho inicial. Depois disso, a imagem retorna ao estado inicial, o pênis cresce novamente 

com ajuda das bolinhas e depois novamente volta à estaca zero; enquanto o texto fica parado 

em seu lugar, seus blocos são repetitivamente entremeados pelo órgão sexual inflável. 

 O cuidado com a ortografia bem que pode ser dispensado pela contundência da 

mensagem visual e pela repetitividade da temática do tamanho do pênis no marketing pornô; 

mas, mesmo truncado, o texto consegue dizer que há uma média do tamanho do pênis 

brasileiro, e recorre à exófora para que o consumidor responda: o seu pau atinge a média 

nacional? A resposta esperada é, de certo, o não — caso contrário, o cliente teria motivos para 

estar satisfeito com o seu "tamanho" e não precisaria do produto, das bolinhas coloridas —, e 

o fato de que a propaganda precisa desse "não" para funcionar já, por si só, põe em suspeição 

a veracidade do dado estatístico evocado (a média de 16,3 cm). 

 O olhar que recai sobre o pênis que sofre o efeito do produto envolve ao mesmo tempo 

(i) a representação um tanto esquemática do corpo anatômico e (ii) alguns elementos centrais 

da filmagem pornográfica (visão focada em partes do corpo, pele depilada, ênfase no pênis 

etc.). Por cima da aura de "realismo" trazida pelo corpo assim representado e pela média 

brasileira exposta, aparece o elemento fantástico, milagroso, multicolorido, o "truque simples" 

que aumenta o pênis de 5 a 8 centímetros.  

 Em resumo, sobre as propagandas que tratam da performance sexual gostaríamos de 

destacar o seguinte: que recorrem frequentemente a imagens exageradas, e especialmente à 

imagem de pênis cavalares, ampliados ademais pelos ângulos de filmagem e por 

representações em desenhos; que se utilizam muita vez da comparação entre o potencial 

consumidor e uma espécie de ideal a ele superior (o ator pornô, o "brasileiro médio" etc.); e 

que não se furtam ao uso de números e outros elementos que conferem um tom científico e de 

veracidade ao que está sendo dito. 
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 Como este símbolo: Ө, girado 90 graus, o que lembra um comprimido farmacêutico. 
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 — 2. — Outro tipo muito comum de publicidade nos sites pornôs é aquele que 

promete o sexo propriamente dito, envolvendo um encontro com uma pessoa, na vida real. A 

expressão "prostituta" ou "garota de programa", regra geral, é evitada, preferindo-se anúncios 

que prometem alguma gratuidade. Normalmente, a propaganda recorre a dizer que há 

mulheres "na sua região" (frequentemente ela localiza onde a pessoa está e diz: "em São 

Paulo" etc.) que "fodem gratuitamente", porque estão com vontade, são viciadas em sexo, 

estão "necessitadas" e assim por diante. 

 Tomemos uma propaganda como exemplo exagerado da estratégia desse tipo de 

publicidade. Mais uma vez, temos uma peça quadrada e pequena — lembremos que elas se 

encaixam no rodapé dos sites e nas laterais dos vídeos; basta voltar aos quadros que 

expusemos ao longo das últimas seções em busca dos itens "5". No lado esquerdo da 

propaganda analisada, vemos a fotografia de uma mulher loira, um pouco mais velha do que a 

atriz pornográfica "padrão"; poderia ser enquadrada no que a gíria pornográfica chama de 

MILF (Mother I'd Like to Fuck, mulheres mais velhas, sexualmente desejáveis). Ela usa os 

cabelos curtos e uma blusa justa mas sem decote, que cobre completamente o busto, a barriga 

e os braços — novamente, algo raro na pornosfera online. Está sorrindo sem qualquer langor 

ou insinuação, como se estivesse simplesmente feliz. Percebe-se que a foto foi tirada em 

ambiente doméstico, pois ao fundo se observa uma decoração natalina e uma janela antiquada 

de madeira; a blusa da mulher também é estampada com temas natalinos, biscoitos em 

formato de homenzinho (Gingerbread man). Tudo isso constrói um ambiente familiar, 

intimista e discreto, bastante distante do padrão pornográfico; a única coisa que insinua a 

sexualidade, na imagem, são os seios grandes da mulher fotografada, que deixam ver seu 

volume ao serem contidos pela malha pegada. 

 Ao lado, sobre um fundo marrom-claro, vê-se o seguinte texto em preto (vertido por 

nós ao português):  

MY HUSBAND IS DEAD 

 

I don't want to remarry. 

I only want SEX. 

See my pussy. 

 

CLICK HERE 

MEU MARIDO ESTÁ MORTO 

 

Eu não quero segundas núpcias. 

Eu só quero SEXO. 

Veja minha buceta. 

 

CLIQUE AQUI 

Quadro 7 — Propaganda: "My husband is dead" 
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 O ambiente doméstico construído pela fotografia é retomado no tema "familiar" da 

mensagem: o marido faleceu e colocou a mulher da fotografia na posição de pedir por sexo. 

Reparemos como as frases que exprimem aquilo que a viúva quer ou não quer ("não quero 

segundas núpcias", "só quero SEXO") são todas marcadas por ponto final, o que as carrega de 

assertividade, corroborando uma ideia de franqueza e até de pragmatismo, em que tudo é dito 

abertamente para que apetite sexual possa ser saciado. É como se a propaganda construísse a 

imagem de uma mulher familiar, feliz e atraente, e em seguida colocasse para ela um 

problema que só o consumidor pode resolver; o texto é incisivo e correto, não há margem para 

sedução ou demonstração de um perfil (ou de um ethos) hipersexualizado, algo que iria de 

encontro a tudo o que a fotografia construiu. O marido morto é pretexto para uma carência 

sexual que se formula como "legítima", não para uma pornografização da intimidade. 

 Apenas a título de comparação: encontramos com muito menos frequência 

propagandas que ofertam homens para mulheres, mas elas existem. O exemplo que trazemos 

estava apenso a um vídeo para mulheres (for her) e mostra um homem branco nu, deitado de 

bruços sobre alvos lençóis, num ambiente bem-iluminado. Corpo definido, nádegas (mas não 

o pênis) aparecendo, barba por fazer, ele usa seus olhos azuis para fitar a consumidora com 

um quê de sedução. "Eu sou um homem. E estou procurando uma mulher. Encontro hoje à 

noite [Hook up tonight]" é o que vem escrito em letras brancas. A propaganda é muito mais 

sofisticada do ponto de vista gráfico e muito mais sutil no que concerne à proposta sexual, 

pois utiliza um termo ambíguo (hook up, que pode ser entendido como um primeiro encontro, 

uma "ficada" envolvendo beijos ou até um ato sexual "sem compromisso" — como se 

depreende do uso de hooker para "prostituta"). O corpo masculino nela representado é, em 

muitos aspectos, o oposto daquele apresentado na propaganda do "Brasil media 16,3 cm", 

acima (o que uma mostra é o que a outra omite, o que uma desenha a outra fotografa, no que 

uma tem design a outra tem desleixo). 

 Mas voltemos às ofertas sexuais. Nas duas propagandas observadas ("My Husband is 

Dead" e "Hook up Tonight"), a oferta sexual está associada à vontade de uma outra pessoa, 

com quem o anúncio pode fazer o consumidor ter um encontro. Essa vontade joga um 

eventual pagamento para um segundo plano, e o usuário é convocado como alguém que pode 

satisfazer. A mesma pessoa que tem seus atributos sexuais inferiorizados pelas propagandas 

de performance sexual agora é desenhada como alguém capaz de atender à demanda sexual 

efetiva de uma outra pessoa. Ademais, esta pessoa construída pela propaganda que oferece 

encontros guarda algumas diferenças para com a "pessoa pornográfica" que atua nos vídeos 
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— ela normalmente não aparece transando, ela aparece sozinha, olhando para você, 

mostrando-se para você, pedindo você. 

 — 3. — Não nos deteremos muito no terceiro grupo de propagandas, aquelas que 

buscam conduzir o usuário a outros tipos de site que poderíamos chamar de "relacionados" à 

pornografia: páginas de jogos pornográficos, páginas de interação via webcam etc. 

 Observemos uma propaganda de jogo. Seu formato é retangular, com a base bem 

alongada em relação à altura. Nela vemos a figura de uma mulher nua, feita por computador 

com gráficos muito realistas. Ela está com as pernas abertas, sendo penetrada por um homem 

(deste vê-se apenas a mão, calçando luva de couro, apoiada sobre a coxa dela) enquanto 

estimula seu próprio clitóris. Sobre a imagem está escrito, em letras brancas com contorno em 

preto — todas maiúsculas e de fôrma larga: 

PLAY NOW – THAT GAME MADE ME CUM 2 TIMES IN 5 MINUTES. 

— 

JOGUE AGORA – ESSE JOGO ME FEZ GOZAR 2 VEZES EM 5 MINUTOS 

 O texto cobre boa parte da região da vagina, onde está ocorrendo a penetração, e torna 

impossível visualizá-la — algo que pode pôr um mistério ou uma curiosidade sobre o que se 

poderia ver ali, nessa imagem computadorizada. Com o texto, o site propagandeado associa a 

si uma satisfação excepcional, que aparece, como na propagada de aumento de pênis, fundada 

em números ("duas vezes em cinco minutos"). Não temos como entrar no debate sobre a 

possibilidade fisiológica de dois orgasmos acontecerem de forma tão próxima, no homem ou 

na mulher. Entretanto, nem a propaganda diz que tal possibilidade seria regra; coloca-a como 

um relato, ou até uma confidência: alguém diz que o jogo o fez (ou a fez) gozar duas vezes em 

cinco minutos, e para o espectador não há muito mais do que uma imagem, um comando 

("jogue agora") e, quem sabe, umas pulgas atrás da orelha — Gozaria eu duas vezes em cinco 

minutos? Há algo capaz de fazer gozar assim? O que seria esse algo? Teria a ver com o fato 

de ser um jogo? E assim por diante. 

 O prazer proposto aqui está em relação de maior continuidade com aquele buscado nos 

vídeos pornôs, haja vista que privilegia a masturbação. Mas o produto precisa se diferenciar 

de alguma forma, e isso parece ocorrer pela promessa de uma intensificação do prazer obtido 

com pornografia, associando o site a uma espécie de gozo superior. 

* 

 — I. Podemos ver nas propagandas um uso de verbos no modo imperativo, 

característico de vários textos do gênero; este modo verbal, devemos lembrar, não significa 
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necessariamente a expressão de uma ordem, havendo diversas nuances menos autoritárias: o 

pedido, o convite, a sedução, a sugestão... O que fica ressaltado é a intenção da propaganda de 

fazer clicar, de pescar o usuário para fora, para outro domínio. Isso é algo que não acontece 

com nenhum outro elemento do site; nenhum vídeo, nenhuma aba, nenhum comentário 

carrega esse teor imperativo do "Clique Aqui". 

 Notemos que o tempo imperativo tem uma capacidade bastante forte de interpelar o 

leitor, colaborando com a montagem cenográfica que tenciona enlear o usuário; o emprego de 

pronomes na terceira pessoa (seu) e na primeira pessoa (eu, me) intensifica esse 

procedimento, e ao mesmo tempo fortalece uma ideia de cena (com aqui, agora, eu, você 

etc.)
71

. 

 — II. Não precisamos penetrar nos refolhos da teoria da propaganda para saber que ela 

mexe com vontades, especialmente associando produtos à ideia de suprir uma necessidade ou 

um desejo que, de ordinário, o próprio anúncio publicitário cria ou aproveita de uma deixa
72

 

dada pela situação do consumidor/alvo. 

 A pornografia e a propaganda a ela relacionada associam algumas ideias ao "ato 

sexual de sucesso". Aqui há algo muito paradoxal, porque a propaganda precisa estar apoiada 

em algo mais vultoso, o cabedal pornô online, mas precisa atrair o cliente para fora dali. É 

como se o "ato sexual de sucesso" fosse radicalmente diferente da cena montada com o 

espectador (o consumo da pornografia), cena esta que pode destruir ereções e conter prazer 

muito inferior ao sexo propriamente dito. Mas, ao mesmo tempo, é como se o "ato sexual de 

sucesso" pudesse ser parecido ou igual à cena pura do vídeo, àquilo que se deixa ver pelo 

espectador na pornografia. E para fazer igual, sair do "lado de lá" da câmera e da tela, "clique 

aqui". 

 — III. Conexo ao problema anterior há o fato de que vemos uma interpelação do 

espectador como sujeito dotado de recursos sexuais. O que é o corpo sexual do espectador? 

Parece que, antes de qualquer "realidade", é o seu corpo sexual tal como imaginado por ele e 
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 Se quisermos usar nomes técnicos, esses termos são "dêiticos" (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 1992/2012, p. 

40) e funcionam como embreantes na montagem cenográfica dos textos publicitários (MAINGUENEAU, 2002, 

pp.113-114). 
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 A expressão foi tomada de Duhigg (2012), que traz como exemplo uma marca de creme dental que se apoia 

numa deixa banal (após as refeições forma-se uma fina camada de sujeira nos dentes), transforma-a em um 

problema (a camada precisa ser retirada porque "é" incômoda), e aponta o seu produto como capaz resolvê-lo 

(um truque, pois qualquer escovação a seco já limparia o dente da camada), ao mesmo tempo associando a 

mercadoria a outros estímulos que "autonomizam" a necessidade pelo produto — o sabor refrescante do creme 

dental torna-se sinônimo de limpeza, e o consumo se consolida podendo "desprender-se" da tal "camada", que 

antes nem era percebida, mas que foi evidenciada e serviu de deixa para o produto ganhar seu lugar nos hábitos 

do consumidor. 
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imageado pelas formas de olhar pornográficas. É um corpo inscrito em padrões científicos e 

censuais, mensurável em termos de desempenho e administrável por pílulas farmacêuticas; é 

um corpo conhecido em sua localização geográfica, comparado a um "corpo médio" e então 

interrogado quanto à sua (baixa) performance. É um corpo para o qual é renitente a pergunta 

sobre sua objetividade e que é convocado a objetivar-se. 

 — IV. Já que estamos em vias de terminar a análise dos sites, faltando apenas uma 

última síntese para podermos avançar rumo aos vídeos pornôs, busquemos alguma 

descontração vendo como Bocage satiriza o culto à sexualidade priápica e aos pintos 

colossais, colocando um problema mui digno de reflexão na chave de ouro do soneto:  

Esse disforme e rígido porraz 

Do semblante me faz perder a cor; 

E assombrado d'espanto e de terror 

Dar mais de cinco passos para trás:  

 

A espada do membrudo Ferrabrás 

Decerto não metia mais horror: 

Esse membro é capaz até de pôr 

A amotinada Europa toda em paz: 

 

Creio que nas fodais recreações 

Não te hão de a rija máquina sofrer 

Os mais corridos, sórdidos cações: 

 

De Vênus não desfrutas o prazer: 

Que esse monstro, que aloja nos calções, 

É porra de mostrar, não de foder. 

    (BOCAGE, 2004) 

2.1.6. Discussão de fechamento sobre elementos do site 

Aqui encerraremos a discussão dos sites; tentamos sintetizar as análises feitas com base nas 

principais perguntas de pesquisa:  

– (I) como é o gênero discursivo do pornô online?  

– (II) em que pontos do pornô na internet é possível localizar a produção de subjetividade? 

Também exploraremos outros temas, que se sobrepõem aos dois quesitos acima insertos, mas 

que melhor ficam agrupados num terceiro item (III). 

* 

 — I. O site pornô e o gênero discursivo —  

 O conceito de gênero discursivo, na formulação específica da análise do discurso 

francesa, foi por nós apresentado em "1.1.2. Discurso e Análise I" (supra). Ali, viu-se que o 
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gênero de discurso é, ao mesmo tempo, um acontecimento social e uma certa articulação 

verbal, o que o aproxima das instituições — das relações sociais que se legitimam pela 

repetição dos lugares discursivos ocupados, legitimando de carona um funcionamento 

institucional que se vai naturalizando. Esse conceito aparece nas cenas enunciativas como 

cena genérica, como um estrato da coenunciação que é muito influenciado pelos papéis 

formais implicados naquela interação, por um lado, e pelo meio ou veículo midiático que 

suporta o discurso, por outro. 

 O site pornô, que poderia aparecer como contexto "externo", caso ingenuamente se 

encarasse o vídeo como fonte autônoma das mensagens e imagens pornográficas, o site 

(dizíamos) é determinante para a colocação dos coenunciadores em seus lugares. O site é o 

contexto do vídeo, sim, mas no sentido em que a AD e a AID o entendem — um contexto que 

é decisivo para a atividade discursiva e para a produção de significados. 

 Esse site-contexto está presente, então, como gênero discursivo e distribuição de 

lugares. O usuário é interpelado ali como consumidor de vídeos, e o site se coloca como 

serviço. Mais: o usuário é desenhado como alguém que sabe o que quer e como alguém que 

busca ativamente; o site tenta pôr-se como quem sabe o que o usuário quer, em um sentido 

abstrato (não este ou aquele vídeo, mas um tipo de vídeo ou uma forma de ver e escolher 

vídeos, genericamente).  

 O usuário é o que garante que "conhece e compreende" e "está intencional e 

conscientemente procurando acesso a tal material de sexo explícito, para visualização própria 

e pessoal", como dizem os Termos de Serviço (2.1.1 supra). O site é o serviço que pode 

oferecer "só pornô, sem porcarias", como diz XHamster (2.1.3 supra), valendo-se de um leque 

de ferramentas que nos permitem também analisar o pornô online como um dispositivo. 

 Esses são, a nosso ver, os dois espigões-mestres do gênero discursivo que o site pornô 

propõe. Para um dispositivo social de recepção e enunciação, ali se desenha um receptor que é 

"consumidor desejante" e um enunciador que é "serviço otimizador"; o produto oferecido é o 

sexo explícito, e na forma de ofertá-lo embutem-se diversos procedimentos de controle e de 

orientação da percepção e das ações, tudo para fornecer um material seleto — sexo 

explícito/pornô agradável a um consumidor que sabe, compreende e, intencional e 

conscientemente, busca. 

 — II. O site pornô e a subjetividade —  

 A noção de subjetividade da Análise Institucional do Discurso foi vista por nós em 

"1.1.4. Subjetividade" (supra). Ali, pudemos observar que o sujeito da AID não é uma 
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essência, mas a articulação entre uma história singular de lugares ocupados e uma situação 

presente que demanda a ocupação de lugares institucionais e força reacomodações, em 

verdadeiros jogos de poder/resistência. A subjetividade tem a ver com a produção de sujeitos 

discursivos em meio a gêneros de discurso, cenografias e ethé
73

. 

 O site "pleiteia" o usuário, empurra-o para determinadas posições — a de quem está 

sentado no sofá atrás de pornografia é apenas uma delas. Imagens logo na página inicial 

oferecem o acesso imediato ao vídeo, ao mesmo tempo que fornecem, nas miniaturas, 

informações para embasar escolha do consumidor; mecanismos de pesquisa visam ao alcance 

de algum conteúdo com as características desejáveis, associando essa busca a indicadores 

técnicos e até "democráticos" (avaliação dos usuários), que vão contornando os 

procedimentos de busca, os movimentos de mouse etc.; logotipos, slogans e notas de pé de 

página transformam o site em uma marca e o usuário em um consumidor dotado de interesse 

por algumas funcionalidades ali oferecidas; os "Termos de Serviço" desenham um usuário 

legalmente responsável, sexualmente instruído e voluntariamente envolvido com um objeto 

institucional em abstrato: o sexo explícito; as propagandas, por fim, tentam içar o consumidor 

para fora do sítio, e o fazem convocando o próprio corpo sexual dele a medir-se com os 

corpos pornografados em termos de desempenho, de concretude dos encontros, de prazer 

atingido, e assim por diante. Efeitos de reconhecimento e desconhecimento engendram uma 

subjetividade — uma subjetividade em disputa, contornada por muitos lados, servida e 

estimulada por muitos lados, assaltada constantemente pela ideia de um free porn a que está 

tendo acesso... assediada pelo pornô. 

 Como já vimos, o usuário é posto como quem conhece e quer o sexo explícito. Toda 

atitude diversa do conhecer/querer, diante do objeto prometido, é amenizada, na rara vez em 

que aparece (como a dúvida suposta na cabeça do "punheteiro" pelo rodapé de RedTube, em 

1.2.4 supra); o site tenta estabelecer, de várias formas, um conluio com esse saber/querer, 

acolhendo-o, instrumentando-o e até socializando-o — inserindo-o numa rede de usuários, 

uma espécie de "rede social" do pornô
74

. 

 Por outro lado, as insuficiências do consumo do pornô e do próprio corpo sexual do 

espectador são tematizadas sem rodeios nas propagandas, as quais assumem abertamente a 

suposição/construção que fazem do usuário como alguém que precisa de "algo a mais" para se 

                                                 
73

 Plural do grego ethos; ver a primeira nota de rodapé de "1.1.5. Sobre o conceito de ethos em AD e na AID". 
74

 Algo até paradoxal se nos lembrarmos do conceito de "discurso atópico" (v. acima os itens 1.2.1 e 1.2.7, em 

que falamos do conceito "atopia" nos capítulos de O Discurso Pornográfico). 
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realizar sexualmente. Entre este um, falto e inferiorizado, e aquele outro, que conhece e quer 

o sexo explícito, uma diferença muito grande; mas uma diferença que não faz um lado depor 

contra o outro, e que é admitida no corpo do site como que sem contradição. 

 — III. Outras considerações — 

 — A. O ethos do site e das propagandas  

 Na análise dos sites, procuramos seguir o XVideos e ir analisando os demais a partir 

desse fio condutor. O objetivo não foi nem fazer a análise exaustiva de um site, nem fazer 

uma análise que "fosse além" dos nove sites para captar princípios gerais ocultos. 

Encontramos, justamente nesse nem–nem, a tensão entre a semelhança dos serviços 

oferecidos e a pretensão de diferenciação dos sites, que se tentam vender, cada um, como 

melhor que os demais, como preferível. A disposição dos elementos na página inicial, as 

formas de categorizar os vídeos, os mecanismos de buscas, os recursos de partilha entre os 

usuários, tudo isso é muito parecido de um portal pornô a outro; a singularidade do serviço 

produz-se, entretanto, nos elementos de autoapresentação (logotipos, slogans, textos de 

rodapé). 

 Por meio do design da identidade, os sites constroem imagens de si mesmos, dizendo 

qualidades e características suas e envolvendo o usuário. Se para Aristóteles o caráter do 

orador, a ser construído no discurso, era o de alguém digno de crédito (v. 1.1.5 supra), aqui 

temos uma figura parecida, com o detalhe de que o crédito do site pornô é relativo à 

excelência de um serviço prestado. A marca se vende como livre de vírus, como dotada de 

conteúdo seleto e filtrado pelos usuários, e até como fonte de conhecimento e de saúde sexual. 

 As propagandas, embora em alguns casos também construam personagens dotadas de 

ethos, funcionam bastante no registro da cenografia, montando com maior liberdade as 

"outras cenas" a que querem remeter (e em que querem enredar) o usuário alvo da 

publicidade. Diante dessa diferença, recordamos Maingueneau, quando ele diz que o recurso 

ao ethos torna-se primordial quando o controle da cenografia escapa a quem formula do 

discurso (2002, p.95).
75

 A cenografia da publicidade pornô é mais livre, mais exacerbada e 

também mais inverossímil; mas dura menos tempo.
76

 Deve pôr seu leitor para suspender a 

descrença apenas pelo tempo necessário à produção do clique; deve, portanto, apostar alto.  

                                                 
75

 E também, segundo Maingueneau: "Uma cenografia só se desenvolve plenamente se o locutor puder controlar 

seu desenvolvimento" (MAINGUENEAU, 2015, p. 123). 
76

 Parece-nos que o publicitário é um dos tipos de discurso que mais livremente explora a criação "exógena" 

(repleta de elementos vindos de fora da cena concreta de enunciação) da cenografia; "Se se sabe que certo texto é 
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 Em outra direção, o site, como serviço prestado, quer garantir um prolongamento 

daquela relação de consumo, a fidelidade do consumidor; para isso, precisa de uma 

verossimilhança maior, e não pode sair prometendo o que não pode garantir (sexo grátis, 

pênis gigante, orgasmos avassaladores etc.). Parece-nos que a credibilidade se atinge por uma 

cenografia bem mais enxuta, pautada numa praticidade quase pragmatista — exibição direta 

das imagens e ocultação do que seria "desagradável" para o usuário "padrão"— e numa 

maximização do alcance do dispositivo. Atinge-se isso também pela construção dos ethé que 

pudemos destacar ao longo das análises (o gentleman que pisca em conluio, a maroteira do 

diabinho...). 

 — B. Estratégias de legitimação 

 Nem toda instituição precisa preocupar-se com a elaboração de um discurso que a 

legitime, mas isso não quer dizer que não seja legitimada, ou que sua legitimidade seja 

natural. De ordinário, ocorre de ela estar sendo legitimada pela reiteração de algumas práticas 

envolvendo os membros e usuários daquela instituição; o dispositivo montado produz sua 

própria legitimação em efeitos de reconhecimento e desconhecimento, em estratégias 

múltiplas — nem todas verticais, nem todas centralizadas, nem todas conscientes.  

 A legitimação do sítio pornô dá-se um pouco assim: estratégias que se sobrepõem, e 

que não têm titularidade. Tomemos, por exemplo, a gratuidade do serviço prestado. Ela é 

repetida com obstinação pela página, mas não deve ser compreendida como algo que está 

sendo, com essa insistência, "empurrado" para cima de um usuário passivo; ao contrário, uma 

empresa que tem gastos (precisa de pessoal, de servidores, de backups etc.) tem necessidade 

de pagamentos, e a gratuidade só pode exsurgir como um amoldamento à demanda da 

clientela
77

; amoldamento, aliás, que exige uma série de recursos complementares do site para 

tentar obter renda (propagandas, programas premium, venda de adesivos e bonés etc.). 

Contudo, tendo-se instalado, a gratuidade pode ser explorada nos discursos que o site faz 

sobre si mesmo, transformando o que era buscado pelo usuário em uma oferta e um 

diferencial que legitima o serviço. 

 Há que se falar também no papel do usuário como tomador de decisão; quando o 

portal de pornografia online cria um aparato de pesquisa e pré-visualização para o usuário, ele 

                                                                                                                                                         
um cartaz publicitário, isso não permite prever por meio de qual cenografia ele vai ser enunciado" 

(MAINGUENEAU, 2015, p. 127). 
77

 Quando falamos em demanda da clientela, não queremos dizer que isso aconteça formalmente, como um 

pedido. Na internet, espaço em que está facilitada a concorrência, uma demanda por gratuidade se caracterizaria 

pela recorrente busca e opção pelo conteúdo gratuito em detrimento daquele que é pago. 
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de certa forma joga para o consumidor a responsabilidade pelo conteúdo acessado. Cria-se 

uma camada invisível antes do vídeo pornográfico, como o filme plástico que protege o 

produto na loja; uma camada que só é atravessada pela escolha "consciente" do usuário. Há, 

sim, pornografia do lado de cá do plástico, nas miniaturas, nos previews, nos termos e 

categorias; mas essa pornografia é uma pornografia preliminar, instrumental, input da tomada 

de decisão. A responsabilidade do usuário por sua escolha, contrapartida das ferramentas de 

otimização da escolha, legitima o gênero discursivo do pornô online, reiterando a distribuição 

básica de lugares que ele implica (consumidor que conhece e quer; site que limpa e otimiza). 

 A introdução do usuário numa comunidade é um terceiro ponto-chave da legitimação 

das práticas em jogo no pornô online. Não só o espectador participa de procedimentos de 

escolha, mas também esses procedimentos são partilhados por uma sociedade discursiva de 

consumidores-avaliadores de conteúdo, que vão dando corpo aos mecanismos de classificação 

(p.ex. "Porn Quality") no mesmo ato em que se valem destes mecanismos. 

 — C. O pornô online e o proibido 

 Dominique Maingueneau apresentou as relações da pornografia com o proibido, 

classificando-as em três zonas: canônica, tolerada e interdita. O pornô online dos sites, que é 

regido por um ajuste de tipo contratual chamado "Termos de Serviço", também apresenta 

relações com o proibido. 

 Podemos dizer que os sites prometem um sexo explícito, que é free mas é submetido a 

diversas restrições, algumas legais, outras por opção do sítio (retiram-se vídeos gay da página 

inicial; eliminam-se as atividades ilegais, como o estupro, mas também algumas que não o 

são, como a coprofagia). Esse sexo explícito não passa por uma definição no contrato; é posto 

de forma genérica ou como pressuposto. Por outro lado, ele não é "qualquer" relação sexual, 

porque algumas estão expurgadas. O consumidor, mediante um contrato veiculado 

discretamente, vê declarada sua familiaridade com uma atividade sexual explícita abstrata, 

mas não qualquer — atividade posta sob uma restrição, que, aliás, não se furta a colocar no 

discurso aquilo que exclui, explicitando o nome e os eventuais sinônimos das várias 

atividades proscritas.  

 Redigamos: sexo não-permitido é instituído sem deixar de ser concitado; o objeto 

institucional dos sites pornôs parece se desenhar como sendo "O sexo explícito", e isso no 

mesmo movimento em que se evoca e se põe à margem uma espécie de "sexo implícito". E 

podemos perceber que, assim como Maingueneau fala em "restrições narrativas" (1.2.4, 

supra), estamos à baila com "restrições de apresentação", que vão dispondo o material 
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pornográfico em camadas de diferente destaque; estas restrições são apoiadas em 

procedimentos que mesclam vedações legais e escolhas comerciais, procedimentos nem 

sempre enunciados, quase nunca abertamente justificados, mas que dão forma e lugar à 

experiência do consumidor. 

 — D. Intenção do autor vs. intenção do espectador 

 A pornografia pode ter uma definição trifurcada (1.2.1 supra). Parte se explica pela 

raiz da palavra (representação da vida das prostitutas); parte pelo papel censor do rótulo 

"pornográfico"; parte por uma intenção do pornógrafo e de um efeito da pornografia no seu 

leitor. Já vimos que o "efeito" se relaciona, para Maingueneau, com um "contrato implícito" 

entre autor e leitor, moldando o livro de forma a produzir a excitação necessária a uma 

solução extrapornográfica (a masturbação). Mas, qual! Os vistos "Termos de Serviço" 

decretam que a intenção pornográfica está no consumidor, e não no sítio, que aparece como 

instância técnica e distanciada de qualquer intenção que não seja servir, sustentar serviços. 

Parece que o site não é o "pornógrafo", e que esta função foi diluída entre produtoras, atores e 

usuários que cadastram vídeos, comentam e avaliam. O usuário, aliás, é interpelado pelos 

"Termos" como alguém que assiste e que faz uploads, o que reforça uma ideia de duplicidade 

na posição dele. 

 — E. Diletos e diletantes 

 Se podemos falar em "restrições de apresentação" que dispõem o material pornô em 

diferentes níveis de destaque, podemos falar também em "renitências na apresentação" de 

alguns tipos de vídeo.  

 Aqui, destacar-se-iam os clipes amadores, ou seja, os que mostram atos sexuais 

realizados em ambiente não-controlado, normalmente com uma câmera pessoal e no próprio 

domicílio dos participantes; são vídeos "caseiros", que foram cadastrados pelo próprio casal 

ou que escaparam e foram postos online sem eles soubessem
78

.  

 Mas aqui também se destacaria a insistência nos vídeos em HD (alta definição) e 

naqueles com melhor qualidade, que são mais bem-avaliados. A insistência dos portais 

pornográficos em dizer que há um material amador e que há um material excelente parece não 

se afastar da ideia de sondagem às verdades sobre o sexo — buscar-se-ia no sexo cotidiano, 

espontâneo, uma verdade sempre mais perspícua e mais gostada das gentes. 

                                                 
78

 Nesses casos, a descoberta do incidente ensejará a retirada do vídeo e a punição dos responsáveis. Como 

vimos com os Termos de Serviço, os sites se colocam do lado da lei, protegendo-se de qualquer associação entre 

o serviço de hospedagem de vídeo e as práticas ilegais que dele façam uso. 



119 

 

 

2.2. Os vídeos 

Tendo passado em revista ao site pornô, nosso próximo passo é fazer uma análise de vídeos, 

municiados, como vimos, do repertório conceitual minimalista da AID e das perguntas de 

pesquisa que nos pusemos (v. 1.1 e 1.3.2 supra). 

 O vídeo mais minuciosamente analisado será aquele que a produtora Reality Kings 

[Reis da Realidade] nomeou Sex Instruction [Instrução Sexual] e colocou dentro de sua 

coleção temática Moms Bang Teens [Mães Transam com Adolescentes]; nele contracenam 

James Deen, no papel de James, Callie Cyprus, no papel de Callie, e Ariella Ferrera, a quem 

nenhuma fala dos diálogos dirige vocativos, mas que assume o papel da Stepmother 

[madrasta]. 

 Lembremo-nos de que não vamos tomar o vídeo diretamente como disponibilizado e 

vendido pelo site oficial da produtora, mas sim a versão completa cadastrada em site gratuito 

— no caso, YouPorn.com (VÍDEO 008) — e outras versões incompletas, também em página 

gratuita — o XVideos.com. Os termos de serviço dos sites (supra 2.1.1) dão a garantia de que 

o conteúdo que infringir a legislação sobre propriedade intelectual (direitos autorais) será 

retirado, e a permanência longa do vídeo no YouPorn (desde 2013) dá indícios de que a 

Reality Kings não tem a intenção de denunciá-lo. 

 Os filminhos pornôs ficam encaixados em uma página cujo esquema já expusemos 

acima (item 2.1.2, Quadro 5); sobre cada um deles há um título e uma lista de categorias/tags 

a ele associadas; sob ele, diversos botões para que o usuário contribua, votando no vídeo com 

um "gostei" [like] ou colocando um comentário.  

 Nas próximas seções, analisaremos: (1) títulos e tags/categorias de Sex Instruction e 

depois (2) o vídeo Sex Instruction propriamente dito; em seguida (3) tentaremos fazer uma 

análise breve de três vídeos de categorias específicas, material que deixamos para encontrar 

na hora, ao acaso: (a) um vídeo gay (homem com homem), (b) um vídeo amador e (c) um 

vídeo voltado a mulheres (female friendly). Como de praxe, pularemos uma linha ao final das 

seções, a partir de onde virão considerações menos descritivas, mais analíticas. Para uma 

discussão de fechamento de toda a parte de análise dos vídeos, abriremos (4) uma quarta 

seção, com um quarto intertítulo, como acabamos de fazer com a análise dos sites. 
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2.2.1. Os títulos e as tags 

Para buscar uma análise mais diversificada, levantamos algumas outras versões de Sex 

Instruction além daquela que nos ocupará principalmente; a primeira delas é uma cópia 

também completa, obtida em XVideos.com, e outras duas são versões mais curtas, editadas 

pelos usuários para separar a parte não-pornográfica (diálogos) de algumas partes 

pornográficas selecionadas (cenas de sexo) — mostrando apenas estas últimas. 

Site, duração e link Título Categorias/tags 

1)YouPorn — 33min e 38seg 

http://www.youporn.com/watch/8

170975/callie-cyprus-gets-sex-

instructions/ 

Callie Cyprus Gets Sex Instructions  

[C.C. Recebe Instruções Sexuais] 

Categorias: Asian, Brunette, 

MILF, Teen, Threesome. 

2)XVideos — 33min e 19seg 

http://www.xvideos.com/video21

274255/ariella_ferrera_and_callie

_cyprus_-_threesome 

Ariella Ferrera & Callie Cyprus – 

Threesome 

[A.F. & C.C. – Sexo a Três]  

Tags: cumshot, facial, teen, 

milf, threesome, gangbang, 

moms, mom, cyprus, callie, 

ariella, ferrera, 

3)XVideos — 5min 

[...]/video14418571/stepmom_ari

ella_licks_daughter_callies_puss

y_as_the_neighbor_pumps_from

_behind 

Stepmom Ariella Licks Daughter 

Callies Pussy As The Neighbor 

Pumps From Behind 

[Madrasta A. Lambe a Buceta da Filha 

C. Enquanto o Vizinho Bomba Por Trás] 

Tags: teen, milf, doggystyle, 

mature, young, old, kitchen, 

mom, daughter, taboo, 

muffdiving, vs, cyprus, stepmom, 

callie, ariella, ferrera, 

4)XVideos — 7min 

[...]/video15429101/james_dean_

fucks_mom_ariella_ferrera_and_

gf_callie_cyprus 

James Dean fucks mom Ariella 

Ferrera and Gf Callie Cyprus 

[J.D. fode mãe A.F. e namorada C.C.] 

Tags: teen, milf, young, 

threesome, old, mom, mommy, 

mother, cougar, mum, big-cock, 

stepmom, stepson, stepdaughter, 

old-young, teen-fuck 

Quadro 8 — Títulos, Categorias e Tags para a análise de Sex Instruction 

Consideramos traduzíveis apenas os títulos, nos quais abreviamos os nomes próprios. (Obtido em 17/08/2016) 

 — O título original da peça é Sex Instruction, mas não é sob esse nome que 

encontramos o vídeo. Vídeos disponibilizados online por usuários são batizados a critério de 

quem os cadastra, pouco precisando se reportarem à concepção que tinha da obra a sua 

produtora. É assaz difícil encontrar as versões de Sex Instruction de outra forma que não pelos 

nomes das atrizes e do ator, o que acaba ao mesmo tempo enviesando o rol de títulos e tags 

que encontramos na pesquisa. Como o mecanismo de busca dos sites pornôs atua encontrando 

nos títulos/tags dos vídeos as palavras buscadas pelo usuário, é previsível que surjam, nos 

resultados das buscas, vídeos contendo em seus títulos e suas tags as palavras buscadas. 

Assim, a insistência nos nomes de Ariella, Callie e James, que vemos nos quatro títulos 

exibidos acima, não pode embasar muitas conclusões, pois foi buscando "Callie Ariella" que 

pudemos reencontrar Sex Instruction
79

.  

                                                 
79

 Para entender por que dizemos reencontrar, veja, acima, o item 2.1.3–III. 

http://www.xvideos.com/tags/cumshot
http://www.xvideos.com/tags/facial
http://www.xvideos.com/tags/teen
http://www.xvideos.com/tags/milf
http://www.xvideos.com/tags/threesome
http://www.xvideos.com/tags/gangbang
http://www.xvideos.com/tags/moms
http://www.xvideos.com/tags/mom
http://www.xvideos.com/tags/cyprus
http://www.xvideos.com/tags/callie
http://www.xvideos.com/tags/ariella
http://www.xvideos.com/tags/ferrera
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 É notório o emprego, nos títulos do presente simples (do modo indicativo) — 

conjugado na terceira pessoa —, que parece ser uma escolha verbal bastante comum. Callie 

recebe instruções (de Ariella), Ariella lambe (a filha Callie), James bomba, fode (por trás, a 

mãe, a namorada). O efeito menos surpreendente do emprego do tempo presente, mas que 

deve ser sublinhado ainda assim, é o de configurar a ação descrita como continuada, como 

algo que se identifica com o "agora" daquele que assiste; o emprego do pretérito ou do futuro 

colocaria a ação do vídeo em contraste com uma situação distinta — o presente, em que o 

futuro ainda não ocorreu e o passado já passou —, e é muito mais raro no pornô. 

 Nossa experiência com os sites pornôs nos mostrou que as descrições de atividades 

sexuais apresentadas pelos sucintos títulos de vídeos se resumem a umas poucas estruturas 

verbais, em que dois tempos presentes do inglês (simples e continuous, este último bem 

próximo de nosso gerúndio) aparecem muito, assim como o particípio que faz montar a voz 

passiva (marcado, no inglês, pela terminação –ed). Não temos, quanto a esse ponto, condições 

de trazer provas, mas sugerimos um passeio pela página inicial do XVideos para um 

levantamento mais completo. 

 Retornando ao nosso quadro, uma forma mais breve de descrever a relação sexual que 

ocorrerá no vídeo é pela palavra Threesome — sexo a três, ménage à trois — que serve, quase 

sempre, para descrever relações MFF ou MFM (em que o M é homem, o F é mulher e a 

posição das letras mostra "quem toca em quem"); relações MMF (dois homens e uma mulher, 

havendo troca sexual intencional dos homens entre si) são mais facilmente encontradas sob o 

rótulo bisexual ou a própria sigla MMF. Também vemos que o título que chega mais próximo 

do nome constante na certidão de nascimento do vídeo (Sex Instruction) aparece apenas na 

versão completa de YouPorn, e é pouco revelador sobre o "enredo sexual" do vídeo. A palavra 

Threesome, por outro lado, serve como uma verdadeira tag ou categoria, diz algo sobre os 

contornos mais amplos do ato sexual filmado, de uma forma que fuck e pump, não alcançam 

fazer — considerando que falar que vai haver "foda" em um vídeo pornô é chover no 

molhado. 

 Podemos considerar que "Threesome" é incompleto, se levarmos em conta que a 

palavra não diz quem fará o quê, e que "Sex Instruction" não dá pistas sobre o que seriam as 

"instruções", quem instruiria quem e como. Entretanto, pode-se argumentar que, pelo menos, 

esses títulos não falam besteira. Tomemos o nome de vídeo que é o mais longo dos que 

colocamos no quadro: 

 "Stepmom Ariella Licks Daughter Callies Pussy As The Neighbor Pumps From Behind" 
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 Saiba desde já o leitor que James Deen assume, no vídeo, o papel de namorado de 

Callie — e portanto, no máximo, genro de Ariella —, não havendo na história qualquer 

"Vizinho" [Neighbor] para bombar uma das duas por trás. O terceiro título fala algo que 

simplesmente não acontece na história. 

 Esse tipo de desencontro entre os descritivos e o conteúdo dos vídeos é relatado, por 

usuários do fórum de discussões do sítio pornô XNXX.com, como uma daquelas "coisas no 

pornô que me incomodam": 

 - Sylver Lycan: "Ooh, how about when a video is improperly labeled, eh? 

That really grinds my gears! A video with an anal tag, and there's no anal!".  

 - ThomP: "Oh, labels... Too many videos are tagged "facials" when they 

should be called 'a few drips on the chin'"80
. 

— 
S.L.: "Oh, e quando um vídeo está impropriamente classificado, hein? Isso 

realmente me enche o saco! Um vídeo com uma tag anal, e não tem nenhum anal!" 

T: "Ah, rótulos... montões de vídeos estão marcados com 'facial' quando deveriam se 

chamar 'algumas gotinhas no queixo'' [Nós traduzimos]. 

Veremos a seguir como o problema da correspondência infiel entre as palavras e os atos 

representados reaparece nas tags. 

 — Como já dissemos acima (item 2.1.3), há uma diferença sutil entre tags e 

categorias; estas últimas são um rol fechado, fornecido pelo site, enquanto as primeiras são 

um conjunto aberto que admite muitas variações para a mesma palavra (erros de grafia, gírias, 

abreviações, palavras estrangeiras etc.).
81

 Mas em ambos os casos, temos palavras que servem 

para a organização dos vídeos, inclusive em termos computacionais, e para sua posterior 

localização; essas palavras tentam listar características-chave para a pesquisa dos vídeos. 

 YouPorn, que apresenta uma versão completa de Sex Instruction, coloca o vídeo nas 

seguintes categorias: Asian, Brunette, MILF, Teen, Threesome [Asiática, Morena, MILF, 

Adolescente, Sexo a Três]. Aqui, novamente, temos problemas de nomenclatura: quem é 

asiática no vídeo? Callie e James são americanos, Ariella seria o que os sites pornográficos 

chamam de "latina", e não há uma quarta personagem no vídeo. Podemos ver que "Morena" e 
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 < http://forum.xnxx.com/threads/things-in-porn-that-bug-me.254202/ >; [Acesso em 10/02/2016]. 
81

 Para uma introdução ao assunto "tags", e para um estudo quantitativo deste, ver (MAZIÈRES, TRACHMAN, 

et al., 2014). Ali, o sistema de tags é diferenciado do sistema de categorias por este ser considerado top-down, 

enquanto aquelas têm um funcionamento bottom-up, possibilitando a chamada "folksonomy"— taxonomia vinda 

do povo, da língua tal como engendrada por seus usuários. Ainda nesse artigo temos um bom panorama sobre o 

que as tags alcançam no pornô:  

"Nas plataformas pornográficas, as palavras-chave podem descrever práticas (BDSM, 'boquete'), 

características étnicas ou culturais dos atores (nacionalidades, região geográfica, cor da pele, religião), 

lugares (ônibus, quarto, locais públicos), equipamentos (cama, postiço), técnicas de filmagem (ponto de 

vista, escondida, HD) e assim por diante." (p.84) 

http://forum.xnxx.com/threads/things-in-porn-that-bug-me.254202/
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"Adolescente" refere-se a Callie
82

, "MILF" (Mother I'd Like to Fuck) a Ariella, e "Threesome" 

ao ato realizado. Assim, temos características que descrevem personagens femininas, embora 

não tratem somente dos corpos femininos, mas, parece-nos, também de "tipos". 

 Nos três outros vídeos tomados para análise, em que a classificação é feita por tags, 

são unânimes os rótulos Teen e MILF, além das redundantes entradas do termo "mãe": mom; 

moms; mum; mother; mommy; stepmom. Conexos a estes, daughter, stepaughter e até stepson 

(novamente uma forçada de barra nas categorias, pois James, assim como não é o "vizinho", 

também não é "filho" ali). Todo esse enredamento de laços familiares é brindado com uma 

tag pouco usual no mundo pornô: taboo.  

 Temos algumas tags que enfatizam a diferença de idade de forma mais contrastada do 

que teen e milf, como é o caso de old e young, além da formas mature e cougar.
83

 Algumas 

tags marcam os vídeos com os nomes das atrizes, e temos a ocorrência de uma etiqueta 

indicativa do cenário de parte do vídeo (kitchen); a tag "vs", pouco aplicável, abrevia versus e 

é mais usada quando atores consagrados e experientes decidem se encontrar para fazer um 

vídeo pornô juntos, ficando criada a ideia de uma "disputa entre cachorros grandes" em que 

cada um vai tentar dar uma "canseira" no outro. 

 Em todos os três vídeos que trabalham com tags, apenas uma representa uma 

característica física, que é big-cock, "pau grande". Isso faz lembrar as propagandas dos sites 

pornôs, que vendem produtos de aumento de pênis (item 2.1.5), e também da descrição no 

rodapé de YouPorn, que enfatiza diversas características dos membros masculinos (item 

2.1.4). O tamanho do pênis reaparece nas tags (e não só nas de Sex Instruction...) como a 

única característica do corpo masculino digna de destaque — no máximo juntando-se ao 

aspecto racial, que é explicitado quando o homem é negro, mas que é um aspecto associado 

sempre ao tamanho do pênis, pois os homens negros apresentados na pornografia sempre têm 

membros de grande calibre. 

 Por fim, observemos que as tags restantes tratam das interações sexuais; temos mais 

um caso de classificação incorreta com "gangbang" (normalmente: vários homens revezando-

se na penetração de uma mulher ou de outro homem, ou várias mulheres fazendo o mesmo, 

                                                 
82

 Classificação curiosa, pois a atriz Callie, que representa o papel de Callie, já estava mais perto dos trinta anos 

do que dos vinte, à época do lançamento de Sex Instruction (2012). 
83

 A tag "old" costuma ser usada para pessoas idosas, com cabelos brancos e rugas, e normalmente o young é 

invocado junto com o old, nos vídeos em que moças jovens fazem sexo com homens idosos. Mature e cougar 

descrevem apenas mulheres e têm um significado parecido com o de milf, embora talvez indiquem um pouco 

mais de idade do que milf. 
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neste caso usando-se mais a expressão "reverse gangbang"), bem como os termos cumshot, 

facial, doggystyle e muffdiving ("jato de porra", "gozada na cara", "de quatro" e "caindo de 

boca", em tradução livre). Exclusive a primeira, todas as demais tags apresentam intercursos 

de fato presentes no vídeo — embora não explicitem quem realiza cada uma das interações, e 

com quem, o que é normal nas tags e categorias, que diferem dos títulos dos vídeos por não 

apresentarem verbos, sujeito ou objeto, apenas verbetes. Ademais, o uso de cumshot e facial 

ganha importância pelo fato de que a ejaculação de James sobre Callie é uma das questões do 

enredo de Sex Intruction, que apresenta uma estrutura narrativa um tanto mais complexa do 

que a dos vídeos pornôs costumeiros. Veremos mais sobre isso na próxima seção. 

* 

 —  I. Independentemente do motivo que tenha para enfatizar um aspecto, o usuário 

que deseja fazê-lo parece não poupar redundâncias, cobrindo de vários termos (mum, mommy, 

mother) a característica que deseja destacada no vídeo que está a cadastrar. Parece haver um 

esforço para que o vídeo seja encontrado ou visto, esforço que se manifesta nas redundâncias 

mencionadas, mas que avança para aquelas tags que não designam fielmente o conteúdo do 

vídeo, criando a impressão de que também o vídeo (dentro de um site que tenta "se vender" 

como marca) empenha-se na tarefa de aparecer, mostrar-se como atrativo, ter incrementadas 

suas exibições. 

 — II. Atentemos um pouco no conteúdo que os vídeos mais insistem em indicar ao 

usuário: teen, milf, mom, threesome. Os dois primeiros já apontam para a existência de duas 

mulheres (já que uma teen é sempre diferente de uma milf, não só pela idade mas pela 

aparência, pelas formas do corpo); o mom, embora correlato a milf, diz algo do enredo, da 

narrativa (a existência da figura da mãe, de alguém que assume esse papel, ainda que de 

forma dissimulada: "step-mom" [madrasta]). O último termo inclui fecha um número — sem 

o threesome, correríamos o risco de cair numa foursome (swing, troca de casais), numa 

lesbian orgy (orgia lésbica), num reverse gangbang, e assim por diante. 

 As tags recorrentes fazem, como as previews que discutimos em 2.1.2 (acima), uma 

espécie de mapeamento resumido do vídeo; é a produção de um esquema, mas não de um 

esquema visual, como o das miniaturas. Trata-se de um esquema lógico, que vai cercando a 

combinatória pornográfica dos corpos. Com os quatro termos introduzidos em uma pesquisa 

— e é para o processo de pesquisa que as tags servem —, o usuário pode peneirar o material, 

recebendo como resultado uma coleção de miniaturas já pré-filtradas pelo algoritmo do portal. 
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Sobre elas, o consumidor há de se debruçar para fazer sua escolha com chances maiores de 

obter algo conforme às suas intenções. 

  — III. Vemos entre os títulos e tags uma interessante diferença para com propagandas: 

nenhuma referência direta ao usuário há, nem mesmo pelo imperativo, tão presente nos 

elementos de publicidade pornô. A linguagem descritiva e o emprego do tempo verbal 

presente dão a impressão de continuidade e também de objetividade da ação sexual, de certeza 

de sua ocorrência. Quer dizer: não é evocado nenhum outro espaço (como aquele que o 

usuário de carne e osso está ocupando), nenhum outro momento (como o futuro ou o 

passado), nenhuma alternativa (como dúvida, mistério, equívoco).  

2.2.2. Análise do vídeo Sex Instruction 

 Estamos diante da tarefa mais difícil da pesquisa. Com o fito de completá-la, nosso 

primeiro trabalho foi descrever minuciosamente Sex Instruction (VÍDEO 008), de que 

resultou o primeiro subitem do Apêndice desta dissertação. Depois disso, observamos vários 

aspectos do filme que mereciam atenção — narrativa, diálogos, posições sexuais, trilha 

sonora, ângulos de filmagem, continuidade, cortes, personagens, figurino, iluminação, cores, 

cenários, etc.
84

 — relendo nossa descrição, revendo o vídeo e fazendo apontamentos. Num 

terceiro momento, optamos por não incluir nada disso na presente seção; a descrição mais 

longa, sabemos, foi posta no final do trabalho, constando aqui uma versão resumida dela; a 

análise propriamente dita foi feita com base nas questões de pesquisa (v. supra 1.3.2), e pôde 

valer-se da concentração que dedicamos aos muitos aspectos do filme, sem, porém ser 

construída a partir da divisão do filme em itens. 

Síntese de Sex Instruction: 

 Trata-se de um vídeo de pouco mais de trinta minutos e com três atores, um rapaz e 

duas mulheres. O rapaz (James) e uma das moças (Callie), sua namorada, começam o vídeo 

fazendo sexo numa cama, na posição "missionário". Conforme prossegue a cópula, o jovem 

pede à namorada para ejacular no rosto dela quando atingir o orgasmo; Callie se recusa, e 

embora James insista nos pedidos, ela continua negando, até o momento em que, dizendo 

"Basta!", interrompe a transa. James comenta que ela é "conservadora", e ela retruca que, se 

não gosta, que procure outra pessoa; James levanta-se e vai beber água. 
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 Guarida certa encontra a observação destes aspectos na literatura sobre filmes e sobre sexualidade e 

pornografia, mas não haverá aprofundamento nestes conceitos. Entre outros textos, lemos: (WILLIAMS, 1999); 

(THOMPSON, 2007); (MAINGUENEAU, 2010); (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 1992/2012); (HARLEY, 

2012/2013); (MITARCA, 2015); (ZEISCHEGG, 2015) . 
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 Quando o rapaz está com a geladeira aberta na ampla cozinha da casa, pegando sua 

água, entra a terceira personagem, uma mulher um pouco mais velha, que está no papel da 

madrasta de Callie. Flagrado de cuecas, James é pressionado a explicar o que está fazendo ali, 

o que faz gaguejando e com embaraço. Ariella, a madrasta, vai transformando o inquérito em 

interação sexual; toca o pênis de James, massageia-o, e depois beija o rapaz, dizendo que, se 

sua enteada não dá conta do serviço, talvez ela possa dar. 

 Ariella e James envolvem-se em diversas interações sexuais, todas ocorridas na 

cozinha, sendo que os corpos quase sempre se apoiam num balcão com tampa de pedra 

cinzenta que se situa no centro do recinto. Há manipulação de genitais com as mãos, sexo oral 

e penetração vaginal por trás; Ariella é muito enfática em seus gritos e gemidos. 

 A certa altura, vemos Callie saindo do quarto — ao fundo ainda se ouvem as 

interjeições de sua madrasta — e expressando pelo rosto estar intrigada. O sexo na cozinha 

continua, e outros trechos mostram a aproximação da jovem namorada, até o preciso 

momento em que ela olha para a cozinha e escancara a boca, flagrando James e Ariella. 

 O genro separa-se de sua sogra e vai para o canto da cozinha; Callie pede ao rapaz 

explicações, mas é a madrasta quem as dá. Diz a Callie que há um motivo para o que está 

acontecendo: ela não satisfaz James e é muito nervosa — James, ao fundo, concorda 

enfaticamente com balanços de cabeça. "Eu vou lhe dar uma aula, queira você ou não", diz 

Ariella para Callie, chamando para si ambos os namorados. 

 A madrasta ensina a enteada a fazer sexo oral, dando algumas instruções e verificando 

seu desempenho; logo James está fazendo sexo oral em Ariella, e depois o recebendo dela 

enquanto pratica o cunilíngua na namorada; em seguida, há algumas outras combinações, em 

que a enteada faz sexo oral na madrasta ao ser penetrada por trás por seu namorado, ou em 

que a madrasta é penetrada e ao mesmo tempo estimula a jovem com a boca; o trio ainda 

troca beijos, e, mais para o final, James penetra Callie de frente enquanto esta deixa o corpo 

deitado no colo e o rosto nos seios de sua madrasta. 

 Ariella, então, anuncia que é hora de o namorado agradecer Callie com um pouco de 

esperma em seu rosto. A jovem afirma que quer fazê-lo, e logo nos aproximamos do final: 

Callie ajoelha-se no chão da cozinha e abre a boca para receber os espirros do membro, que 

Ariella, em pé, fricciona. Ouvimos James gemer e vemos alguns fios de sêmen borbotarem. A 

madrasta, ao cabo, afirma: "Fizemos um bom trabalho". James concorda. 
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 (No início e no fim do vídeo há trechos associados à produtora: no início um aviso de 

que o vídeo é de sexo explícito, no final uma vinheta da RealityKings.com feita com animação 

computadorizada.) 

* 

 — I. Notemos, antes de tudo, que análises que considerassem o significado do vídeo e 

suas formas de posicionar o consumidor como exclusivamente "endógenos" ao próprio 

conteúdo fílmico, começariam a trabalhar a partir deste ponto de nossos Resultados. Nossa 

perspectiva, pragmática e que considera o contexto, toma o vídeo só depois de analisado o 

local em que ele é divulgado, o que já nos trouxe alguns dados relevantes sobre o gênero 

discursivo e a subjetividade no pornô online.  

 Vimos ao longo da parte 2.1 como o site promete um produto, o "sexo explícito", que 

se vende como limpo de toda impureza: não tem vírus, nem ilegalidade, nem baixa qualidade. 

Vimos também como o usuário é configurado como espectador/consumidor que escolhe 

"intencional e conscientemente", com base em um conjunto heterogêneo de dados, o pornô a 

que assistirá. 

 É importante notar que esse mesmo usuário suposto — que "aceita" um "contrato" 

escondido no pé da página inicial (Terms of Service), e que nesse contrato fica sabendo que 

"sabe" sobre o conteúdo sexo explícito e que "está assumindo" a reponsabilidade — é também 

agora o espectador do vídeo, e tem pouco mais de cinco segundos para ler um texto em inglês 

que diz:  

Atenção: Conteúdo Sexual. Este vídeo contém materiais sexualmente 

explícitos. Se você é menor de 21 anos, se este tipo de material o ofende ou 

se é ilegal assistir tal material em sua comunidade, aperte o botão stop. 

(Apêndice A, 00:00–00:03; nosso destaque) 

 Novamente, é posta no consumidor a responsabilidade de afastar de si o que lhe não é 

lícito ou então lhe desconvém; assume-se que ele sabe o que aceitar ou rejeitar, antes mesmo 

de provar do vídeo — afinal, que coisa é senão o "sexo explícito", categoria tomada desde o 

princípio do discurso do site como natural, óbvia? 

 — II. Sex Instruction começa com uma cena de sexo durante a qual ocorre um diálogo 

e um desentendimento que leva à interrupção da transa. Embora não se possa dizer que a 

primeira cena se constitui em total oposição ao restante do vídeo, há uma série de diferenças 

que precisam ser marcadas. 
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 O sexo da primeira cena acontece num quarto fechado, sobre uma cama macia, com os 

parceiros face a face, e a penetração genital nunca é filmada isoladamente (vem junto com o 

restante dos corpos e com as cabeças dos dois). O diálogo ocorre como uma negociação: há 

um pedido, uma recusa, uma insistência e uma frustração; é construída certa tensão entre os 

dois namorados e não ocorre uma reconciliação (James sai para beber água e Callie fica na 

cama). 

 O ambiente da cozinha é mais aberto, o sexo ali ocorre sobre uma superfície dura e 

provavelmente fria, predominando o sexo oral e a penetração por trás, sendo que abundam 

enquadramentos que, ao privilegiarem os genitais, excluem os rostos e outras partes do corpo. 

Os diálogos lá são bastante assimétricos, há uma série de comandos que são enunciados e 

praticamente só Ariella fala, dando o tom de todas as interações verbais e sobrepujando as 

demais vozes até quando geme e profere interjeições — que são em sua boca mais exaltadas e 

eloquentes. 

 O curto acontecimento do quarto, que delineia um conflito, é substituído, "desliza" 

para os acontecimentos da cozinha, ambiente que, como Ariella, tem um papel dominante. 

Mesmo o conflito entre os namorados e seu gatilho (a petição de James), que não chega 

sequer a ser comunicado para a madrasta, aparece na boca desta como compreendido — ela 

diz a James que a enteada não o satisfaz, depois diz a Callie que ela é muito nervosa, assume 

que eles precisam de uma aula, dá a aula e coloca como etapa final exatamente aquilo que 

James, no quarto, pedira — e que em nenhum momento vemo-la "descobrir". Parece haver 

uma absorção, pela cozinha e pela madrasta, daquele começo do vídeo. 

 O papel "dominante" de Ariella pode ser reforçado por alguns traços físicos (seu corpo 

mais moreno, de maior porte, com seios e nádegas grandes) e também de figurino (o roxo 

forte da blusa, os adornos perolados), que contrastam com os de Callie (pequena, branca, de 

seios menores, e vestida com uma blusa de tons mais claros e neutros). Sua voz é potente suas 

falas longas e constantes, e parece que a personagem que ela encarna é a única que 

"sobrevive" aos 30 minutos de vídeo. James, com seus óculos grandes, um tanto caricatos, e 

suas respostas hesitantes, perde os óculos e ganha voz mais firme conforme o vídeo avança; 

transforma-se. Callie, que fez o vídeo começar com um "não", é também transformada na 

cozinha, terminando integrada a uma situação que em nada se compagina com aquele "não" 

da namorada "nervosa" e "conservadora", nas palavras Ariella e James. Ao final, diz: "Eu 

quero que você goze na minha cara toda", reproduzindo a mesma expressão hiperbólica ["all 

over"] que Ariella emprega em pelo menos duas outras vezes. 
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  Assim, Sex Instruction começa esboçando duas personagens e um conflito, mas logo 

em seguida vemos tudo isso sofrer uma espécie de dissolução, de transformação em que 

personagens e narrativa esmaecem, ficam em segundo plano.  

 É importante marcar esse forte processo de dissolução das pessoas e conflitos 

esboçados. Só não digamos que tudo se dissolve, pois há o que sobreviva. Permanecem por 

um tempo os exageros da expressão facial de James; retoma-se, em algumas falas, a tensão 

inicial (simplificada, quando a madrasta explica a Callie o motivo da traição que ela "flagrou" 

e censura a jovem) e é recuperada ao final a questão da ejaculação no rosto; conservam-se 

algumas peças de roupa que caracterizam as duas mulheres. Também se estende por todo o 

vídeo o papel tônico e coordenador de Ariella, entoando comandos, gemendo sobejadamente 

e recuperando a narrativa em alguns pontos — momentos deveras estranhos, em que, 

enquanto o rosto e os gemidos parecem avizinhar-se do êxtase sexual, a voz da atriz descola-

se disso tudo para dizer coisas como:  

"(Tendo de recobrar o ar a cada grupo de palavras) Minha buceta... é mais 

gostosa... que a da minha enteada?" (Apêndice A, 09:12–10:22) 

 Ademais, há outra coisa importante que não esmaece ao longo do vídeo, talvez a 

principal delas: são os corpos, nus ou quase nus, tocando-se e sendo exibidos 

incessantemente. Eles parecem passar, também, por um processo especial, com a ajuda da 

câmera e de suas formas de recortar e enquadrar determinadas partes da cena. Nas próximas 

páginas observaremos isso com mais atenção. 

 — III. A observação atenta do vídeo vai-nos levando a perceber a formação do corpo 

nas imagens pornôs. Ficou bem clara a exclusão dos pés, em várias das cenas; às vezes as 

cabeças também ficam de fora, frequentemente são marginalizadas. As regiões genitais, 

postas em contato com outras genitálias ou com bocas e mãos, são privilegiadas nas imagens 

do pornô, e que poderia atrapalha seu contato filmagem é inclinado, reposicionado, adaptado 

ou contornado.  

 Parece que é a forma como os sexos se encaixam que determina, em última instância, 

o que é que, dos "periféricos" a câmera irá colocar dentro do quadro. Se, numa determinada 

configuração, braço e cabeça precisarem ficar fora para que o pênis e também o máximo de 

coxas, nádegas e seios femininos apareçam, então a câmera acabará eliminando o braço e a 

cabeça. Isso acontece, porém, ao mesmo tempo que as posições dos atores são decididas pela 

visibilidade que dão à câmera, os corpos girando-se levemente, afastando-se para que a 

captura do contato genital não seja atrapalhada por aquilo que sustenta esses órgãos. 
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 Vemos assim a montagem de um corpo; os vários corpos individuais têm partes e 

posições selecionadas e são encaixados numa imagem que define um novo corpo, um corpo 

fundido com base nos contatos sexuais entre as partes obtidas de cada um dos atores. 

 Os procedimentos de filmagem (ângulos, proximidade, enquadramento) têm uma 

relação muito forte com as atividades sexuais desenvolvidas no vídeo. Para capturar todos os 

contatos sexuais concomitantes, o plano filmado tende a ser afastado. Um dos efeitos desta 

abordagem é uma razoável visibilidade do cenário, mas que não o põe em foco. Também, 

como efeito colateral, temos uma visibilidade menos clara dos órgãos sexuais, que às vezes 

aparecem distanciados e "pequenos" na tela. 

 Com esses planos mais amplos — comuns em Sex Instruction porque nele temos 

posições que misturam três pessoas, umas na vertical, outras na horizontal, às vezes 

distanciadas — alternam-se duas modalidades de imagem ampliada.  

 A primeira é a exibição aproximada da penetração ou do órgão sexual sendo 

estimulado (manualmente, oralmente). Com essa filmagem, a atividade dos órgãos sexuais é 

vista em destaque e com detalhes, e a proporção da tela que é coberta pela região genital é 

muito grande — há situações em que o pênis cobre uma área do tamanho daquela em que, 

noutros planos, cabe uma pessoa inteira. 

 A segunda modalidade de imagem aproximada (zoom/close up) é a filmagem dos 

rostos. A essa se recorre em cenas de diálogo, o que facilita a compreensão das falas, pela 

leitura orofacial, bem como a percepção de expressões emocionais (lembremo-nos de Callie, 

boquiaberta, ao flagrar o namorado traindo-a com Ariella); também ocorre a imagem 

aproximada do rosto em momentos em que este mostra alguma comoção, euforia, intensidade 

(não asseveramos que seja "prazer", nem que não haja; o objetivo parece ser exprimir prazer, 

mas a veracidade ou a intencionalidade são um assunto complicado). Nas felações, os 

cunilínguas e emblematicamente no final do vídeo, no momento em que Callie prepara o rosto 

para receber a ejaculação, temos uma composição entre esses dois focos: a filmagem da 

expressão facial e a do pênis
85

. 

 A busca das contorções faciais não ocorre com James, que não tem seu rosto filmado 

senão em alguns diálogos (e, mesmo neles, em proporção menor do que o de Ariella e Callie); 

                                                 
85

 No final de vídeos heterossexuais, normalmente ocorre o seguinte: se há duas ou mais mulheres no vídeo, 

todas elas se enfileiram para receber o jato, que o rapaz tenta distribuir irmãmente; se há dois ou mais homens no 

vídeo, todos se agrupam ou enfileiram para despejar o conteúdo no mesmo rosto, preferencialmente ao mesmo 

tempo ou em um revezamento rápido. 
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nem mesmo quando James ejacula, o que seria o auge de seu prazer e a conquista do que 

vinha buscando há meia hora de maratona sexual, nem aí seu rosto é capturado em euforia 

(embora ouçamos um pouco mais seus gemidos, até então encobertos pelos gritos de Ariella).  

 O mesmo não se pode dizer das imagens de seu pênis. Estávamos vendo como o corpo 

pornografado se contorce, reparte e refunde numa espécie de corpo único, e como a câmera (e 

depois o processo de edição, de junção dos trechos filmados) é responsável pela montagem 

desse corpo, excluindo umas partes, interessando-se por outras, compondo uma forma híbrida, 

amplificada, um tanto bizarra. Dentro dessa figura, e no mesmo processo em que a vai 

compondo, o retângulo da câmera se concentra em algumas partes específicas; é que o corpo, 

depois de montado, acaba funcionando automaticamente, num vaivém que emite gemidos e 

interjeições de tempo em tempo, como a fumaça fossem de uma locomotiva em operação. 

Desse ente repetitivo é que algumas partes são pinçadas pelo close-up, como vimos, criando 

zonas de concentração; entre elas, destacam-se os rostos contraídos ou estirados e o pênis 

sempre trabalhando, impávido colosso, entrando e saindo de onde quer que se queira pô-lo. 

 "Ponha seu pau na minha boca. Apoie-se na mesa.", diz a madrasta. Foi pelo pênis 

ereto, mal guardado nas cuecas, que Ariella começou a assediar James; desde as tags (2.2.1 

acima) é ele que tem prevalência em quase todos os qualificativos dirigidos ao rapaz; é por ele 

que o genro é puxado, e é em torno de seu eixo que o jovem gira logo a seguir: 

James obedece, sentando-se sobre a bancada, o tronco voltado para o lado 

esquerdo da tela, onde ainda vemos a geladeira; Ariella não espera muito 

tempo para segurar novamente o pênis do genro e, masturbando-o com 

gemidos ("Oh, yeah...") e um sorriso no rosto, vai-se deslocando da esquerda 

para a direita da bancada. James gira o corpo, acompanhando o movimento 

da parceira e como que sendo rotacionado em torno de um eixo vertical (eixo 

correspondente ao de seu próprio pênis apontado para cima). Conforme os 

dois compartes trasladam-se dos entornos da geladeira para este novo 

hemisfério da cozinha [...], a câmera também desliza horizontalmente, 

acompanhando-os, mantendo a região genital de James no centro do 

enquadramento e chegando a deixar fora do quadro o pescoço e a cabeça das 

duas pessoas. (Apêndice A, 02:39–03:10) 

 É claro que também ouvimos falarem pussy, e que a câmera, ao se concentrar nas 

mulheres, procura também suas genitálias; mas o pênis, no maior contraste com seu portador, 

é o protagonista. Assim como nas posições sexuais parece Callie ser a parte mais maleável, 

condutível, "agida" — tanto que chega a ser "dobrada" numa posição sexual insustentável e 

visivelmente desconfortável (22:54–23:36) —, e assim como parece Ariella ser a personagem 

mais firme e dominante — ainda que essa firmeza advenha da repetição de comandos, 

gemidos e contrações em que se insinuam clímaces de prazer —, o pênis de James parece ser 
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o astro do interesse da câmera, à total revelia de seu dono. Todas as pessoas, ali, parecem 

meros suportes de seus corpos sexuais; só que o rapaz, suporte do suporte, mal e mal tem um 

rosto — e corpo só tem para que dele se protraia o "rígido porraz"
86

. 

 — IV. Pari passu com os procedimentos da câmera que estamos analisando, vem o 

tema do espectador. Em um vídeo, seu olhar acompanha aquilo que a objetiva vê; ele pode 

retornar a algum ponto do filminho ou pular para diante, reduzir ou aumentar o volume do 

som, mas não pode escolher o que será filmado, sob que ângulo, por quanto tempo ou com 

que proximidade, bem como não pode escolher quais microfones vão estar ligados e quais 

desligados ou quanta luz haverá. 

 O espectador, depois de escolher o vídeo por todo aquele processo cheio de 

informações, miniaturas e avaliações (2.1 supra), agora não tem opção senão embarcar nas 

escolhas feitas pela produtora, pelos diretores, pelos cameramen, pelos editores e pelos atores, 

escolhas feitas num jogo que não temos como acessar (a cena concreta da produção, com 

suas, instruções, tomadas, erros, pausas etc.). No máximo, o usuário pode interromper o vídeo 

e fechar a janela. 

 O consumidor escolhe o vídeo e assiste a ele. A câmera o direciona, o dispõe, e faz no 

mesmo ato a montagem daquele corpo diante do qual o espectador é disposto — enfatizando, 

ampliando, excluindo, cortando e amalgamando. Podemos pensar no dispositivo da filmagem 

como uma operação dúplice: direciona a atenção para algo que se está inventando no próprio 

ato de direcionar; dispõe ao mesmo tempo aquele que vê e aquilo que está sendo visto, o 

corpo do sexo explícito e o olhar para o qual o sexo se explicita. 

 Os cenários possuem mobília minimalista, cores neutras e iluminação controlada, 

artificial e branca. Vemos poucas marcas de um uso cotidiano, não-pornô, dos espaços, e tudo 

se passa como se o sexo filmado não admitisse competidores — objetos, cores e luzes que 

desviassem o olhar do foco objetivo e direto na cena pornográfica. O banho de luz deixa a 

imagem clara, com pouca sombra; não sobram mistérios para o espectador, nem distrações. 

 No plano sonoro, não há espaço para sons alheios aos acontecimentos do vídeo; além 

dos diálogos, todos os intercursos são pontuados de sons de corpos, de gemidos e de gritos, e 

tudo isso é bem audível, sem espaço para música, narração ou poluição sonora vinda de fora 

(trânsito, etc.)
87

. 
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 (BOCAGE, 2004) 
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 Sobre sons no pornô, ler Mitarca (2015) e também Zeischegg (2015) 
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 A sequência de imagens, marcada pela repetição de movimentos com algumas 

redistribuições entre os corpos (recombinações das regiões erógenas entre si, sempre restritas 

a posições que maximizam a visibilidade e o contato sexual entre os compartes) vai smpre 

avançando, e vai fluindo graças à técnica do corte seco e da justaposição harmonizada de 

diferentes ângulos de uma mesma cena ou posição. Não há quase nenhum corte, quebra, 

desengate, no que diz respeito à sequência de planos, imagens e sons. Esse contínuo vai-se 

associando sempre à exibição de intensidade, euforia e às declarações de prazer. O sexo 

construído em Sex Instruction é uma maratona; é vigoroso, contínuo, soberano. 

 Poderíamos afirmar que o vídeo traz um tipo de sexo "todo visível", "todo audível", 

"todo potente", que preenche tudo o que pode e avança até por cima da narrativa e das 

personagens. Isso, digamos, é metade do processo. A outra é a composição das imagens, o 

retângulo da câmera que forma aquele corpo esquisitão, sem pés, às vezes sem cabeças, com 

pontos de contato amplificados, faces contorcidas e a presença renitente do preclaro membro 

viril. É a isso que se entrega o espectador, posicionado pelo dispositivo de Sex Instruction. 

 — V. Gostaríamos a seguir de frisar algumas falas. Percebe-se que muitos dos sons do 

vídeo são gemidos, interjeições e palavras de incentivo (Yeah, humm, oh my God, don't stop, 

fuck...); além disso, temos o emprego de vários "palavrões" ou termos obscenos, normalmente 

referentes aos órgãos ou às atividades: ouvimos muito pussy, cock e cum, termos que também 

aparecem bastante nos sítios pornográficos, suas categorias, textos etc. 

 É interessante na primeira cena o emprego de cum/come (variantes para o gozo/gozar 

da ejaculação)
88

, feito exclusivamente por James; Callie não pronuncia a palavra, referindo-se 

ao ato proposto por meio de pronome ("that's is gross"); a aversão de Callie à proposta de 

James se expressa, assim, no seu vocabulário. Já quando sua atitude vira a de aceitação, no 

final do vídeo, Callie é convidada a proferir a mesma palavra, o que faz numa frase 

pronunciada, pausada e com elementos de ênfase: "I want you to cum all over my face". Aqui 

vemos, novamente, uma transformação por que a namorada passa. 

 A James cabem algumas passagens cômicas. Ele exagera um pouco na expressão do 

rosto — mostrando surpresa quando é flagrado de cuecas, acanhamento quando a madrasta o 

pressiona para dizer o que está fazendo ali, distração quando Ariella começa a dar seu 

"sermão" em Callie, e depois grande concordância com o discurso, balançando a cabeça 

energicamente. Mas sua parte mais jocosa é a que aproveita a frase "Não é nada disso que 
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 Sobre o termo "cum", remetemos o leitor a um capítulo do livro pornográfico de Sasha Grey (2013, p. 61-70). 
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parece" num momento em que ele acaba de ser flagrado completamente nu, penetrando a 

madrasta em plena luz do dia e sem nenhum anteparo ocultando o ato. O começo das 

instructions de Ariella praticamente enterra toda essa tendência, sendo que nos dois terços 

restantes do vídeo James só fala coisas sobre o sexo ("você gozou?", "agarre meu pau e 

masturbe-o em cima do rosto") e seu rosto, que perde os óculos, quase não é filmado. 

 Há várias falas de Ariella descrevendo como o sexo deve acontecer, e o fundamento 

dessas ordens todas vem de uma série de afirmações que ela faz quando assume a posição 

discursiva de amiga/instrutora. Callie não deve ser tão nervosa, e deve "fazer o serviço 

direito", "dar conta do recado", em suma, "take care of business". Ela deve seguir as 

instructions porque, se não fizer o que está sendo ensinado, alguém precisará fazer (daí 

derivou a situação flagrada); mas também deve dar conta por um segundo motivo, este 

implícito mas constante no vídeo: porque aí moraria um tipo de prazer maior (a que se alude 

quando Callie vai se entregando e confirmando que gosta, que goza, que quer, etc.).  

 Esta satisfação inerente ao sexo "da cozinha" está pressuposta no discurso de Ariella, e 

parece ser o que dá carta branca para a pedagogia sexual que o vídeo apresenta. A fala que 

mais marca essa pressuposição é dita e no momento em que Callie mostra no rosto um 

pequeno desconforto (no que ela não reincide, depois do início das instruções): "não finja que 

você não gosta" [don't pretend you don't like it]. 

 O "não gostar" — assim como a rejeição do "cum in your face" que James solicitava 

no quarto — fica erradicado, é considerado um fingimento. Não havendo o "não gostar", tudo 

o que se segue fica aparentemente fluido, ativa-se o movimento repetitivo de que falávamos, a 

engenhoca é posta para funcionar, não há o que possa detê-la. 

 A tutriz disse: "Eu vou lhe dar [teach you] uma aula, queira você ou não" (ou: "Vou 

lhes dar uma aula, queiram vocês ou não", o you serve para os dois números). Soa como fosse 

"um remédio (inicialmente) amargo, mas necessário", e nisso se vê bem como Ariella assume 

um papel de autoridade ou comando. Reprova comportamentos, instaura as instruções, 

estabelece que o "não gostar" é puro fingimento, dá ordens de como as coisas devem ser 

feitas, e até enuncia quando é chegado o momento de James gozar... No final, Ariella ainda 

olha para a sua obra e pode dar o veredicto: se antes havia um serviço a se fazer, agora ele 

está feito, e bem feito: "Job well done". 

 — VI. Resta-nos falar da animação final: uma coroa giratória da Reality Kings entra 

no espaço sideral com um som de sineta, fixa-se com impacto, e depois temos um rasgo de 

brilho e os dizeres: 
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"REALITY KINGS: Voted world's best porn site". — "Reis da Realidade: 

eleito o melhor site pornô do mundo" (Apêndice A, 33:30–33:38) 

Os elementos de ostentação e grandiosidade se empilham: a coroa do tamanho do universo, de 

"platina" reluzente e maciça; o próprio nome da produtora (com Kings, "Reis"); os sons 

intensos, do brilho do metal, do deslocamento de ar, do impacto de chegada; o conteúdo do 

texto que aparece escrito e depois é falado: voted world's best porn site. Tudo isso maximiza a 

imagem da produtora e a qualidade do produto que ela oferece, relembrando o ethos que os 

sites pornôs buscavam construir para si mesmos, como portadores de material vasto, 

selecionado, avaliado, "100% free", "best", e assim por diante. 

2.2.3. Análise de três outros vídeos: gay, amateur & female friendly 

Depois da análise Sex Instruction, é tempo de variar. O procedimento será o seguinte: vamos 

entrar em YouPorn.com — porque achamos seu mecanismo de divisão por categorias mais 

adequado para esta situação — e buscar vídeos "curtos" (até 5 minutos, para facilitar nosso 

trabalho) das seguintes três categorias: 

– gay (sexo entre homens); 

– amateur (amador, preferindo os verificados); 

– female friendly (voltados ao público feminino). 

Nesta seção, colocaremos a análise de cada vídeo logo depois de resumi-lo. E fique anotado: 

estamos escrevendo esta notícia antes de sabermos quais vídeos vamos encontrar, assim como 

o leitor não sabe qual vídeo será analisado. Vamos em boa hora! 

 — 1. — Primeiro vídeo: gay (VÍDEO 012). 

 Abaixo, inserimos um quadro com informações como as do Quadro 8 (acima). Note-se 

que, quando clicamos na categoria "gay" do sítio YouPorn.com, somos automaticamente 

redirecionados para outro sítio (sem sermos consultados), YoyPornGay.com, onde só há 

vídeos de tipo gay e até as propagandas são associadas a essa categoria. 

Site, duração e link: 

YouPorn — 5min10seg  
http://www.youporngay.com/watch/7790718/these-three-teen-guys-can-t-stop-licking-and-

fucking-each-other-s-assholes/   
89 

Título: 
[tradução nossa] 

These three teen guys can t stop licking and fucking each other s assholes! 
[Estes três adolescentes não conseguem parar de lamber e foder os cus um do outro!] 

Tags: gay, twink 

Quadro 9 — Título e Tags do vídeo de tipo gay para análise. 
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 Obtido em 28/11/2016; o vídeo escolhido para a análise foi o primeiro que apareceu na tela do YouPornGay; a 

ausência so apróstrofo no título ("can t", em vez de "can't") é do original e pode ser uma incompatibilidade 

técnica do sítio com o caractere. 
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 A nossa descrição completa está no final deste trabalho (Apêndice), mas aqui 

fornecemos um pequeno resumo. 

Síntese de "These three teen guys...":  

 Vemos no início um pequeno comércio, uma loja de flores, em que um balconista 

oriental atende ao telefone. Percebe-se que há uma encomenda e que uma entrega é acertada; 

o rapaz está terminando de agradecer seu interlocutor quando sua palavra é interrompida, na 

última sílaba, por um corte na imagem e no som. 

 O que se vê então é um rapaz louro, jovem e magro ("twink") praticando sexo oral em 

outro moço, estando também presente um terceiro, mais atrás. A proximidade e o ângulo da 

câmera tornam difícil a percepção do cenário, e mesmo os rostos dos dois rapazes que 

acompanham o louro — que, acabamos descobrindo, têm feições orientais — não são 

filmados de forma suficientemente direta e detida, impossibilitando afirmar se algum deles é 

ou não o rapaz da floricultura. 

 Depois de o loiro fazer a felação em cada um de seus parceiros, e de os dois 

retribuírem, estimulando simultaneamente o membro dele, os três se posicionam numa ampla 

cama e, numa espécie de triângulo, cada um recebe e pratica sexo oral num outro.  

 Nenhuma das posições é exibida por muito tempo, as cenas se sucedem bem 

rapidamente. Vemos depois os orientais ajoelhados, cada um vestindo uma cueca especial que 

deixa a região do ânus descoberta; um está de cueca branca, o outro de cueca preta. Ambos 

chupam o membro do louro, que é o maior dos três pênis; o rapaz que está em pé aproveita 

para bater seu órgão no rosto dos dois orientais e também o introduz fundo em cada uma das 

bocas. 

 Depois temos cenas em que há estimulação oral dos ânus dos orientais, que 

permanecem de cueca, e o loiro também introduz dedos nos orifícios de seus parceiros. No 

minuto final do vídeo assistimos à penetração anal do rapaz de branco, que está deitado 

embaixo do rapaz de preto; esse intercurso é filmado bem de perto, de modo que a região de 

contato íntimo ocupe a tela inteira e com grande visibilidade. 

 O vídeo termina bruscamente, quando o loiro está retirando seu membro de dentro do 

rapaz de branco e prestes a colocá-lo no de preto. (Ao longo de toda a cena sexual ouve-se 

uma espécie de música eletrônica contínua ao fundo, que às vezes é ultrapassada pelos sons 

corporais e dos gemidos). 
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Análise de "These three teen guys...":  

Em primeiro lugar, percebe-se que o vídeo provavelmente é uma forma reduzida, recortada de 

uma peça maior. Alguns cortes abruptos, principalmente o que interrompe o diálogo 

telefônico inicial e aquele que marca o fim do vídeo, vão apontando para isso, para algum 

processo de edição posterior à formação de um vídeo original. Em contraste, a música 

eletrônica, que acompanha as cenas de sexo sem ser interrompida, parece ter sido incluída 

pelo (provável) segundo editor, pondo rejunte numa série toda repicada. 

 O título do clipe pornô não só é marcado pelo tempo verbal presente, mas também por 

uma ideia de continuidade, de não-interrupção do sexo (can't stop, no presente e negando o 

"parar", depois licking, fucking). A escolha de um texto com reflexividade mútua (each 

other's assholes) passa a impressão de um revezamento entre pares, e as três primeiras 

palavras (these three teen) reiteram esta última ideia, evocando três rapazes de um mesmo tipo 

e até mesmo repetindo três vezes os mesmos sons (aliteração na família dos tt, assonância dos 

ee). 

  No entanto, o vídeo mostra continuidade apenas na música, incessante e ritmada. Não 

há continuidade nas imagens, que retalham bastante aquilo que filmam, pela proximidade, 

pelo ângulo e por vários cortes, e em vários momentos tornam difícil a orientação na cena 

(quem é quem, onde estão, para onde foram etc.). É como se todos os trechos filmados fossem 

interrompíveis, substituíveis, intercaláveis; o que é incessante é a repetitiva troca de cena, de 

posição, de ângulo etc. 

 As imagens vão na direção de uma distribuição "equitativa" por um tempo (até 02:04), 

quando vemos alguma mutualidade (o louro começa fazendo sexo oral nos outros dois, depois 

passa a receber o sexo oral dos dois) e alguma simetria (com a montagem de um triângulo em 

que todos podem chupar e ao mesmo tempo ser chupados por alguém). Mas, a partir do 

instante em que um corte apresenta os orientais ajoelhados, de cuecas, enquanto o louro está 

em pé, todo nu, recebendo o sexo oral, esse clima é alterado. Entre os dois morenos pode até 

se estabelecer alguma simetria, mas o eixo desta é o terceiro rapaz, que distribui suas ações 

entre eles, repetindo o que foi feito em um com o outro — penetração oral, batidinhas do 

pênis no rosto, estimulação oral do ânus, introdução de dedo no ânus e (o início da) 

penetração anal, que é cortada fora no caso do rapaz de preto. 

 O louro é o dono do maior membro do vídeo, e os outros dois pênis acabam 

desaparecendo, deixando para ele o protagonismo; a cueca especial, que guarda toda a 

genitália masculina dos dois rapazes e só deixa disponível a região anal deles, é um emblema 
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dessa operação: sobra deles apenas aquilo que dali para diante será agido pelo loiro — por sua 

língua, dedos e pênis. 

 Não temos muito que dizer da narrativa. Ter sido mutilada pelo editor do vídeo, que 

não deixa ser concluído o "muito obrigado" que encerraria o telefonema, parece mostrar que a 

posição dela é bastante marginalizada, sendo de se perguntar por que razão não foi eliminada 

de vez. 

 A filmagem privilegia as regiões de estimulação sexual; as faces normalmente são 

tomadas quando estão perto desse contato (intercursos orais) e por mais duas vezes, quando o 

rosto dos rapazes orientais é filmado conforme eles têm o ânus lambido ou manipulado e 

estão contraindo a face. O do louro só é filmado de perto no começo, quando ele faz o sexo 

oral. 

 Neste vídeo também vemos o sexo anal muito de perto; citamos a nossa descrição 

desse momento do vídeo, que já contém uma análise do que é mostrado na tela: 

Agora tudo o que vemos é uma penetração anal, filmada com grande 

proximidade. Na parte de cima da tela, no centro, aparecem dois testículos 

rosados, que balançam enquanto o pênis é empurrado ritmadamente para 

dentro do rapaz de cuecas brancas — de quem vemos apenas as nádegas (um 

pouco cobertas pelas pernas do rapaz que o penetra por cima, o loiro) e as 

fitas que se conectam na saqueira branca, isso já no centro inferior da tela. 

Num plano como esse, não se vê, absolutamente, o cenário, sendo que o 

único contraste possível é aquele entre a região da "ação" (o pênis e o ânus, 

talvez incluindo os testículos) e as partes do corpo que, mesmo filmadas, 

acabam menosprezadas pela lente (pernas, nádegas, ânus do rapaz que está 

penetrando, e pênis do rapaz penetrado). Fica como se essas últimas partes, 

periféricas na tela, fossem o cenário para a atividade dos órgãos, que acabam 

no lugar de personagens. (Apêndice B1, 04:07–04:38) 

 A peça gay analisada tem muitos pontos de contato com o pornô heterossexual de Sex 

Instruction (é mais semelha a este vídeo do que os dois outros que analisaremos a seguir). O 

procedimento da câmera e da edição sobre os corpos é mais radical, desorientando o 

espectador quanto à formação de uma figura do todo, da cena inteira, dos corpos individuais; 

a proeminência do pênis, e de um deles em detrimento dos demais, é bem clara; e a dissolução 

da narrativa (e da única protopersonagem criada) é notavelmente brusca. 

 — 2. — Segundo vídeo: amateur (VÍDEO 013). 

 A estrutura do quadro seguinte é idêntica à do anterior. Escolhemos amadores de tipo 

"verified", afastando a possibilidade de que o vídeo esteja online contra a vontade da pessoa 

filmada. 
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Site, duração e link: 
YouPorn — 1min17seg  
http://www.youporn.com/watch/12567099/feeling-my-self/  

90 

Título: 
[tradução nossa] 

Feeling my self 
[Sentindo a mim mesma] 

Tags: horny, sexy 

Quadro 10 — Título e Tags do vídeo de tipo amateur para análise 

Síntese de "Feeling my self": 

 O vídeo começa com uma vinheta da "PornHub Community", comunidade do site 

pornô PornHub; ela consiste na interação animada, mas muito rápida, de três ícones, que se 

transformam um no outro e que denotam a seguinte sequência: Filmagem–Upload–Exibição 

online do vídeo. 

 Depois da animação vemos um corpo feminino filmado bem de perto, desde o alto do 

tronco até as coxas; não se vê seu rosto nem sua mão esquerda, que provavelmente está 

segurando a câmera. A moça acaricia seus seios e desliza a destra até a vagina, que ela 

estimula por fora e também introduzindo dois dedos, gemendo um pouco. Ao fundo, ouvimos 

a reprodução contínua de sons heterogêneos em algum aparelho eletrônico (provavelmente o 

intervalo comercial de um programa de rádio). 

 Depois de se acariciar por algum tempo — enquanto ela está manipulando a vagina, a 

filmagem desliza para baixo e privilegia a região genital — a moça retorna a mão e o olhar da 

câmera para cima, deslizando-os sobre o corpo, e o vídeo termina. 

Análise de "Feeling my self": 

 "Feeling my self" é uma peça curta; seu título parece trazer uma ambiguidade, 

desmembrando a palavra myself em duas por meio de um espaço tipográfico. Pelo conteúdo 

do vídeo, percebe-se que o my/self refere-se ao corpo da moça, que é "sentido" por ela com 

carinhos, beliscos nos mamilos e masturbação; só que, ao mesmo tempo, o my/self é o corpo 

que é "mostrado", filmado por ela mesma como uma "selfie", visto sob a perspectiva da 

câmera do celular. A escolha da primeira pessoa ajuda a identificar o corpo exibido no vídeo 

com o "usuário" que publicou o vídeo online, como se, além do espectador e do site, o vídeo 

envolvesse uma única outra pessoa, a moça do "my/self".  As tags "sexy" e "horny" referem-
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 Obtido em 29/11/2016. O título é como está ["my self", em vez de "myself"], o que seria a substituição de uma 

forma reflexiva (sentindo-me) por uma forma ativa (sentindo algo — o quê? my self); nossa opção de tradução, 

com esse objeto direto preposicionado para evitar "sentindo eu-mesma", ainda não é boa. Mas "sentindo meu 

self" seria psicologismo, e assim também "sentindo meu eu"; "sentindo-me a mim (mesma)", com o chamado 

objeto pleonástico (BECHARA, 2006, p. 55), pareceu inútil. O leitor que chegar a uma tradução melhor pode 

passar um risco no seu exemplar e escrever por cima sua ideia; tudo a lápis. 
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se, respectivamente, a uma característica e a um estado atribuídos (e provavelmente 

autoatribuídos) à moça que filma e sente a si mesma — ela é sexy e está excitada. 

 A vinheta "PornHub community" apresenta um passo-a-passo que o espectador pode 

identificar como sendo aquele do vídeo "Feeling my self"; gravação, upload e exibição do 

vídeo fazem parte de um mesmo processo — as três etapas são feitas da mesma cor amarela 

que vai se transformando pelos efeitos da animação — que se insinua como procedimento de 

uma "comunidade" do sítio pornográfico PornHub.com. O vídeo amador seria criado pelas 

próprias pessoas que o assistem, e até mesmo quem só está ali assistindo ao vídeo acaba 

sendo interpelado como "pertencente" ao processo todo, e à comunidade. Por tabela, o 

espectador é um "amador" em potencial.
91

 

 Depois da animação inicial, temos uma filmagem única e sem cortes; começa em 

carícias, transforma-se em masturbação, depois termina com mais um passeio da mão pelo 

corpo. O som ao fundo, de rádio, cria um aspecto de "cotidiano" e até de espontaneidade para 

o vídeo, que fica como "caseiro", filmado numa cama, sem desligar o rádio.  Os gemidos da 

moça se fazem ouvir quando ela se masturba, e em um momento ela diz "Yes", fala que parece 

ter um valor de interjeição sem destinatário — não há, a princípio, um interlocutor. 

 O corpo, não muito magro e filmado por um tipo de câmera com dimensão vertical 

bem maior que a horizontal, acaba cobrindo a tela quase toda. O rosto fica de fora — algo 

que, nos filminhos amadores, acaba protegendo a identidade das pessoas — e também não se 

veem as pernas (das coxas para baixo). A mulher captura com a câmera seus movimentos de 

acariciar os próprios seios, e depois focaliza a vagina, quando começa a se masturbar.  

 Assim, seu corpo acaba sendo apresentado com partes faltando e com um interesse 

especial nos pontos e momentos em que a mão está tocando o corpo, nos locais de "ação", dos 

quais a vagina é o principal. Mas a tomada é contínua e sem zoom; acompanha o começo, o 

meio, e o fim de um percurso da mão pelo corpo sentido/mostrado. 

 De alguma forma, fica-se com a impressão de que o corpo que é "my/self" nesse vídeo 

amador é representado (pesquisado pela câmera do celular) com alguns traços que se 

assemelham ao modo de mostrar dos vídeos pornôs profissionais, e é lançado para uma 

comunidade de consumidores/produtores de pornô — o site em que os clipes amadores e os 
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 O site PornHub.com tem um programa de pagamento para modelos que se disponham, com uma conta 

verificada e dentro da legalidade, a enviar vídeos pornôs caseiros para o site; os requisitos são a apresentação de 

uma cédula de identidade válida e uma câmera — pode ser webcam ou uma câmera de celular. Ver 

<http://www.pornhub.com/amateur>, Acessado em: 15/12/2016. 
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profissionais estão hospedados é o mesmo. O vídeo amador parece produzir um corpo que faz 

referência, pelo menos parcialmente, ao olhar dos filmes pornôs; e produzir uma pessoa 

(sujeito) que, corporificada dessa maneira, pode ver e ser vista dentro de uma comunidade de 

pornografia. 

 

 — 3. — Terceiro vídeo: female friendly (VÍDEO 014). 

 A tabela que vem funciona como as duas anteriores, mas aqui queremos fazer um 

aparte. Quando clicamos na categoria female friendly de YouPorn, a tela com a exibição dos 

vídeos (ordenados por data) apresenta uma mensagenzinha inicial: 

Female Friendly Porn Videos (2,674 videos) YouPorn is at the forefront of 

female friendly porn. You will find lots of unexpected surprises in this 

category. These porn videos are sleek looking, scenario based and all revolve 

around the female orgasm. Enjoy these hot videos full of handsome and 

chiseled big dick hunks who makes [sic] these hot babes pussies cream and 

gush in the scenes. 
92

 

— 

Videos Pornôs Amigáveis às Mulheres (2.674 vídeos) YouPorn está na vanguarda 

do pornô "female friendly". Você vai encontrar um monte de surpresas inesperadas 

nesta categoria. Esses vídeos pornôs são de aspecto macio [elegante], baseados no 

cenário e todos giram em torno do orgasmo da mulher. Goze desses vídeos quentes 

repletos de gatões belos e bem-definidos que faz [sic] as bucetas dessas ninfetas 

gostosas molharem-se e jorrarem nas cenas. (tradução nossa, negrito deles) 

 Estamos falando de uma categoria que (conforme seu nome) pretende agradar a um 

setor específico do mercado consumidor, e que explicita de saída um critério de seleção. Não 

são diretamente abordadas as fantasias femininas, nem o texto tenta defender que a categoria é 

eficaz para o público-alvo; a fundação do conjunto de vídeos aparece antes como processo de 

inclusão/exclusão com base em algumas normas. YouPorn descreve o que considera os três 

requisitos básicos de um pornô que visa a agradar às mulheres: (i) ele deve ter uma aparência 

mais elegante/macia (mantenhamos a palavra nessa ambiguidade); (ii) ele deve ser baseado no 

cenário; (iii) ele deve enfatizar o orgasmo da mulher. (O período seguinte do texto é dedicado 

a uma frase no imperativo que utiliza uma estratégia já presente no rodapé de YouPorn — v. 

2.1.4, acima —, mas interpela o interlocutor enunciando também uma característica física do 

homem e não somente do pênis do homem, diferentemente do texto do rodapé.) 

 Ao procurar material para analisar, pudemos perceber que female friendly comporta 

menor quantidade de vídeos curtos, e acabamos optando por uma peça de seis minutos, que 
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 Tal como o vídeo, foi obtido em 30/11/2016. 
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não sabemos se atenderá plenamente ao critério que o próprio site descreveu acima (afinal, os 

vídeos são associados às categorias pelos usuários que os cadastram). 

Site, duração e link: 
YouPorn — 6min 
http://www.youporn.com/watch/13265105/beautiful-virgin-gets-her-first-dose-of-hardcore-sex/ 

Título: 
[tradução nossa] 

Beautiful virgin gets her first dose of hardcore sex  
[Bela virgem toma sua primeira dose de sexo hardcore] 

Tags: 
big-cocks, blonde, blowjob, cumshot, hardcore, massage,teen, facial, close-up, 

tatto,nataly.  (várias categorias: Female Friendly, HD, Massage, Straight Sex) 

Quadro 11 — Título e Tags do vídeo de tipo female friendly para análise 

Síntese de "Beautiful virgin...": 

 Depois de uma vinheta da 18VirginSex.com, em que alguns sons eletrônicos 

acompanham cenas sexuais um pouco borradas e a aparição, sobre elas, do logotipo do 

referido site, a tela escurece e depois clareia exibindo uma mulher loura vestida de roupa azul, 

elegante. 

 O primeiro minuto do vídeo enfatiza o corpo da moça e a retirada de cada peça de 

roupa, que é a seguir cuidadosamente depositada em algum lugar. O ambiente é silencioso e 

cada gesto pode ser ouvido. A mulher exibe primeiro os seios, depois retira a saia e os saltos 

altos. O cômodo é bem iluminado, com decoração minimalista e de cores claras, discreta e 

com um quê de refinamento. 

 Aparecendo sem calcinha depois de um corte da imagem (emendado com 

transparência gradual, fade, como todos deste vídeo), a moça se deita numa cama de 

massagem e cobre cuidadosamente suas nádegas. Ouvimos um barulho forte de quem bate à 

porta, e a entrada de um massagista, para o qual a loura dirige um olhar picante muito sutil. 

 O rapaz espalha óleo de massagem na cliente, e logo vemos que está massageando-lhe 

a vagina e depois introduzindo o dedo ali. Em seguida, o massagista aparece à cabeceira da 

cama e tira a camiseta, revelando seu corpo musculoso; ao mesmo tempo, a cliente pega seu 

pênis e começa a fazer sexo oral. Ainda na cabeceira, depois de uma mudança de posição e de 

mais algumas carícias na vagina da loura, que geme intensamente, o rapaz a puxa para junto 

de si, penetrando-a. 

 Depois de um pouco de penetração com ele em pé e ela deitada, os dois transam sobre 

a maca, agora o massagista esticado e a cliente sentada sobre ele. Essa cena é tomada de dois 

modos, sendo que pelo primeiro a penetração não é vista, somente a parte superior do corpo 

da loura, e pelo segundo a penetração é tomada de muito perto, podendo-se ver bem o pênis a 

entrar e sair da vagina da moça, mas pouco do resto dos corpos e nada dos rostos. 
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 Uma cena de penetração com a moça sobre os quatro membros e o rapaz por trás dela 

vem a seguir, tomada de perfil como a maioria dos quadros deste vídeo; a interação mostra 

intensidade crescente, exclamações da loura e sons dos corpos se chocando. Depois vemos o 

massagista acariciando mais a vagina de sua cliente, deitada de novo na cama e também 

temos uma cena de beijo que se estende por vinte segundos (pouco usual no pornô).  

 Em seguida o que vemos é o massagista ajoelhado sobre a cliente deitada, enquanto 

ela masturba-lhe o pênis; a loura aproxima o rosto do órgão, ouvimos o rapaz gemendo, e 

então a imagem é substituída pela explosão, sobre um fundo diferente, escuro, de uma 

mensagem escrita que propagandeia o site 18VirginSex; ouvimos mais alguns gemidos 

pertencentes ao vídeo, mas não vemos mais o que é que está acontecendo. O vídeo acaba 

assim. 

Análise de "Beautiful virgin...": 

 O terceiro vídeo nos dará um pouquinho mais de trabalho, por ser ele mais cheio de 

detalhes que os dois últimos. Seu título, com o verbo conjugado no presente simples, contém 

termos contrastantes: "beautiful virgin" é ameno e tem um qualificativo pouco usado no 

pornô, "bela" ou "bonita", ao passo que "hardcore sex" é uma expressão mais forte e próxima 

do vocabulário dos sítios pornôs. O contraste parece ter relação com o próprio ato que se 

anuncia: a "primeira dose" de sexo da bela virgem, que há de levá-la de um extremo a outro, 

de virgin a hardcore. 

 Os textos que ficam embaixo do vídeo valorizam muito a ideia de que o clipe retrata a 

perda da virgindade, associando o material a uma página que seria especializada nisso. 

Colamos abaixo tanto o texto de propaganda do site ("produtora" 18VirginSex.com) quanto a 

descrição que se refere ao vídeo: 

1) [Propaganda:] Doces dezoito anos. Estas garotas gostosas são capturadas 

pelas câmeras logo depois de atingirem a idade legal – e são fodidas em 

grupo de todo jeito possível! Sua inexperiência e a inocência em seus rostos 

vai fazer qualquer membro pular para cima! E o modo como essas ninfetas 

querem aprender todas as posições safadas com certeza fará você gozar! 

2) Descrição: Assista à expressão no rosto da adolescente Nataly à medida 

que um pau duro e pulsante adentra o buraco apertado de sua buceta pela 

primeira vez. Definitivamente, isso é algo digno de parar para ver. 

  Os textos tentam explorar ao máximo a ideia da virgindade feminina, ao mesmo tempo 

que dão algumas garantias de legalidade ("dezoito anos", "idade legal") e de consentimento 

("essas ninfetas querem aprender todas as posições safadas"). A reação do consumidor é 

sugerida em vários momentos ("vai fazer qualquer membro pular para cima", "com certeza 
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fará você gozar", "isso é algo digno de parar para ver"), e fica aludida uma situação de 

contraste entre a virgem ("inexperiência", "inocência", "buraco apertado") e o encontro 

pornográfico com os homens ("fodidas em grupo", "um pau duro e pulsante"), mais ou menos 

como o título do vídeo já fez. 

 Mal sabe o consumidor, porém, que o que está prestes a ver não é bem isso. A moça 

representada vídeo não aparece como virgem e a descrição não passa muito perto do conteúdo 

do vídeo; é como se fossem dois materiais diferentes, uma descrição desengatada — mesmo 

sendo bastante genérica, quase uma descrição "curinga" — do conteúdo mostrado. Não há 

sexo em grupo no vídeo a que assistimos, e o "contraste" aludido por esses textos associados 

ao vídeo, e inclusive pelo título, não se apresenta. "Beautiful virgin..." está muito mais 

próximo da primeira apresentação que fez o site YouPorn sobre a categoria de vídeos female 

friendly do que se parece com o texto afixado abaixo dele (que se propõe a descrevê-lo!). No 

vídeo que nós analisamos, encontra-se uma abordagem mais "baseada no cenário", que "gira 

em torno" do prazer feminino, com maciez e "elegância", e com um "gatão bem definido", 

todas as diretrizes que YouPorn enuncia para a categoria. 

 As tags também são um pouco diferentes das categorias — YouPorn indexa os vídeos 

de ambas as formas, sendo que as categorias parecem ser atribuídas pelo próprio site e as tags 

pelos usuários que fazem o upload. Entre as tags do vídeo analisado, vemos a ênfase em 

algumas características físicas — big-cocks [paus-grandes], blonde [loira], teen [adolescente] 

e tatto [sic – tatuagem] — e também algumas coisas que estão ausentes do vídeo — cumshot 

[jato de porra], facial [gozada no rosto], hardcore [normalmente usada para um sexo mais 

"bruto"]. Em compensação, a lista de categorias é mais enxuta, e parece-nos que todas 

descrevem características presentes no vídeo.  

 Voltaremos, na análise dos comentários (2.3.3, abaixo) ao tema da alegada virgindade 

neste vídeo; o material audiovisual não dará ensejo para discutir o assunto, já que, como 

dissemos, nada sobre virgindade é exposto ou aludido pelo restante do corpus "Beautiful 

virgin...". Nós nos detivemos um pouco nos conteúdos textuais porque o vídeo passa a 

impressão de ter sido manipulado para se passar por conteúdo de um portal, 18VirginSex, sem 

ser originalmente dele. O fato de as tags apontarem, duas vezes, para a existência da cena da 

ejaculação masculina, sendo que esta é cortada e substituída por uma propaganda do site, 
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reitera a impressão de que o vídeo está ali como uma "isca", como uma estratégia publicitária 

pautada no engodo, na negaça
93

. 

 A curta duração da cena, a quantidade de cortes com mudanças de posição, o 

abreviamento da exibição da penetração vaginal, essas características vão reforçando a ideia 

de que o vídeo era mais longo e foi editado. Mas a edição não foi um trabalho como o de 

"These three teen guys...", em que falas são cortadas bruscamente, uma música é acrescentada 

para fazer a emenda e um efeito de transição que salta aos olhos (corte diagonal na tela) é 

escolhido. O trabalho de redução da duração em "Beautiful virgin" é bem mais sutil; o som da 

vinheta do início desaparece aos poucos e estende seu eco para a primeira cena, as transições 

entre partes cortadas são graduais, compaginando-se com o ritmo pausado do vídeo, ritmo 

marcado principalmente pela cena inicial em que Nataly — se é que podemos mesmo chamá-

la assim — tira sem açodamento cada peça da roupa, deixando ver o seu corpo e seus 

movimentos mas não mostrando que se sabe vista/filmada. 

 O cenário é bastante iluminado e passa uma ideia de refinamento; a decoração é 

minimalista e as cores harmônicas, o ambiente é silencioso. Apenas uma frase é dita, do 

começo ao fim do vídeo (quando o massagista, ao entrar na sala, diz à cliente algo sobre uma 

peça que se encaixa na cama). 

 Das personagens, o pouco que se constrói é por elementos não-verbais. A roupa da 

loira mostra certa elegância, seus tons de azul se harmonizam, e a cintura alta da saia parece, 

como o salto, alongar sua silhueta; quando ela se deita na cama de massagem é que 

percebemos "qual" é a cena (uma sessão de massagem), e a entrada do massagista ocorre de 

forma discreta. O comportamento dele é "profissional", sendo o olhar sutil da moça a única 

marca de que aquela situação poderá vir a se mais do que uma simples massagem: 

Um corte com transição gradual, como todos os que até agora ocorreram na 

cena de Nataly, mostra a moça na mesma posição. Ouvimos então duas 

batidas na porta; ela levanta um pouco o tronco, mas não diz palavra: olha 

para sua esquerda, na direção da câmera por meio da qual a vemos, e 

sabemos que o massagista está entrando em cena. A reação de Nataly (que 

tem as íris claras, cremos que azuis) é sugestiva; seus olhos seguem o rapaz, 

medindo-o de cima a baixo, e a boca fica no meio-caminho entre o sorriso 

maroto e uma expressão entreaberta de surpresa — em todo caso, isso é 

muito discreto. (Apêndice B3, 01:06–01:26) 
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 Tendo essa aparência de "isca", não nos arriscamos a acessar a referida página, que pode ser algum tipo de site 

nocivo ao computador. 
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 A proposta visual deste vídeo female friendly revela pontos de contato com a 

pornografia convencional, como a de Sex Instruction, mas também rupturas e certas 

exacerbações. O padrão de beleza dos corpos é bastante buscado, principalmente no 

musculoso corpo masculino, mas o corpo aqui representado parece não ser tão 

"desmembrado" quanto o dos demais vídeos não-amadores que vimos. O pênis é grande, mas 

não temos certeza de que seja a personagem principal (em vários momentos ele é visto só 

parcialmente e é mais filmado de longe); o rosto do homem é deveras marginalizado e só 

aparece bem quando está perto do rosto da moça, no beijo. O foco do material parece ser o 

corpo feminino mostrado, uma mulher que vai aparecendo com uma forma bem integrada e ao 

longo da qual a câmera desliza, concentrando-se menos em pedaços e mais em detalhes; ela é 

dotada de um rosto que não está a todo tempo evidenciando que mostra algo; a câmera 

apresenta seu corpo gradualmente, evidenciando suas formas. Algumas vezes, imagens 

exclusivamente de "partes" dos corpos são incluídas, mas a quantidade é pequena e parece 

haver mais integração entre essas tomadas e o conjunto. O sexo não é apresentado como uma 

maratona eufórica, antes sendo retratado como uma sequência de gestos, que vemos acontecer 

e vemos produzir efeitos. A ausência de falas e música libera o plano sonoro para os sons de 

detalhes (pequenos gestos, toques dos corpos, gemidos) e também dá mais chances de existir 

o implícito, o sutil, a ideia de um "não-dito" — como na passagem do olhar, descrita. 

2.2.4. Discussão de fechamento sobre os vídeos pornôs 

Retomemos as perguntas de pesquisa:  

– (I) como é o gênero discursivo do pornô online?  

– (II) em que pontos do pornô na internet é possível localizar a produção de subjetividade? 

Os dois primeiros itens que se seguem porão enfoque nelas; com o terceiro ficam outros 

pontos de discussão, não menos importantes, surgidos do contato com o material e do retorno 

à bibliografia consultada na Introdução. 

* 

 — I. O vídeo pornô e o gênero discursivo — 

 O conceito de gênero discursivo que empregamos não é imbuído de um anseio 

classificatório; toma, abertamente, o "gênero" como dispositivo social que envolve o ponto de 

onde parte e o ponto aonde chega o discurso, levado em conta sempre seu caráter de 

acontecimento e a forma como ele (o discurso) é articulado. 
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 A análise dos vídeos nos mostrou que, para compreender o dispositivo pornô online de 

enunciação, é necessário tomar essa ideia de "articulação do discurso" de uma forma ampla, 

olhando para todas as camadas do filme (imagens, sons, palavras, narrativa, personagens, 

ângulos de filmagem, e assim por diante), e não apenas para seu conteúdo verbal. Nesse 

sentido, verificamos que há até uma proeminência do eixo filmagem/montagem — é dizer: da 

técnica produção audiovisual — para a criação do "sexo explícito" que os sites prometem 

exibir em seus "Termos de Serviço" (v. 2.1.1. supra). 

 A ideia de dispositivo vai aparecendo aqui, e vai aparecendo como "disposição". 

Recortando e selecionando, pondo viés, proximidade e intensidade, dispõe-se a cena sexual 

visada e cria-se a disposição para que algo seja visto de uma certa forma pelo espectador. 

Dissemos mais acima: o consumidor escolhe o vídeo e assiste a ele. Podemos pensar no 

dispositivo da filmagem como uma operação dúplice: direciona a atenção para algo que se 

está inventando no próprio ato de direcionar; dispõe ao mesmo tempo aquele que vê e aquilo 

que está sendo visto, o corpo do sexo explícito e o olhar para o qual o sexo se explicita. 

 Quais, então, são os lugares criados nesse dispositivo? 

 Para o consumidor, vemos uma inversão: ele, que aparecia no controle, selecionando, 

ponderando e decidindo qual vídeo veria (v. acima, 2.1.6–III.B), agora deve seguir no encalço 

da câmera, vendo o que vier. A câmera ganha um lugar paradoxal: como aparelho eletrônico, 

físico, ela não aparece em nenhum momento (menos ainda seu piloto, o cameraman); como 

ponto de vista e enquadramento, ela é tudo o que aparece a todo o tempo, e nada vem à tela 

senão porque capturado por ela. Os atores fazem personagens apenas de forma caricatural, 

porque o lugar deles é propriamente o de corpo — corpo visível, sexualmente disponível e 

posto como objeto das operações da câmera, que compõe uma espécie de corpo fundido, 

híbrido e desigual. (Dizemos "desigual" porque tem regiões suas enfatizadas, quase sempre 

enfatizadas dentro de um jogo de funções determinadas: o rosto mostra emoções intensas; os 

órgãos sexuais em geral, trabalho incessante; o pênis, tamanho, rigidez e viço.) 

 — II. O vídeo pornô e a subjetividade — 

 As personagens, que poderiam ser a representação de alguma noção de "pessoa" 

contida no vídeo, são dissolvidas na interação sexual: o massagista deixa de ser massagista, o 

balconista desaparece, a madrasta faz sexo oral na enteada "conservadora", e assim por diante, 

tudo num passe de mágica. Os atores são abordados como corpos potentes, capazes de realizar 

as peripécias sexuais e de exibir-se reagindo a elas de modo intenso; para eles, não há contato 
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sexual indesejado, o "não gostar" é banido e a ideia de êxtase afirmada constantemente, por 

meio de interjeições e contorções faciais. 

 O conteúdo do vídeo deixa ver a atividade do usuário ali desenhado, quando 

compreendemos que o olhar do espectador é posicionado pela técnica fílmica (que arranja os 

lugares, conforme discutimos no item acima). O espectador, que foi suposto como dotado de 

"intencionalidade", "consciência" e "conhecimento" do sexo explícito (2.1.1 supra), pode 

decidir novamente à porta do vídeo se ele quer apertar "stop" ou deixar o material pornô 

aparecer. Depois disso, a "intenção" será a da câmera, e só haverá ciência e conhecimento 

daquilo que interessar aos procedimentos de composição do filme. O usuário será, então, uma 

visada sem corpo, a recair sobre aquele corpanzil de sexo explícito que se inventou. 

 Talvez algo que acabe caracterizando produção do "sujeito consumidor do pornô" seja 

a própria repetição de sua posição de espectador; repete-se uma tarefa que vai de ativa a 

passiva na decisão sobre a imagem sexual que será vista (sobre seu tamanho, proximidade, 

intensidade, inteireza etc.), repetem-se formas de ver, e procedimentos no interior do vídeo 

visto. É muito possível que nessa repetição haja um jogo de legitimação do "ver", do "eu ver 

isto, assim", e por tabela do próprio "sexo explícito" que se apresenta como sendo tal qual o 

vídeo o mostra. Pensamos possível compreender a relação com as imagens nos termos da 

discussão institucional de Guirado: a "legitimação se dá, em ato, pelos efeitos de 

reconhecimento de que essas relações são óbvias e que naturalmente sempre foram assim. Dá-

se, ao mesmo tempo e complementarmente, pelos efeitos de desconhecimento de sua 

relatividade" (GUIRADO, 2009a, p. 45). O modo de ver vai-se repetindo e sua relatividade 

vai sendo desconhecida de tal modo que o sexo explícito ganha uma forma e uma codificação 

específicas.  

 Mais traços da produção desse sujeito serão discutidos nos próximos itens, e também 

na parte 2.3 dos Resultados, onde analisaremos os comentários escritos pelos usuários aos 

vídeos que analisamos. 

 — III. Outras considerações sobre os vídeos — 

 — A. Ethos e cenografia 

 Ao longo das análises de site pudemos perceber estratégias distintas que são utilizadas 

para envolver um leitor/espectador e passar uma mensagem de confiabilidade daquilo que se 

está dizendo/mostrando. As propagandas nos portais pornográficos transportam o leitor para 

outra cenografia, visando a puxá-lo dali com um clique, enquanto os sites tentam construir 
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não "outra cena", mas sim certa imagem de si mesmos, como páginas boas, confiáveis, com 

conteúdo grátis, selecionado etc. (v. 2.1.6–III.A). 

 Quando analisamos os títulos dos vídeos, reconhecemos que sobressaem algumas 

formas de descrever o conteúdo pornô. O tempo verbal eleito é quase sempre o presente do 

inglês (o simples e o contínuo — como fossem o nosso presente do indicativo e o gerúndio); 

um vídeo que se apresenta como um furacão de ângulos e intercursos sexuais recortados, 

como "These three teen guys..." também acabou mostrando a ideia de um ritmo incessante em 

seu título: "Estes três adolescentes não conseguem parar de lamber e foder os cus um do 

outro!". A ideia de um ato sexual que está sempre "atual" e "contínuo" ainda pode aparecer 

nas imagens e sons do vídeo por meio de sequências maciças ou de cenas sexuais longas, em 

que todas as trocas de posição são exibidas, em que há poucos cortes ou cortes pouco 

evidentes, e em que os sons de gemidos e interjeições são constantes. "Beautiful virgin..." é, 

de todos os vídeos analisados, o que joga mais com a temporalidade, enfatizando, com as 

suturas graduais, a passagem do tempo. 

 Já no que diz respeito ao ethos, poderíamos dividi-lo, dentro do vídeo, entre aquilo que 

diz respeito à caracterização da personagem e aquilo que diz respeito à expressão facial. As 

personagens são aparentemente descartáveis, nos vídeos (Ariella é a exceção, mas seu papel 

ali também é bem singular, quase "metalinguístico"), e também são um tanto vinculadas ao 

figurino e ao tipo físico; poderíamos dizer que as personagens sofrem um processo de 

dissolução numa atmosfera de sexualidade intensa, e essa dissolução acaba reforçando uma 

ideia de intensidade que embebe o sexo mostrado.
 94

 Os rostos são procurados quando, nos 

diálogos, falam, mas principalmente quando exibem alguma comoção por conta dos estímulos 

sexuais, durante a transa; esta última situação só acontece com as mulheres (ou, no caso do 

vídeo gay, com os orientais que estão sendo penetrados), mas acontece bastante. O rosto fica 

contraído, franzido, depois se estira boquiaberto, com os olhos quase se revirando — essa 

expressão, ao ser acompanhada de exclamações como "this is so good", "oh my god", "don't 

stop", "yes" etc., vai sendo associada a uma ideia de prazer, ou, no mínimo, de euforia, de 

sujeição a alguma sensação física muito intensa, avassaladora. 

 A ênfase no tempo presente parece ter certa relação com os vídeos em geral, com sua 

forma de apresentar cenas. Almeida, em O que é vídeo, diz justamente que "o tempo do vídeo 
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 Callie, ao não proferir a palavra "cum" na primeira cena, mantém um ethos de pureza, como Maingueneau 

apontou no vocabulário das iniciandas da literatura pornográfica (v. supra, 1.2.5). Já comentamos em 2.2.2 o 

processo de dissolução dessa personagem, que inverte até mesmo a forma de se relacionar com a palavra "cum". 
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é o 'aqui e agora', o compromisso com o real e o contemporâneo é uma marca muito forte 

dessa produção" (1985, p. 61), algo que o autor opõe ao filme, ao cinema, que narra e introduz 

outras dimensões temporais para o espectador. "Além do que, se o vídeo debruça-se sobre a 

realidade, o instante presente, o cinema segue uma linha mais voltada para o sonho, a 

fantasia" (ibidem, p.62).  

 Tal característica de ênfase no presente ("real") não poderia ser atribuída à 

"Pornografia", de uma forma assim genérica
95

, mas com certeza faz parte do pornô quando ele 

se encontra com o vídeo como formato ou mídia, num casamento cujo domicílio atual é a 

internet. A reiteração de uma atmosfera de "aqui e agora", de concomitância e continuidade, 

de coisa ininterrupta e incessante, certamente dialoga com o "frenzy of the visible" de 

Williams (1999; v. supra, 1.2.3–II), já que, segundo a autora, toda a trajetória do cinema 

pornográfico e das formas de representar o contato sexual dentro dele (notadamente o meat 

shot e o money shot) mostraria um interesse muito grande pela filmagem da confissão 

involuntária do prazer sexual, com as provas inequívocas que o corpo daria de que está em 

gozo sexual. "Provas" desse tipo exigem ser capturadas por uma câmera alerta, em uma 

filmagem que exiba a ascensão até o prazer e que não traga elementos que ponham em dúvida 

ou relativizem o gozo (referências ao passado, sinais muito fortes de edição ou manipulação, 

sombras e anteparos, expressões de desagrado ou insatisfação, etc.). 

 A credibilidade de que a interação sexual filmada não comporta nada além de uma 

busca coletiva do prazer é aumentada quando se aproveita, dos corpos cujo orgasmo não será 

atestado pela expulsão de fluidos, a imagem do rosto que expressa o que está "sentindo" 

conforme a genitália é penetrada ou friccionada. Do ponto de vista formal, relativo aos 

procedimentos de exibição das cenas sexuais, o money shot ou cum shot [gozar no rosto] faz 

convergirem os dois grandes alvos do zoom, que são também as duas grandes fontes de 

imagens associadas à visibilidade do prazer no vídeo pornô: o rosto feminino e o pênis 

ejaculante. 

 Em resumo: as imagens de rostos e de órgãos sexuais se aliam como fiadoras da 

mensagem pornográfica — de que um sexo intenso e verídico está acontecendo — e a 

apresentação do ato como um tempo presente e não-interrompido parece ajudar na construção 

duma atmosfera de credibilidade acerca das "verdades" corporais exploradas  
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 Dizemos isso porque Maingueneau já nos mostrou, em O Discurso Pornográfico, uma ampla gama de 

combinações de pontos de vista e tempos verbais que colorem a literatura pornografia (v. 1.2.5 supra), sendo no 

formato vídeo que essas combinações se rarefazem e novas codificações à narrativa aparecem — lado a lado 

com a redução da importância das descrições, fruto da ampliação gigantesca do aparato de exibição de imagens. 
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 Há, contudo, que se temperar a percepção dessas estratégias com outros dados que a 

análise dos vídeos nos fornece. A construção de formas que exacerbem a captura da 

"confissão" da euforia sexual acontece junto com um exagero na expressão dessa euforia — o 

que poderia insinuar, justamente, um fingimento; de mais a mais, a produção de um "prazer" 

grande e visível acontece junto com a ampliação das dimensões, da duração, do contato e das 

contorções dos órgãos e corpos — novamente um exagero que pode associar-se à ideia de um 

sexo fingido, encenado. O caráter hiperbólico do vídeo pornô, que retomaremos abaixo 

(2.2.4–III.C) e que beira o fake, fica coexistindo com uma técnica do "aqui e agora" e da 

busca do prazer "confessado".  

 — B. Discussão com alguns pontos de O Discurso Pornográfico, de D. Maingueneau 

 Como Maingueneau (2010, v. parte 1.2. acima) realizou um trabalho importante — de 

organizar os recursos discursivos de que escritores de livros pornográficos se valem para 

compor seus textos —, cremos que cabem alguns parágrafos registrando elementos, dos 

vídeos encontrados, que dialogam com as ideias do autor; a tarefa pode-nos levar a repetir 

algumas considerações, mas com um objetivo mais específico e breve no horizonte.  

 Os itens seguintes tratam (i) da possibilidade de ver o enredo de Sex Instruction como 

uma iniciação, (ii) da narrativa nos vídeos analisados, (iii) da verossimilhança na pornografia, 

(iv) da sequência dos intercursos sexuais pornôs, e (v) da relação entre filmagem e ponto de 

vista. 

 (i) A "instrução" apresentada em Sex Instruction é a de uma garota
96

, e isso lembra as 

histórias de iniciação observadas por Maingueneau (v. 1.2.4 supra). Esse tipo de enredo é 

descrito como um dos mais recorrentes na literatura pornográfica, e por ele o leitor 

acompanha a introdução de uma garota (virgem) em práticas sexuais intensas, "imorais" e até 

dolorosas. Maingueneau diz que a heroína começa como símbolo de "feminilidade" e termina 

amoldada à sexualidade "fálica".  

 O autor também evoca uma modalidade mais específica de iniciação: "[o] segundo 

exemplo, o do aperfeiçoamento da vida sexual, é característico dos textos posteriores à 

Segunda Guerra Mundial, textos que se apoiam na ideologia da plenitude sexual como 

componente obrigatória da personalidade" (MAINGUENEAU, 2010, p. 57, grifo nosso). 

Haveria, assim, uma narrativa que cuida não da profanação de virgens, mas da busca da 
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 Nada impediu, porém, que a mesma Ariella Ferrera fizesse, noutro vídeo, a iniciação de um rapaz (VÍDEO 

010). 
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excelência em corpos sexuais subaproveitados, que gozam insuficientemente e cuja atividade 

sexual é decepcionante.  

 Sex Instruction parece se relacionar com esse segundo tipo. Curiosamente, porém, a 

decepção ali é bastante localizada, vinculada a um ato específico, que aparece em muitos 

filmes pornôs: o ato de "gozar na cara", como dizem os sites pornôs brasileiros. É essa 

"frustração" que é tematizada nos assédios de Ariella, e que motivará a lição final, o momento 

em que Callie recebe nas faces o esperma. 

 (ii) Normalmente, na pornografia online, assistimos a uma historinha esquemática — 

exatamente um "pseudorrelato", nos termos de Maingueneau (2010, cap. 4) —, em que 

alguma situação banal é coroada com cenas de sexo. Podemos ter o sexo entre a entregadora 

de pizza e o cliente, o encanador e a dona-de-casa, a professora e o aluno que tirou notas 

baixas, e assim por diante, sempre apoiando o sexo em (ou: na dissolução de) uma situação 

cotidiana.  

 Sex Instruction apresenta uma narrativa inicial que já acontece na forma de ato sexual 

(a transa "intraconjugal" e em posição missionária de James e Callie); este primeiro sexo é 

interrompido e se torna o pretexto para o sexo pornográfico que dele decorre. O sexo com a 

namorada, que nega a James e ao espectador um dos quadros mais característicos da 

pornografia online (o cum shot facial), é o prelúdio a um sexo que afirma esse mesmo quadro, 

que, de certo modo, confirma sua centralidade no script sexual
97

 do pornô. Os outros dois 

vídeos analisados que possuem narrativa também se baseiam numa situação cotidiana (um dia 

de trabalho do floricultor e do massagista), sendo que o vídeo gay mostra uma quebra mais 

abrupta, e o vídeo female friendly uma transição mais gradual entre a historieta-pretexto e sua 

desintegração no sexo. 

 (iii) Segundo Maingueneau, a narrativa pornográfica, que começa na situação 

"corriqueira" e daí se desenvolve, não precisa ser muito verossímil, e deve até ignorar a 

"realidade". Sex Instruction permite-se algumas quebras de verossimilhança interessantes, no 

processo de incorporação de Callie ao ambiente da cozinha.  

 Primeiro, há que se reparar nos quase três minutos que transcorrem entre os primeiros 

estranhamentos de Callie, que ouve do quarto os estrídulos gemidos da matrona, e o encontro 

dos amantes in flagrante delicto. Essa passagem irrazoável do tempo pode ser apontada como 

falta de verossimilhança, na linha do analisado por Maingueneau, ao mesmo tempo que enseja 
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 O conceito, conhecemo-lo com Paiva (2000); aqui não o tomamos com rigor conceitual, mas num sentido lato. 
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uma interessante reflexão sobre o transcurso do tempo na pornografia. É patente que o vídeo 

pornô apresenta um sexo cujo tempo é medido em minutos e segundos, mas cuja duração é 

estendida em relação ao tempo da imagem não-sexual, sendo o contato erótico distribuído 

com larga predominância (de tempo e de destaque) em relação às outras cenas
98

. 

 Na mesma linha, tomemos um segundo exemplo, ainda no processo de absorção de 

Callie pelo sexo da cozinha: a jovem flagra a dupla traição, James se assusta e Ariella toma a 

frente, começando uma admoestação que culminará numa propedêutica sexual... a que Callie 

se submete sem relutância alguma! É pouco crível uma aceitação dócil como a dessa jovem, 

que depara com a traição e se mostra inconformada; já nos termos de Maingueneau, essa 

poderia ser uma "inverossimilhança" importante para abarcar Callie no esquema de 

"satisfação compartilhada" (2010, cap.3).  

 Ademais, a aquiescência da garota ajuda na compreensão da personagem de Ariella, a 

única que não é totalmente dissolvida pelo sexo; ela aparece como figura de autoridade, da 

primeira à última cena em que fala, porém não há em seus gestos violência, apenas uma sorte 

de austeridade. Diante dos dois jovens, ela assume o papel que as tags lhe atribuem, o de 

"mãe" (milf), e fá-los passarem por um processo pedagógico cujos resultados — é o que está 

suposto a todo tempo — serão deleitosos para todos eles três. Firme, ela não transige quando 

James tergiversa sobre o motivo de estar de cuecas, e é com autoridade que pega Callie pelo 

colarinho e convoca o rapaz com um gesto para começar a lição. Ao fim e ao cabo, Ariella é 

quem orquestra o "cum shot", não apenas anunciando-o como também masturbando o genro 

para que ele goze. 

 (iv) Depois do sexo interrompido, no quarto, a progressão descrita por Maingueneau 

(1.2.4 supra) se aplica a Sex Instruction: começa-se pelo sexo oral, depois vem a penetração, 

depois temos a entrada de mais participantes, até o "êxtase final". Ao longo de todo esse 

esquema, temos vários momentos de (exibição de) prazer feminino, algo que aparece com 

insistência nos sonoros picos sexuais de Ariella. Callie, ao ser perquirida, responde que 

também já gozou, e, quando Ariella silencia, os gemidos da enteada se fazem ouvir. A 

satisfação aparece como "compartilhada", atendendo a um dos princípios da pornografia 

chamada de "canônica" (supra, 1.2.3), mas não há em nenhum dos vídeos um evento que é 
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 Lembremo-nos que acima (2.2.1) mencionamos versões encurtadas de Sex Instruction, que se resumiam a uma 

coletânea de excertos sexuais, sem a narrativa. É o caso de falarmos também nos vídeos de tipo "compilação", 

em que o usuário recorta e justapõe dúzias e dúzias de cenas curtas — com a mesma atriz ou ator, com a mesma 

posição sexual, com pessoas de mesmo tipo físico (negros, japonesas etc.)... — pondo para sucederem-se não só 

as imagens sexuais, mas imagens parecidas, formando uma cadeia repetitiva. 
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comum na literatura pornográfica, e até em alguns textos sadianos: o orgasmo simultâneo dos 

envolvidos.  

 Em Sex Instruction também se obedece ao modelo pornográfico de aproveitamento 

máximo das zonas erógenas, não havendo senão poucos momentos em que algum dos 

consortes não esteja estimulando outrem ou por outrem sendo estimulado. Os intercursos se 

encadeiam numa maratona de 30 vigorosos minutos, em que todos os envolvidos 

(principalmente James e Ariella) transbordam estamina, "pique"; nisso, o orgasmo final é 

postergado e ostenta-se amplamente a potência dos corpos sexuais.  

 "These three teen guys" tem narrativa, sexo oral e depois penetração anal, 

apresentando ainda uma progressão. "Beautiful virgin" não segue com tanto rigor a ordem 

exposta por Maingueneau: une a narrativa a uma cena de retirada lenta das roupas, depois 

mostrando manipulação genital, sexo oral e penetração; mas, a seguir, volta à massagem do 

clitóris, apresenta um demorado beijo e, por fim, a cena de masturbação que antecede o 

orgasmo masculino (que acaba excluído). Em "Feeling my self", a mão entra em cena, acaricia 

os seios e só então desliza até a vagina; a retirada, depois da masturbação, é rápida, mas refaz 

o caminho pelo corpo. 

 (v) Maingueneau mostra como a enunciação pornográfica trabalha com 

"focalizadores", pontos de vista da narrativa; o discurso em primeira pessoa, a presença de um 

narrador externo, onisciente ou não, tudo isso vai ajudando a configurar cada situação 

contada. Na pornografia filmada, a existência do focalizador dependerá principalmente do 

trabalho da câmera, já que é ela que põe a cena sexual em foco e dispõe o olhar do espectador. 

 Em todos os três vídeos, nota-se que é difícil identificar o olhar da câmera com o olhar 

de qualquer personagem. Basta imaginarmos uma cabeça posicionada no lugar de onde parte 

a mirada da lente para vermos que não é disso que se trata, que ninguém da cena está olhando 

a partir daquele ponto e que a presença de uma pessoa ali obrigaria a cena a um rearranjo 

completo. Em vez de identificação com o olhar de alguém, parece haver uma visada flutuante 

e sem corpo, que não possui envolvimento na cena pornográfica, como se a cena fosse 

mostrada objetivamente, "documentada". Isso vale para os três vídeos não-amadores que 

analisamos, e para as suas diversas estratégias de exibição (plano aberto, close-up, visão 

exclusiva da penetração com a câmera entre as pernas abertas, filmagem de perfil etc.). No 

caso de "Feeling my self", o vídeo amador, a questão do ponto de vista é um pouco mais 

complicada de destrinchar, pois estamos falando de uma pessoa que filma a si mesma 

enquanto se toca; o resultado é uma imagem frontal com um recorte semelhante àquele que já 
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apareceu nos outros vídeos, mas o efeito de "objetividade" parece perder-se; uma análise mais 

completa do material amador online seria importante se quiséssemos ir além.
99

 

 — C. Amplificação, maximização 

 Notável é, nos vídeos, a multiplicidade de níveis em que vemos despenderem-se 

esforços para maximizar a imagem sexual, os órgãos e o corpo montado. É evidente que nem 

tudo se amplifica, e que não podemos esquecer que o corpo todo-visível é o corpo que tem os 

pés ocultados e o rosto do homem evitado. A maximização anda junto com a concentração, a 

repetição e a seletividade, sendo que em vários momentos é o próprio processo de insistir em 

ampliar algumas partes que trabalha na exclusão das outras. 

 Os cenários são enxutos e sem distrações, a iluminação é homogênea e não deixa 

sombras; os órgãos são grandes — nada deve obstar à sua filmagem, e os pêlos pubianos 

estão quase sempre ausentes; o ambiente é silencioso, e ouvimos até o choque entre os corpos; 

as câmeras tomam os sexos de perto, evitando deixá-los pequenos demais na tela ou capturar 

excessivamente o cenário; as posições sexuais são selecionadas de modo a maximizar a 

filmagem do contato entre os órgãos; as emoções expressadas são intensas e os gritos 

(femininos) são potentes; as interjeições enfatizam a euforia ("yes!"), pedem mais ("fuck!"), e 

apelam até aos deuses ("oh my god"); as possibilidades de contato entre os corpos são muito 

exploradas, havendo quase um procedimento de matemática combinatória (entre bocas, dedos, 

falos, vaginas, ânus); o sexo dura muito, não havendo cansaço, desânimo, equívoco, 

ejaculação precoce ou impotência; o orgasmo masculino ocorre só quando vários outros 

intercursos foram realizados, aparecendo como algo controlável. Os elementos pré- e pós- 

                                                 
99

 Registre-se que essas formas de exibir não são as únicas. Listemos alguns outros pontos de vista possíveis, 

assinalando que normalmente eles vêm registrados com categorias ou tags específicas: 

- POV (ponto de vista): filmagem feita com a câmera na mão de um dos participantes, que tenta registrar o ato a 

partir de sua perspectiva. 

- Hidden (câmera escondida): às vezes com lente para visão noturna, esse tipo de vídeo mostra o sexo capturado 

sem que as partes (ou uma das partes) o soubessem. 

- Corte sagital: presente em desenhos animados pornográficos, principalmente japoneses (hentai), a imagem dá a 

visão interna do pênis penetrando a mulher como se fosse possível vê-la cortada ao meio, qual uma ilustração 

de "manual de anatomia". 

- Câmera interna: às vezes acoplada a um postiço [dildo] transparente, uma câmera fornece a visão da 

penetração da vagina ou do ânus por dentro, quase como num procedimento médico. 

- Espelho: comum em vídeos amadores, o casal se filma refletido num espelho (no teto, na parede). 

- Outros: A câmera pode estar sob a água, escondida atrás de um espelho unidirecional, pode ser a câmera de 

segurança de um elevador... há um vídeo da Brazzers (VÍDEO 011) em que uma das cenas começa mostrando 

a tela do celular de uma personagem: o aparelho, apoiado em um balcãozinho, filma diretamente o ato sexual, 

enquanto a câmera da produtora apenas captura essa imagem pornográfica obliquamente, tal como 

mostrada/mediada pela telinha do smartphone. 

Cabe lembrar que alguns vídeos alternam as perspectivas de filmagem, compondo cenas sexuais vistas em mais 

de uma forma; há, também, vários que elegem uma única abordagem (só POV, só câmera fixa, só revezamento 

entre plano aberto e zooms no rosto e na penetração). 
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fílmicos também concorrem para amplificar o conteúdo pornô do vídeo; o "Bang" se 

intumesce entre "moms" e "teens", a coroa dos Reality Kings chega com um forte impacto e é 

do tamanho de uma galáxia; os sons de laser e de explosões em "Beautiful virgin..." são 

também imagens de potência; as mensagens como "eleito o melhor site pornô do mundo" ou 

"nossa ENORME REDE atualizada com conteúdo HD" insistem em postular a grandeza da 

própria produtora. 

 A sexualidade pornográfica, nós vimos ao longo da análise do site, é enunciada com 

hipérboles várias ("best", "no bullshit", "huge" etc.), e já nos perguntamos sobre como se 

compaginaria esse exagero todo com o grande interesse que parecem ter os sites pela 

divulgação de vídeos amadores, de conteúdo gravado por "pessoas comuns", com suas 

próprias câmeras, em suas próprias casas (2.1.6–III.E, acima). Seriam duas buscas que se 

contradizem? Ou que só correm em paralelo?  

 O problema se reedita quando nos lembramos da discussão feita mais acima nesta 

seção (2.2.4.–III.A) sobre a criação de uma cena sexual que é mostrada como registro de algo 

filmado conforme acontece, no "aqui e agora", e que busca rostos e corpos que confessem 

suas sexualidades e seus "prazeres" — ao mesmo tempo que é uma cena hiperbólica e busca 

uma sexualidade maximizada. Foi para mostrar a reedição da duplicidade, a insistência em 

formas bipartidas de dizer e mostrar que inserimos o quadro abaixo, que dialoga com outro 

(Quadro 6, acima): 

Elementos do vídeo: Confissão de "prazer genuíno" Maximização e exagero  

O que é alardeado pelo site: Amador HD, best, huge, no bullshit 

Prodotura de Sex Instruction: Reality Kings 

Nome de sites: You
100

 Porn 

Quadro 12 — Algumas bipartições no que o pornô mostra e no que diz 

 Não estamos a fim de apontar contradições, fique claro; apontamos um trabalho 

sucessivo do discurso pornô, em vários de seus registros, de associar duas ideias que, às 

vezes, parecem não se adequar uma à outra — como se o discurso, paradoxal ou ambíguo, 

passasse cola branca para grudar duas faces mutuamente repelentes, dando liga duvidosa a 

duas superfícies de ímã com a mesma polaridade. 
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 Mais adiante, ainda discutiremos como o "amador" pode acabar sendo o "you", na discussão sobre a 

comunidade de usuários e consumidores, retomada por meio do vídeo "Feeling my self". 
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 — D. A espada do membrudo Ferrabrás 

 Este item vem batizado em homenagem ao soneto de Bocage que fechou a análise das 

propagandas (2.1.5, acima); desde então, temos visto crescer o destaque dado ao pênis pelo 

pornô. Esse destaque fica mais evidente ainda quando vemos que o membro tem no homem 

apenas um suporte sem rosto e sem voz, e que seu papel não é só sexual mas também 

espetacular, pirotécnico
101

; ejacular é a cena mais esperada dessa personagem em torno de 

quem o vídeo gira, e a quem a câmera persegue constantemente. 

 O destacamento do pênis em relação ao corpo masculino
102

 tem exemplos mais 

radicais em tomadas nas quais todo o corpo do homem cai fora do retângulo da tela/câmera, o 

tronco dele fica recuado e a pelve protraída de modo que nada se veja do rapaz... além do 

membro viril. Também há modalidades em que o destacamento é articulado por aparelhos — 

indicamos a leitura, no glossário, de itens como "dildo", "glory hole", "vibrador" e "fucking 

machine". Nas tags dos vídeos heterossexuais, vemos o tamanho do pênis como a única 

característica do corpo masculino digna de ser enunciada, sempre, sempre como big-cock. 

 Nos três vídeos analisados em que há pênis, acaba havendo só um pênis, no singular; o 

vídeo gay começa com três órgãos, mas antes de começar qualquer penetração o maior dos 

três membros fica como soberano e os outros dois se escondem em cuecas especiais. 

Evidentemente não é uma regra universal, mas as análises que fizemos, do material que 

recortamos, apontam a recorrência destacada.
103

 

 Em suma: esse órgão desanexado do corpo masculino, soberbo instrumento do prazer 

e portador do "crème de la crème", do elemento imprescindível à pornografia de Sex 

Instruction, é tomado como objeto pela câmera e posto no campo de visão do usuário 

constantemente. "É porra de mostrar", e, seguramente, é visto. 
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 Curiosidade: em Deep Throat (1972), a sequência final alterna imagens do pênis ejaculante, de um foguete 

em processo de decolagem e de vários fogos de artifício explodindo. 
102

 Foucault debate a questão do "pênis destacado" logo nas primeiras páginas de uma entrevista realizada no 

Japão, em que se trata também do filme japonês O Império dos Sentidos (FOUCAULT, WATANABE e 

NEMOTO, 1978/2012). 
103

 Um colega que se interessa por pornografia gay relata-nos que não é tão comum ver um filme gay em que o 

pênis do rapaz penetrado esteja ereto; não apuramos a informação, mas o vídeo analisado corrobora o relato. Por 

outro lado, também há, no pornô heterossexual, modalidades que não analisamos: uma cena de gangbang ou 

bukake tem vários homens transando com a mesma mulher ou ejaculando sobre seu rosto, às vezes fazendo fila 

para isso, e há muitos vídeos de penetração dupla no pornô online — coisas que, suporíamos, colocam vários 

pênis em evidência. Há que se notar que o corpo feminino também tem partes suas enfatizadas e exageradas — 

seios siliconados, as vaginas depiladas e às vezes até esculpidas com cirurgias plásticas — e também que não 

apenas há as bonecas infláveis, que representam mulheres "inteiras", como equipamentos que, imitam a vagina e 

servem à masturbação masculina (embora eles não sejam tão populares no pornô como aqueles que imitam o 

membro do homem). 
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 — E. A comunidade do site pornô 

 Conforme analisávamos os sites pornográficos, vimos diversas referências à atividade 

cooperativa dos usuários. XHamster apelava para uma linguagem interna, a gíria do pornô, e 

ostentava brasão e lema; RedTube pintava o usuário como "punheteiro" e dizia-lhe que o site 

era o seu lugar, a sua casa, o seu "santuário de pornô"; todos os sítios apresentavam recursos 

de avaliação por usuários e de classificação dos vídeos com base no comportamento da 

comunidade consumidora (número de vezes que o vídeo foi assistido, percentagem de 

avaliações positivas etc.); todos apresentavam recursos para comentar os vídeos e ler os 

comentários de outros usuários. 

 Também vimos na pesquisa que XVideos insistia várias vezes nas categorias amadoras, 

colocando muitos links para esse tipo de vídeo. Outros sites redirecionavam para portais de 

interação via webcam e também para programas de remuneração aos usuários que 

submetessem vídeos amadores. PornHub tem como imagem representativa da categoria 

"verified amateur" a fotografia de uma moça segurando um pedaço de papel com o nome do 

site escrito nele — pareando filmagem caseira do sexo e portal pornô. 

 Com o vídeo "Feeling my self" e a vinheta de abertura que apresenta o ciclo da 

PornHub Community — filmar, fazer upload, assistir —, vemos que o espectador é 

posicionado no interior de uma comunidade, tem seu lugar envolvido num esquema de 

pertencimento a um mundo pornô que é também mundo de produção de pornô. Os corpos 

apresentados no filminho amador são postos no mesmo plano que o corpo do usuário, e o 

usuário é comparável ao ator pornô. 

 O corpo mostrado em "Feeling my self" não é nem idêntico ao corpo montado em Sex 

Instruction e em "These three teen guys...", mas também não é radicalmente distinto. Parece 

haver ali um diálogo com a forma pornô de apresentar os corpos, ocorrendo adaptações e 

diferenças. A câmera, pilotada pela própria pessoa que se masturba e que publica o vídeo — 

uma moça "pertencente" à community —, se interessa pelos genitais e despreza as pernas e 

pés tal como a lente da RealityKings, mas não apresenta o rosto da moça se contorcendo e 

gemendo, nem dura um tempo exagerado. O título do vídeo, que num primeiro momento soa 

"intimista", batiza também uma peça que é lançada online, para qualquer um ver. 

 Às vezes somos levados a pensar que o pornô online apela às pessoas e às 

sexualidades que o acessam, posicionando-as como "pornografáveis". Lembremo-nos do 

corpo do consumidor que é interpelado pela propaganda sexual: ele é comparado com o do 

ator pornô ou com a "média nacional" e inferiorizado, inclusive numericamente (comprimento 
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do pênis, duração das "fodais recreações", etc.), mas também é convocado a se equiparar 

àquele corpo (indo transar de verdade com alguém, tomando remédios que aumentem seus 

dotes sexuais, etc.). Na ideia de uma comunidade pornô, aquele a quem se assiste e aquele que 

assiste são fortemente aproximados e coabitam um grupo maior — é como se todos os corpos 

e todos os sexos, no âmbito do pornô, fossem abarcados numa analogia abrangentíssima uns 

com os outros, potencialmente comparáveis, intercambiáveis, atingíveis. 

 — F. Para os olhos delas... elas! 

 A categoria pornô female friendly tem a peculiaridade de enunciar quem é seu público 

alvo (a quem ela almeja agradar)
104

; isso coloca a espectadora na cena, como alguém a quem 

se tenta satisfazer com os tipos de imagens e sons mais específicos. Vimos pela análise que 

essa peculiaridade se reflete numa proposta estética que envolve elegância, cuidado com o 

cenário, ênfase no orgasmo feminino
105

 e corpos masculinos que atraem outros epítetos além 

de "pauzudo" (big-cock). O clipe de pornô feminino "Beautiful virgin...", posto que esteja 

cercado por um material escrito que é um tanto inconsistente e enganoso, mostra um conteúdo 

fílmico enquadradado na proposta que o YouPorn enunciou para a categoria voltada a 

mulheres. 

 No vídeo em questão, a moça é apresentada como sendo mais "inteira": a câmera 

desliza sobre, em vez de saltar repetidamente, alternando os "pontos principais"; há um jogo 

de ocultar e mostrar que percorre seu corpo todo. Ela também é estimulada de modo mais 

suave, beijada e massageada, e olha de forma picante — mas sutilmente e sem ser vista pelo 

parceiro.  

 Por seu turno, o homem fica como um suporte mais rico para o cetro de ouro que 

abriga nos calções, muito embora o rosto ainda seja fugidiço; seu corpo grande e definido, 

livre de pêlos, é bastante aproveitado pelas imagens, e o membro viril às vezes fica fora de 

cena; mas também há momentos em que todo o corpo fica de fora e só o pênis é quem age 

(ele quase não é capturado com close-up), e o vídeo encaminha-se para terminar como manda 

o figurino, com o cumshot. 
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 Lembremos que um vídeo gay não diz que é "for gays", e definitivamente não é "for lesbians" que há a 

categoria "lesbian"; interessante é o exemplo de uma série de vídeos com o mote "Straight guys for gay eyes" 

(SG4GE, homens heterossexuais para olhos gays), que tenta mostrar uma transa entre homem e mulher de modo 

aprazível a um público homossexual. 
105

 Essa característica, apontada por YouPorn, poderia ser mais bem pensada em confronto com os gemidos 

incessantes de Ariella e com as várias preocupações do pornô online em mostrar a satisfação feminina (com 

gritos, interjeições e até o "squirting", espirro de líquido pela vagina que é chamado comumente de "ejaculação 

feminina", de cuja origem fisiológico-anatômica não tomamos conhecimento detalhado). 
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 É interessante notar como o vídeo que promete agradar mulheres se preocupa com a 

exibição do prazer feminino e da figura da mulher (e, só depois, do tronco musculoso do 

homem e do órgão sexual dele). É dizer: a figura privilegiada pelo filminho não é aquela do 

"parceiro desejado", mas a figura da própria mulher — um pouco como o espectador homem 

de Sex Instruction fica vendo pênis a toda hora. 

2.3. Os comentários 

Já pudemos analisar o discurso dos sites pornôs (2.1) e também alguns vídeos que são 

oferecidos pelos sites (2.2). Agora, resta-nos ler o que dizem os consumidores (espectadores, 

usuários) do material pornográfico online. Analisaremos os comentários dividindo esta parte 

em quatro itens: (1) no primeiro, introduziremos nosso leitor ao universo dos comentários, 

apresentando alguns achados nossos; depois, (2) faremos uma análise das postagens em 

algumas das versões de Sex Instruction que encontramos online
106

; a seguir, (3) partiremos 

para os comentários cadastrados nos três outros vídeos analisados (gay, amateur, female 

friendly). Uma quarta seção (4) sediará a discussão de fechamento sobre os comentários. 

 Registre-se que, nos vídeos de XVideos, os usuários que comentam são sempre 

registrados no site, e frequentemente têm fotos de perfil, que podem ser deles mesmos (nesse 

caso normalmente de seus corpos nus ou de suas genitálias), de algum ator/atriz pornô ou 

simplesmente um desenho ou uma figura pública; praticamente todos são cadastrados sob 

pseudônimo. Nos vídeos de YouPorn, a esmagadora maioria dos comentários é postada sem 

foto, com um apelido criado na hora (a pessoa que comenta não precisa ser registrada e pode 

inventar e variar seu pseudônimo, escrevendo num campo a isso destinado). Como não vamos 

fazer uma análise dos perfis de usuários, deixamos de lado suas fotografias — chamadas, na 

internet, de "avatar(es)" — ao transcrever os comentários. 

2.3.1. Sobre os comentários de consumidores: alguns casos notáveis 

A análise dos comentários não é apenas uma análise de texto. Veremos, conforme 

apresentarmos abaixo os excertos extraídos dos sites, que há também uma questão de forma 

de apresentação e de recursos oferecidos pelo dispositivo do site. Esta seção serve para 

introduzir o leitor ao funcionamento dos comentários, e mostrar alguns casos colhidos por 

nós, casos que mostram caminhos possíveis para compreender-se a participação do usuário 
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 v. acima, 2.2.1, 
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do sítio pornô na produção do vídeo — não no sentido estrito, em que ele é um conjunto de 

imagens e sons, mas no sentido amplo, em que ele é um produto exibido por uma página de 

internet. 

 A tabela abaixo mostra de quais vídeos nós analisaremos os comentários; em cada um 

dos itens da seção (1, 2 e 3, que seguirão a numeração do quadro), nós apresentaremos o 

modo de obtenção do vídeo, alguns comentários de usuários e uma análise. 

Título Visualizações 
Quantos 

avaliaram: 

Avaliação 

(0-100%) 

Número de 

Comentários 
Data de Cadastro 

1) Shagged the shrink 956.935 652 100% 4 21/03/2014* 

2) Teamwork 11.700.000 20.500 60% 189 15/11/2011 

3) Amateur couch fuck 55.800.000 96.100 87% 911 14/02/2010 

*data do primeiro comentário ao vídeo  (não consta data do cadastro/upload) 

Quadro 13 — Informações numéricas de três vídeos cujos comentários analisaremos 

 (Indicadores e comentários obtidos em 22/12/2016) 

 — 1. — "Shagged the shrink" (VÍDEO 015) foi encontrado por nós pela primeira vez 

com um propósito bem específico: depois de tanto pensarmos sobre a pornografia sob o viés 

da psicologia, queríamos saber como a psicologia era representada na pornografia. Depois de 

algumas pesquisas no XVideos, chegamos a essa cena em que a historieta inicial é uma cena 

relativa ao trabalho do psicólogo — na verdade uma curta apresentação, sem diálogo, de um 

setting terapêutico/psicanalítico, com o rapaz deitado em um divã e a psicóloga sentada numa 

cadeira ao lado dele. A cena clínica acaba interrompida para dar lugar ao sexo entre analista e 

paciente, incluindo o intercurso anal, que ocorre numa cama de casal que surge no vídeo a 

partir de um determinado momento. 

 O título do vídeo quer dizer algo como "transou com a psicóloga"
107

, e é o primeiro 

encontrado nesta pesquisa que utiliza o tempo verbal passado para apresentar o ato sexual. 

Não vamos analisar as tags dele, nem o vídeo propriamente dito; interessamo-nos, agora, 

apenas por aquilo que o site apresenta sobre a participação dos consumidores. Nesse sentido, 

vale destacar que 652 usuários avaliaram o vídeo, nas novecentas e tantas mil vezes que se 

assistiu a ele; essas avaliações foram predominantemente positivas — devendo ter havido 

pouca ou nenhuma avaliação com o polegar apontado para baixo, botão que significa "não 

gostei" — de modo que o cálculo do percentual, com os devidos arredondamentos, deu em 

100% de "Porn Quality". 

                                                 
107

 To shag parece ser uma variante suavizada (e britânica) de to fuck; v: <http://www.urbandictionary.com/

define.php?term=shag:>; Acesso em 04/01/2016. 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=shag
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=shag
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 Os números deste vídeo já deixam ver bem, e uma olhada nas demais linhas da tabela 

acima e das próximas confirmará, que há um estreitamento progressivo entre os números de 

espectadores, avaliadores e comentadores. A cada mil ou duas mil pessoas que assistem, 

aparece uma que avalia o vídeo, e o número de comentários não chega a 1% do número de 

avaliações, na maior parte dos casos. Há, portanto, uma maioria que não participa, e, dentro 

da minoria que se dispõe a participar, uma maioria que apenas vota, sem tomar a palavra para 

dizer algo além de "sim" ou "não", "curti" ou "não curti".   

 Mas passemos logo aos comentários a "Shagged the shrink". Como este vídeo tem 

apenas quatro comentários, inseri-los-emos todos (nos próximos casos em que a quantidade é 

muito grande, o procedimento será outro). À esquerda vem o material original, à direita 

traduções e explicações nossas: 

Whatisername - 02/13/2016 9:57 pm 

Nikky Thorne 

Qualonomedela [nome do usuário, 

data/hora]  

Nikky Thorne 

Sinner1234 - 11/30/2014 12:34 pm 

Damn this shrink Not only had the 

pefect pair of big jiggly tits, but she 

allowed to let his massive cock 

destroy that round cute butthole of 

hers. Pretty sure she wont be sitting or 

walking straight or even sthitting right 

for the next couple of weeks. her 

asshole will never be the same after 

the beating it just took. Damn wish 

that was my big cock giving that 

asshole a beating haha. 

Pecador1234 

Caralho essa terapeuta Não apenas 

tinha o par perfeito de tetonas 

balançantes, mas ela permitiu deixar o 

pau enorme dele destruir aquele buraco 

bonitinho e redondo do cu dela. Tenho 

certeza que ela não vai conseguir sentar 

ou andar corretamente ou mesmo cagar 

direito durantes as próximas duas 

semanas. seu cu nunca será o mesmo 

depois da sova que tomou. Porra queria 

que fosse meu pauzão dando uma sova 

naquele cu haha. 

Sinner1234 - 11/30/2014 12:29 pm 

Haha, ive always fantasized about 

fucking my shrink. Wellp here i go. 

Pecador1234 

Haha, eu sempre fantasiei em foder 

minha terapeuta. Bem aqui vou eu. 

Thomas-mido - 03/21/2014 7:47 pm 

classic sexy i like that 

Thomas-mido 

sexy clássico eu gosto disso 

(VÍDEO 015) 

 O pouco encadeamento entre os comentários talvez não ajude o leitor a perceber, dum 

só lanço d'olho, um detalhe acerca da forma de o site apresentar os comentários. Apenas uma 

comparação entre as datas e horas permitirá concluir que eles são dispostos pelo site 

(XVideos) de modo que o mais recente apareça mais acima e o mais antigo por último, numa 

ordem cronológica regressiva. Essa forma de dispor, que aparece também em algumas redes 

sociais (Twitter etc.), cria um funcionamento em que a leitura, se quiser seguir a sequência 

efetiva dos acontecimentos, deve ser inversa, de baixo para cima e da última página para a 

http://www.xvideos.com/profiles/whatisername
http://www.xvideos.com/profiles/sinner1234
http://www.xvideos.com/profiles/sinner1234
http://www.xvideos.com/profiles/thomas-mido
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primeira. Mais: essa disposição cria um realce sobre aquilo que é mais novo, sobre o que é 

atual, tipo de destaque que vemos em vários outros elementos do site pornô (disposição de sua 

home page, filtros de busca permitindo o foco na recência etc.). Veremos nas análises dos 

comentários de "Teamwork" e de "Amateur couch fuck" a forma como o site YouPorn 

organiza a área de discussão, que é um pouco diferente. 

 Os nomes dos usuários que comentam, que são pseudônimos, possuem um formato 

compactado, encavalado, sem caracteres de espaço em branco: (Whatisername para What is 

her name, etc.). Ademais, vemos que há nomes que guardam relação com a postura do usuário 

que está comentando; assim, o perfil que teria seu nome traduzido como "Qualonomedela" 

comenta unicamente um nome feminino, que provavelmente o autor do comentário acredita 

ser o nome da atriz pornográfica que participa do vídeo; analogamente, o "Pecador" 

(Sinner1234) escreve seus comentários num tom confessional ("always fantasized", "wish") e 

revela até mesmo que começará a assistir ao vídeo (here i go). 

 O pouco asseio com a comunicação escrita pode ser percebido em todos os 

comentários: um deles solta apenas um nome próprio, e só se pode imaginar o que ele 

significa por conta de informações de contexto e da comunidade discursiva (nome do usuário, 

prática do uso dos nomes de atores e atrizes para pesquisar vídeos, e assim por diante); outro, 

Thomas-mido, escreve sem pontuação ou maiúsculas, mesmo quando seriam necessárias para 

a compreensão exata; mas o exemplo mais nítido dessa forma específica de escrever aparece 

com Sinner1234: o autor dos dois comentários intermediários (espaçados em cinco minutos, 

que é o tempo de duração do vídeo em questão) engole algumas letras, vírgulas, apóstrofos e 

maiúsculas, e isso certamente influencia na ideia passada pelo seu texto. 

 Como dissemos, os comentários de Sinner têm um tom de confissão; mas o modo com 

que ele escreve também dá ao texto uma forma de "fluxo de consciência", as palavras 

jorrando numa aceleração que não permite vírgulas e que não acolhe bem uma leitura em voz 

alta — é só fazer o teste, no inglês ou na tradução, que tentamos manter fiel nesse aspecto. O 

segundo comentário que ele faz, aparentemente após assistir ao vídeo, é o mais marcado por 

essas características, assim como é mais longo e recheado de imagens sexuais e de uma dose 

de violência — que acaba mesclada com um tom de humor, já que o comentador começa e 

termina sua aparição com a mesma interjeição de risada: "haha". 

 O primeiro comentário de Sinner justapõe duas ideias: depois de rir, ele confessa uma 

fantasia sexual recorrente sua (transar com a terapeuta/psicóloga); logo em seguida, ele diz 

"aqui vou eu". Evidentemente, ele não falou "aqui vou eu" porque foi transar com a sua 
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psicóloga, ele falou "aqui vou eu" e foi assistir ao vídeo, mas ele parece ter tratado o vídeo 

como se fosse a realização da sua "fantasia" de sempre. 

 Transcorrido o tempo do vídeo, ele retoma a palavra, e continua chamando a moça do 

vídeo de "shrink", ainda que, como já contamos, não haja bem uma narrativa que sustente 

essa personagem, ficando os papéis fixados meramente pela apresentação de um setting de 

análise. A terapeuta é descrita pelo comentador — isso é interessante, ele a descreve, ainda 

que haja imagens e sons disponíveis para qualquer usuário ver e rever —, e é descrita assim: 

ela não apenas tem uma louvável característica física (seios perfeitos), mas soma a isso a 

permissividade a que o pau "destrua" seu "buraco bonitinho e redondo", destruição que tem 

consequências presumidas por Sinner, que vai além da vida sexual da "terapeuta", invadindo 

seu cotidiano (não conseguirá sentar direito, etc.) e talvez contendo um dano permanente 

("seu cu nunca mais será o mesmo"). A linguagem é a da pornografia, do site pornô, mas mais 

fortemente marcada por esses elementos de agressividade sexual. 

 Na frase final, que começa com a mesma interjeição (Damn!) que iniciou o segundo 

comentário, o usuário torna a falar de si: "queria que fosse meu pauzão dando uma sova 

naquele cu haha"; e, encerrando desse modo, parece-nos que ele tece algumas curiosas 

conexões. Assim como o "aqui vou eu" parecia sobrepor o vídeo pornô à realização da 

fantasia sexual declarada pelo usuário, agora o desejo dele, que no começo era por sua 

terapeuta, recai sobre a moça do vídeo com quem ele quer fazer isso ou aquilo; do mesmo 

modo, a característica física masculina que ele destaca do vídeo (pênis grande) recai sobre ele 

próprio, o próprio Sinner, e o ato sexual almejado é o mesmo ("dar uma sova naquele cu") — 

novamente sendo protagonizado pelo big cock, que aparece nas frases como o agente do 

"destroy" e do "give a beating". 

 — 2. — A fala do usuário Sinner1234, no vídeo analisado acima, é o mais próximo 

que conseguimos chegar de um consumidor que assinala o momento anterior e o momento 

posterior ao consumo do vídeo, e foi por isso que consideramos importante incluir esse 

achado na pesquisa. O próximo vídeo, "Teamwork", não nos mostrou ninguém como Sinner, e 

foi incluído por se tratar do primeiro vídeo que aparecia quando acessamos YouPorn e, 

abrindo um cardápio de opções, escolhemos ver os vídeos "mais discutidos". 

 Aspectos interessantes começam a se mostrar quando percebemos que o site exibe, 

logo após clicarmos, os vídeos mais discutidos da semana (não "de todos"), privilegiando, 

novamente, o conteúdo recente. "Teamwork", então, deparou-se-nos como o mais discutido 

nos dias que antecederam o natal de 2016; ele é um vídeo longo para os parâmetros do pornô 



165 

 

 

online (mais de uma hora de duração) e apresenta duas cenas, uma de 40 minutos e a outra de 

pouco menos de 30 minutos, que não descreveremos à minúcia; grosso modo, as duas cenas 

ocorrem em ambientes parecidos (em uma cama no que parece ser um quarto de motel, com 

paredes e lençóis de cores mais fortes, puxando para o vermelho), e em cada uma veem-se 

duas mulheres transando com um homem — sendo que, enquanto uma é penetrada, a outra se 

esforça ao máximo para incrementar o prazer da parceira ou do rapaz, chupando clitóris, 

testículos etc.. Uma coisa curiosa nesse "trabalho em equipe" é que as cenas de encerramento, 

com a ejaculação masculina, são atingidas com atos que envolvem não apenas a estimulação 

do pênis mas também a penetração anal do homem, com dildo ou dedos. Para o atingimento 

mais avassalador do pico sexual, toda a cooperação é bem-vinda, e na segunda cena de sexo o 

rapaz, depois de gozar, resta estirado na cama, esgotado. 

 YouPorn organiza as 189 postagens neste vídeo (assistido mais de 11 milhões de 

vezes) de forma diferente de XVideos: um pouco abaixo da área onde o vídeo é exibido, ele 

apresenta os cinco comentários que ele chama de "top", aqueles que seriam os melhores 

comentários. Não está explicitado um critério sobre o que é um comentário bom, merecedor 

de estar em destaque, mas somos levados a crer que a escolha esteja relacionada ao número de 

"curtidas" e respostas que cada comentário tem — sim, pois o dispositivo de discussão do site 

permite avaliar não apenas o vídeo, mas cada comentário. 

 Não são, então, todos os comentários que são exibidos de pronto na página do vídeo; 

apenas cinco participações estão disponíveis, sendo que quem quiser ler as demais deve clicar 

num botão "mostrar mais" várias vezes — cada clique exibe mais algumas. Nós 

apresentaremos uma visão dos cinco comentários em destaque em "Teamwork"; abaixo 

colocamos todos eles com tradução à direita (e assim faremos com os demais comentários que 

precisarmos trazer ao português): 

John - May 24, 2011 

The scrotal suture is normal, but the 

perineum scar on the man is 

disturbing. —  (22) like (6) don't like 

John [nome do usuário, data] 

A sutura escrotal é normal, mas a 

cicatriz no períneo do homem é 

perturbadora. 

hotwhore - June 17, 2013 

first vid made me cum long and hard 

all over myself with my dildo deep in 

my pussy. —  (48) like  (16) don't like  

putaquente 

primeiro vid me fez gozar longo e forte 

em cima de mim toda com o meu dildo 

fundo na minha buceta 
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Username - April 11, 2016 

Browser crashed! — 

(3) like (3) don't like 

justswell56 - December 1, 

2014 

Im loving the thought of you —  

(1) like (1) don't like 

Nomedeusuário 

Navegador deu pane! 

 

simplesmentefantástico56 

estou amando pensar em você 

 

FO  May 23, 2011 

GREAT —  (10) like (2) don't like 

FO 

ÓTIMO 

(VÍDEO 016) 

 Vê-se logo que a ordem cronológica reversa de XVideos não é mesmo seguida, dando 

lugar a uma organização que prioriza: (a) comentários com boa avaliação, (b) comentários 

com muitas avaliações e (c) comentários que tenham sido respondidos por outros usuários. 

Essa última parte não fica clara enquanto não dissermos ao leitor que os comentários de 

Username e de justswell56 são feitos em resposta ao comentário postado por hotwhore, e é 

por isso que aparecem cum um recuo maior na apresentação do texto (também assim é no site, 

eles ficam recuados). As prioridades do dispositivo de comentários de YouPorn apontam para 

uma ênfase naquilo que foi interessante, quer dizer, que puxou o interesse de usuários — que 

então comentaram, curtiram, discordaram, e assim por diante. Mostram-se as questões mais 

provavelmente vivas e mobilizadoras, e isso parece ser uma forma de propiciar a inserção do 

próprio consumidor no debate. Só a título de "desempate" o site usa o critério de antiguidade 

para tirar destaque de uns, privilegiando as falas recentes. 

 O primeiro comentário que lemos aparece como uma apreciação estética; o usuário, 

que assina com um nome próprio dos mais comuns na língua inglesa, comenta (de forma 

simples, mas com correção na escrita) que um dos homens do vídeo tem uma cicatriz no 

períneo, e que isso é perturbador. O comentário ganha notas de humildade com a escolha do 

nome e a forma breve e pouco adjetivada de falar, mas os poucos adjetivos utilizados são 

pivôs para percebermos que o juízo emitido faz mais do que expressar uma reação pessoal às 

imagens. Não diz John que "acha" a sutura escrotal normal, nem que ele "ficou perturbado" 

com a cicatriz no períneo; a sutura é normal, e a cicatriz no homem é perturbadora. A posição 

é quase a de um crítico de pornografia, e o conjunto do comentário é bem diferente daquele 

feito pelo usuário Thomas-mido que, ao ver "Shagged the shrink", disse somente: "classic 

sexy i like that" (v. acima); o juízo de John é, ademais, normativo, pelo menos no sentido de 

que institui um normal, passa uma régua e diz: da linha para cá, sutura escrotal, é normal; 

passou daqui, cicatriz no períneo, é perturbador. A "perturbação", reação que é sempre de 

http://www.youporn.com/uservids/5612603/justswell56/
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alguém, é objetivada num tipo de imagem perturbadora e anormal. Ninguém responde, mas o 

comentário, ao ser muito curtido, virou o primeiro, o "top". 

 Na sequência do que diz John, temos uma pequena interação entre três espectadores. 

O primeiro (provavelmente a primeira) intitula-se "putaquente" e descreve o que fez com ela 

o primeiro vídeo (lembremos que "Teamwork" é uma peça em dois atos). Para compreender o 

debate que segue ao primeiro comentário é melhor seguir o usuário justswell e tentar pensar, 

imaginar a cena descrita pela usuária: ela está com um pênis de borracha "fundo" dentro de si 

e ao mesmo tempo goza por sobre todo o próprio corpo, longa e fortemente. A imagem é 

difícil de fixar (o leitor pode fechar os olhos e tentar) — a moça precisaria ter a habilidade do 

squirting, mas, além disso, precisaria vencer com seu jato o postiço obstante, e ainda 

redirecionar o fluido, não esguichando para longe de si mas voltando-o para cima do próprio 

corpo. 

 Diante da descrição de hotwhore há duas posturas bem diferentes entre si: a primeira 

(i) é a de Username, apelido que alude ao próprio sistema informatizado do sítio que solicita a 

identificação por um nome de usuário — é como como se um pai batizasse seu filho de  

"Nome da Criança", copiando o cabeçalho da ficha que preenche no cartório —; Username 

comenta o texto de hotwhore com uma metáfora de internet: "(meu) navegador deu pane!", é 

dizer: o algoritmo não fechou, meu sistema tentou processar, pensar, e não deu conta; em 

resumo: não consegui assimilar o conteúdo da sua mensagem. A segunda postura (ii) é 

praticamente oposta: o usuário justswell lê o mesmo texto e afirma pensar e, em pensando, 

amar aquilo que ele extrai do texto de hot whore — esse "pensar" aparece como substantivo, 

e assim ganha corpo, existência na fala desse usuário... esse comentador testemunha haver um 

pensamento ou uma ideia (ou ainda uma imagem) em sua cabeça, gerada pelo que a hotwhore 

disse. 

 Uma terceira postura (iii) seria a nossa, como analistas. Em primeiro lugar, podemos 

afirmar que a situação descrita por hotwhore é "visualizável", mas requer a montagem de uma 

cena, a colocação da moça em uma determinada posição ou a atribuição a ela de determinados 

movimentos — por exemplo, ela pode retirar rapidamente o dildo e espalhar os fluidos 

vaginais pelo corpo enquanto reintroduz em si postiço —; em suma, é preciso um trabalho 

criativo, imaginativo de quem lê. Mas esse não é, na análise, o ponto principal: o discurso de 

hotwhore parece antes um pasticho de diversos fragmentos verbais que estão disponíveis no 

universo pornô. Vemos em Sex Instruction que o verbo gozar admite frequentemente a 

expressão "all over" quase como um elemento de intensificação; da mesma forma, quase 
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todos os verbos pornôs podem ser intensificados com "hard", e a penetração vaginal ou anal 

frequentemente recebe intensidade por meio de "deep". Entendendo isso, fica fácil perceber 

que, independente da viabilidade da cena descrita por hotwhore, o que seu discurso manifesta 

é a reiteração da intensidade da experiência de prazer vivida com o vídeo, reiteração que se 

vale da linguagem pornô, de fragmentos verbais mais-ou-menos estáveis e disponíveis ali — 

dentro ou fora dos vídeos, mas sempre no ambiente da plataforma pornográfica online. 

 O último comentário de FO, não nos dá muito material. Tendo sido curtido por dez 

pessoas apesar de seu conteúdo simples, mostra que há comentadores que se contentam em, 

ao ver um adjetivo com o qual concordam, curtir. O "GREAT" escrito ali é como um grito 

interjetivo produzido numa partida de futebol, que deixa em segundo plano — e muito móvel 

— o enunciador ou o sujeito que o profere. 

 — 3. — A análise seguinte ficou um pouco mais longa, então dividimo-la em algumas 

partes menores, como pontos de descanso. 

- 3.A - 

 O terceiro vídeo analisado é o que o site YouPorn aponta como o mais discutido (mais 

comentado) de todo o seu acervo; para acessá-lo é preciso mudar uma opção que, no padrão 

do site, exibe sempre os vídeos mais comentados da semana (v. item 2 logo acima). Visto 

mais de 55 milhões de vezes e com quase mil comentários, "Amateur couch fuck" é o 

compilado de alguns pedaços de uma cena de sexo filmada de modo amador, na sala de estar 

de uma casa pouco mobiliada e entre um rapaz e uma moça, que parecem ser um casal. 

 Os comentários também são organizados de modo a manter os "top" mais acima, como 

é o padrão de YouPorn. Nosso procedimento será o seguinte: tomaremos os cinco principais 

comentários (3.A), e depois traremos análises que fizemos com base na leitura de todos os 

911 comentários ao vídeo (3.B a 3.E).  

 As cinco falas em destaque são as seguintes: 

Dinky Donuts - June 3, 2012 

Who is this masterpiece of a woman? 

—  (142) like  (60) don't like 

Pequenos Donuts  

Quem é essa obra-prima de mulher? 

cleo - September 17, 2015 

Simi —  (25)  (7)  

cleo 

Simi 

xxx - May 24, 2012 

as a woman, i love watching other 

women pounded. pussy sounds, 

flapping tits, ass mounted, soft 

relentless moaning. mmmmmm am i 

xxx 

como mulher, eu amo assistir a outras 

mulheres sendo fodidas. sons de 

buceta, seios batendo, rabos atracados, 

gemendo leve e constante. mmmm 

serei eu bi?? 
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bi??— (75) like (34) don't like 

Tantrik - November 15, 2016 

In that case im bi as well :) As I 

feel alike, id LOVE to share 

loooong moments with uuuuu 

One inside each other, you in 

my arms, me in your sheath, 

Lets both of us become One Id 

LOVE it with uuu Princess  — 

(9)  (7)  

fuck - September 3, 2016 

vien gte baise —  (11)  (5)  

Tântrika  

Nesse caso eu também sou bi :) 

Como eu me sinto do mesmo 

modo, eu ia AMAR compartilhar 

looongos momentos com vocêêê 

Uma dentro da outra, você nos 

meus braços, eu na sua bainha 

[vagina]. Vamos ambas nos 

tornar Uma eu ia AMAR isso 

com vocêê Princesa. 

fode 

? [talvez algo em francês que 

termina em "foder", mal digitado] 

(VÍDEO 017) 

 Temos aqui duas interações. A primeira delas começa com Dinky Donuts (primeira 

vez que vemos, nesta pesquisa, um nome de comentador contendo o espaço tipográfico em 

branco a separar palavras) perguntando o nome da atriz, ao mesmo tempo que a elogia como 

uma "obra-prima". O comentário é muito curtido, e levou três anos para que fosse respondido 

por cleo: "Simi" — forma de resposta tão objetiva quanto aquela empregada por 

whatisername no vídeo "Shagged the shrink". 

 A segunda interação começa com uma conjetura: a comentadora xxx pergunta-se se, 

por gostar de ver a imagem da mulher no vídeo e de ouvir seus sons ela seria bissexual. Uma 

pessoa (Tantrik) responde com uma proposta, cuja concretização parece ser inviável, pois 

nenhuma das partes está registrada no site e não haveria como encontrarem uma à outra (aliás, 

esse tipo de convite sem possibilidade de concretização é muito comum no corpus analisado). 

O comentário de Tantrik é um pouco ambíguo e contém alguns exageros — repetições de 

letras, destaque de palavras em letra caixa-alta, emprego repetitivo de palavras e também de 

ideias (como a de reciprocidade) — e apresenta-se quase como uma sedução "cliché", 

principalmente quando diz "vamos ambas nos tornar Uma". A impressão de um discurso 

intencionalmente exagerado, como se dito com uma voz modulada num tom irônico ou com 

um risinho doble no canto da boca, é marcante, a ponto de cogitarmos se não há algum duplo-

sentido aí
108

.  

 O comentário de Tantrik é menos "curtido" e mais "des-curtido" que aquele 

apresentado depois dele. Este último diz algo que consideramos incompreensível e que não 

analisaremos. Mas a dificuldade em entender o comentário assinado por "fuck" servirá como 

                                                 
108

 Como o inglês é uma língua que esconde melhor o gênero dos coenunciadores, a frase é ambígua também por 

não ficar claro se quem escreve fala como sendo uma mulher. 
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trampolim para que comecemos nossos apontamentos sobre o conjunto completo dos 911 

comentários a "Amateur couch fuck". 

- 3.B - 

 Nossa primeira impressão, com a leitura da massa de postagens, é a de vislumbrarmos 

como teria sido a história da Torre de Babel se a obra fosse transferida a Sodoma ou Gomorra. 

A forma arquitetônica peculiar que o arranha-céu assumiria também não é difícil de imaginar, 

mas queremos falar aqui da completa liberdade com que os diferentes idiomas são 

empregados pelos usuários da área de debates do vídeo: depois do inglês, lemos muitos 

comentários em espanhol, francês e italiano, além de uma quantidade razoável de textos em 

alemão e português, alguns em línguas que não pudemos identificar com precisão (talvez o 

idioma da Croácia, o finlandês...), e também algumas postagens interjetivas ("LOLOLOLO 

wewewweww", pelo usuário BAITAN, 25/jan/2011), outras contendo apenas vários caracteres 

atípicos ("Ñ€ÑƒÑ•Ñ•ÐºÐ¸Ðµ Ð¼ [...];", pelo usuário human, 16/fev/2012) ou então 

emoticons (":D :D :D", pelo usuário :D, 20/jul/2010). Também se devem destacar as 

variações no interior do próprio idioma utilizado (especialmente no inglês, que predomina), 

com abreviações, gírias, solecismos, repetições de letras, emprego exagerado de caixa-alta 

etc. Mas é sobretudo necessário compreender a forma "monologada" como cada comentário é 

feito, como se a discussão fosse de falas isoladas e sem uma relação com as demais postagens. 

 Esse que YouPorn marca como seu "vídeo mais discutido" apresenta uma esmagadora 

maioria de assertivas autônomas, sendo muito pequena a comunicação entre usuários e 

praticamente inexistente um tipo de discussão em que se toma um assunto de forma 

cooperativa (acontece uma única vez, que mais adiante apresentaremos). Não é um critério 

definitivo para julgar o isolamento das falas, mas apenas para dar uma ideia: dos 911 

comentários, pouco mais 100 receberam algum tipo de avaliação ("curtir", "não-curtir") e 

apenas 12 foram diretamente respondidos; em outras palavras, temos uma massa de 800 

postagens que se prolongam tela abaixo numa lista infindável, em que não há quase nenhum 

diálogo entre os textos, parecendo às vezes que eles sequer são lidos. 

 Mas cabe pôr logo as perguntas: como falam os comentadores? e de quê? 

 Na linha do que já tínhamos visto, há uma boa quantidade de postagens pedindo 

informações sobre a "atriz" do vídeo (que também já fez vídeos profissionais e se chama 

"Simi"); muitos vêm perguntar o seu o nome e outros escrevem com informações obtidas (que 

ela é tcheca, que ela está em tal ou tal vídeo, que ela é cognominada "Arwyn" ou "Olivia").  
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 A moça é o assunto mais comentado pelos usuários, que em geral são muito 

"elogiosos"; leiamos abaixo a coleção que fizemos com todos os comentários em português ao 

vídeo "Amateur couch fuck": 

Mr.Sex - June 12, 2010 

não canso de ver o video — (2)  (1) 

sdecooy - November 21, 2014 

Eh vc Fabricio....? —  (0)  (0) 

Rapha - October 15, 2011 

As tetas amadoras mais gostosas que eu ja vi pqp tesuda demais! — (0)  (0) 

FUCK YEA - September 27, 2011 

BONITA DE MAIS KKKKKK —  (0)  (0) 

tinyguito   - August 27, 2011 

fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap 

fap muito gostosa —  (0)  (0)  

Brasileiro - June 11, 2011 

Muito linda mesmo, de rosto e de corpo. Otimo video, ela me encantou 

mesmo. Perfeita —  (0)  (0)  

Johnny Rio - May 27, 2011 

Gata maravilhosa... que tetas!!! —  (0)  (0) 

Alemao - August 2, 2010 

Comia toda essa safada!!! —  (0)  (0)  

Pau de Ouro - June 23, 2010 

á meu pau dentro do cuzinho dela! —  (0)  (0)  

R - June 19, 2010  

Rabuda, tetuta, tesuda demais! —  (0)  (0)  

Mr.Sex  -  May 28, 2010 

ela é perfeita — (0)  (0) 

(VÍDEO 017) 

 Deixando de lado a pergunta de sdecooy, que não foi respondida por nenhum usuário, 

vemos que os falantes do português têm a postura majoritária de dar à moça adjetivos 

positivos (embora alguns só sejam positivos dentro do contexto sexual ou pornográfico). Simi 

é caracterizada como "bonita", "perfeita", "maravilhosa", linda "de rosto e de corpo"... ela 

"encanta"; também é "gostosa", "tesuda", "safada", e seus seios são a parte do corpo que 

recebe mais comentários ("tetuda", "que tetas!" "as tetas amadoras mais gostosas..."). Alguns 

usuários depõem sobre efeitos do vídeo neles ("não me canso de assistir" e "fap fap fap fap 

[...]" — onomatopeia/gíria para o ato de masturbar-se). Um deles se expressa na frase volitiva: 

"á [Ah!] meu pau dentro do cuzinho dela!". 

http://www.youporn.com/uservids/5958501/sdecooy/
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 Esses comentários refletem bem a postura dos demais, de elogio à moça, sendo que ela 

é muito enaltecida por sua beleza, pelos seus seios, e às vezes por sua forma de transar (posto 

que isso também seja atacado, como veremos a seguir). Alguns usuários comentam com 

bastante ênfase a sua apreciação à moça: "1 minute 49 and I was done. That's how sublime 

this girl was. [...]" ["1 minuto e 49 segundos e eu gozei. Aí está o quão sublime era essa 

garota"] (usuário Lover and Hater, 10/mai/2016). Um comentador pergunta "ela é real?" 

(usuário rinzy, 15/jun/2014), outro afirma que seus peitos "não são deste mundo" (usuário 

Machoman, 31/mai/2013). "Ah meu deus! Esses peitinhos são simplesmente mágicos" (Kate, 

25/ago/2011), diz uma, e outro chega a levar os seios para o Éden: "tivesse Adão visto esses 

peitos, Eva ter-se-ia suicidado.... :D" (doodlemaster, 01/jan/2011); outra pessoa, ainda, 

assevera: "[Essa garota] transforma Homossexuais em hetero em 0,27 segundos" (This girl, 

03/set/2010). 

 É bastante recorrente essa estratégia discursiva, que dá ênfase à beleza da garota e de 

seus seios não só por meio de advérbios e adjetivos, mas pela evocação temática de algo que 

está "para além", algo máximo, transcendente, poderoso, quase mítico. Há, em menor número, 

comentadores que criticam algumas características suas, e os reproches também se amparam 

em palavras e imagens de ênfase: 

t -__- t -  August 25, 2012 

shes def. gorgeous but between his 

skinny dick, her nostrils and her fake 

enjoyment.....tottally wasnt feelin the 

video! have her fuck a black guy then 

well see how much faking she has to 

do!!! lol —  (0)  (1) 

 

t - __ - t 

ela é def.[initivamente] magnífica mas 

entre o pau magrinho dele, as narinas 

dela e o prazer fingido dela.... 

absolutamente não estava sentindo o 

vídeo! Ponham-na para foder com um 

cara negro, então vamos ver quanto 

fingimento ela tem para nos mostrar!!! 

lol 

ed -  July 1, 2011 

what a shame. Great tits and body but 

she is totally frigid. she has no idea 

how to fuck or what to do. and he has 

a half limp dick. waste of a decent 

fuck toy body. —  (0)  (1) 

ed 

que vergonha. Ótimos peitos e corpo 

mas ela é totalmente frígida. ela não 

faz ideia de como foder ou do que 

fazer. e ele tem um pau meia-bomba. 

desperdício de um corpo que é um 

decente brinquedo sexual. 

(VÍDEO 017) 

 Assumindo um ar de "críticos de pornografia" (como o usuário John no vídeo 

"Teamwork"), os dois comentadores têm estratégias discursivas parecidas: começam com um 

elogio ao corpo da moça, e depois seguem para um desmerecimento enfático e duplo: o pênis 

do rapaz e a performance sexual da garota. Ambos falam com certo tom de "verdade", e isso 

fica patente quando asseveram coisas que não comprovam nem justificam (apontando que ela 
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está fingindo, que ela é frígida...); o primeiro deles traz no final um elemento totalmente 

estranho ao vídeo, uma ideia sua de que Simi deveria ser "posta para foder com um cara 

negro". É aqui que começamos a perceber como a escrita dele, ao lado dessa "objetividade 

crítica" toda, traz um modelo de como o sexo devia ter sido, uma ideia ou expectativa. Outro 

comentador, ao ler o texto de "ed" acima transcrito, rebate: 

Dylan - August 15, 2011 

@Ed , you don't know what you're 

talking about, she was great , he wasn't 

but don't fucking tell me that she is 

frigid just because she doesn't scream 

like the vast majority of the porn stars. 

She's amazing and her breasts are the 

most beautiful i've ever seen !!! —

  (1)  (0)  

Dylan 

@Ed
109

, você não sabe do que está 

falando, ela estava ótima, ele não [.] 

mas não venha me falar que ela é 

frígida só porque ela não grita como a 

ampla maioria das atrizes pornôs. Ela é 

fantástica e seus seios são os mais 

lindos que eu já vi !!! 

(VÍDEO 017) 

 Os defensor de Simi, assim como os que a depreciaram, afirma tudo com um tom de 

juízo objetivo — ela estava ótima, o parceiro é que não estava bom;  ela não é frígida, ela é 

fantástica... —, e somente no final isso muda um pouco, quando diz "seus seios são os mais 

lindos que eu já vi", uma forma que coloca um pouco mais no discurso o ponto-de-vista 

pessoal, mas com um propósito que ainda é o de decidir qual é a real qualidade da moça. 

Dylan protesta contra um juízo negativo, argumenta que Simi não precisa gemer "como a 

ampla maioria das atrizes pornôs", e formula seu próprio julgamento no final.
110

 

- 3.C - 

 A leitura dos comentários mostra que a dureza dos críticos contra Simi é um afago se 

compararmos os comentários acima com aqueles dedicados a seu parceiro sexual. Chocarrices 

envolvendo sua voz, seus cabelos, seus pêlos corporais e sua forma de transar aparecem aqui e 

ali, porém o que marca com mais força os comentários que o desprezam está relacionado ao 

seu pênis — e ao fato de ele não ser circuncisado. Um dos usuários exclama "supot!"
111

 (shit, 

20/abr/2012), outro diz: "Que diabos é isso? um pepino-do-mar? Cara, estapeie seus pais, eles 

deviam ter-te circuncisado. Agora você tem que andar por aí com um alien pendurado na 

                                                 
109

 o símbolo @ antecedendo um nome próprio significa "fazendo menção a", na internet. 
110

 Outra questão que é bastante posta pelos comentadores em "Amateur couch fuck" é sobre os seios da moça: 

são naturais ou não? Alguns simplesmente escrevem assumindo que as mamas não estão "siliconadas", outros 

perguntam, a maioria sem resposta. Esse tipo de discussão aparece com frequências em vídeos com mulheres de 

seios grandes, e às vezes há muita polêmica entre comentadores. 
111

 Gíria de origem filipina, de caráter pejorativo e ridicularizador, para o homem não-circuncisado, como se o 

chamasse de: "pau-saco", "pau-casulo" < http://www.urbandictionary.com/define.php?term=supot >; Acesso em 

11/01/2017. 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=supot
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virilha"(usuário J, 11/jul/2011); dizem que o pênis dele é murcho, torto, meia-bomba, fino, 

pequeno, e assim por diante. 
112

 

 Mas também há quem traga o mesmo assunto de uma forma menos ofensiva, e 

também com um ponto de vista mais pessoal; vejamos como o comentário abaixo dá ensejo a 

uma resposta de outro usuário: 

layla_lux - March 19, 2012 

I love the girl, but got completely 

turned off by the uncircumcised dick. 

Had to turn off the video at 0:51. :( 

Anyone else feel the same? Also, I'm a 

chick, so the dicks in pornos matter a 

LOT to me! If it's a gross dick, then I 

can't get off. —  (31) like  (33) don't  

layla_lux 

Amo a menina, mas fiquei 

completamente brochada pelo pênis 

não-circuncisado. Tive que desligar o 

vídeo aos 0m51s :( Alguém sente o 

mesmo? Também, eu sou uma garota, 

então os pintos no pornô importam 

MUITO para mim. Se é um pau 

nojento, eu não consigo gozar. 

Sam - April 6, 2015 

Personally I sympathize with 

you, even tho I'm a guy. But, 

honey, half the world (or more) 

is uncircumcized. Most kids are 

born at home - not in hospitals - 

and unless the culture embodies 

somebody with the role of 

'cutter' then all the boys grow 

up 'au naturel'. And they all 

have sex... —  (6)  (5) 

Sam 

Pessoalmente eu simpatizo com 

você, apesar de ser um rapaz. 

Mas, querida, metade do mundo 

(ou mais) não é circuncisado. A 

maioria das crianças nascem em 

casa  – não em hospitais – e a 

menos que a cultura invista 

alguém com a função de 

"cortador", todos os meninos 

crescem au naturel. E todos eles 

fazem sexo... 

(VÍDEO 017) 

 Ambos os comentários dividiram seu público leitor, mais ou menos metade a apontar o 

polegar para os céus, metade para o berzabum. A leitura da conversa deixa, por certo, 

perceptível uma espécie de elevação ou de destaque dessa interação em relação ao ambiente 

dos 911 comentários, e isso ocorre em vários níveis. (i) Primeiro, vemos a forma da escrita: 

emprego regular de letras maiúsculas, pequena quantidade de erros de digitação e pontuação, 

concordância correta e uso de conectivos lógicos vários ("also", "if... then", "even tho[ugh]", 

"unless... then"); há, inclusive, emprego de expressão francesa no meio do discurso em inglês 

('au naturel'), algo que pincela um pouco de erudição na conversa. (ii) Em segundo lugar, 

vemos o caráter pessoal da primeira comunicação, que vem de uma comentadora mulher e 

que fala de sua experiência e interpela quem porventura concorde com ela com "alguém mais 

                                                 
112

 Fica sem resposta um moço que comenta: "a pele do pênis dele cobre a ponta. a minha também faz isso. é 

normal?" (usuário asdf, 03/mai/2011). Devemos deixar anotado que o rapaz do vídeo também é elogiado em 

alguns momentos, inclusive por seu membro: "eu ia AMAR um pau como o dele" (Wah!, 13/out/2011); "eu 

adoro um pau não-cortado! Vou esfregar forte minha buceta agora pensando naquele pênis viril e não 

circuncisado..." (HORNYcHERRY, 26/mai/2013). Contudo, esses comentários não se encontram na área de 

destaque. 

http://www.youporn.com/watch/410835/amateur-couch-fuck/?t=51
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sente o mesmo?", interpela pela experiência pessoal, também; seu interlocutor, que solta só 

uma vez um termo que poderia soar irônico ("honey"), mostra simpatia ao relato pessoal, mas 

propõe uma espécie de contraste. (iii) E o contraste proposto leva ao terceiro ponto de 

destaque dessa interação: sem desconsiderar a sensação pessoal de sua interlocutora, o autor 

põe uma problematização desse gosto — problematização de tom quase 

sociológico/antropológico ("most kids...", "the culture embodies", "role of the cutter"), 

apresentando a reação dela como, ainda que digna de simpatia, desengatada da realidade do 

mundo, em que o "natural" está na não-circuncisão, forma que ela considera "nojenta" e que a 

"brocha"; Sam argumenta de forma que não é agressiva, que acrescenta dados novos e que 

organiza a conversa em diferentes níveis (reação individual versus cultura). É uma pena que 

essa conversa tenha acabado assim que começou. 

 Devemos notar que muitos dos comentários se constroem ao mesmo tempo 

desvalorizando o rapaz e valorizando a moça, como se ele não estivesse à altura dela: "tetas 

fantásticas. O cara com o pinto pequeno e torto não devia estar aí" (usuário dloaf, 

21/ago/2010), diz um; "ela precisa de um pau de verdade", fala outro (usuário 8.5, 

26/nov/2011). Há, também, quem louve o homem como um "herói" por ficar com moça tão 

bela, usuários que sugerem que, estivessem eles ali, gozariam imediatamente, tão perfeita 

Simi é. E, por fim, há aqueles que se apoiam no rechaço ao rapaz para se proporem como 

substitutos: 

Big Honus  - October 19, 2011 

What is with the bent , uncircumsized 

, puny dick ? ? I want to nail her with 

a goood dick —  (13)  (13)  

Grande Honus 

O que que é esse pinto franzino, 

empenado e não-circuncisado ? ? Eu 

quero fodê-la com um booom pinto 

mw -December 31, 2015 

jealous much in your moms 

basement? — (1)  (0) 

mw 

invejoso demais
113

, aí no porão 

da casa da mamãe? 

(VÍDEO 017) 

 O sarcasmo do segundo comentário é claríssimo, e é proporcional à "qualidade" 

alegada, pelo primeiro, com relação a seu próprio pênis. Big Honus enaltece o membro por 

meio do contraste com aquele que aparece no vídeo — que ele enche de termos depreciativos; 

o comentador que o responde tenta desmerecê-lo, montando uma imagem não para si, mas 

uma "imagem do interlocutor": todos esses elogios ao próprio membro estariam sendo ditos 

                                                 
113

 O português parece não ser a única língua em que os falantes às vezes misturam inveja e ciúme. Vacina boa 

para essa confusão nos foi outro soneto de Bocage, que começa em "A loira Fílis, na estação das flores..." 

(BOCAGE, 1995). 
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por um rapaz invejoso que ainda mora no porão da casa de sua mãe. O comentador mw 

infantiliza Big Honus, minando as bases da imagem que este último construiu para si (um 

homem que fode de verdade, com um "booom pinto"). 

- 3.D - 

 A fala de Big Honus nos remete também a um último grupo de mensagens que 

encontramos, as declarações de vontade sexual. Um comentário marcado com muitos "não 

gostei", é o seguinte: "Eu tenho nove anos de idade e quero tentar isso :)" (usuário Amity, 

29/jun/2014); outra pessoa diz: "foi um bom pornô mas eu queria que aquela menina fosse 

minha eu quero fodê-la forte" (Too cute, 9/mar/2016). Já mostramos o comentário em 

português que fantasia: "á meu pau dentro do cuzinho dela!", e isso num vídeo que não mostra 

sexo anal; mas podemos separar muitas outras declarações que transbordam o conteúdo 

mostrado, chegando a várias outras cenas sexuais: "eu quero ela para o meu aniversário" 

(MONSTER_101_22, 30/jul/2012), "nessas tetas eu mamaria até lhes secar o leite" 

(MADONN, 22/jun/2011), "GRANDES TETAS, UH... EU AMO... EU TE AMO KATY 

PERRY"
114

 (JKJKPHILIPPINES, 07/AGO/2012). Um dos comentadores chega a elaborar 

todo um enredo, que oscila entre conectar-se e desconectar-se do o sexo no sofá que o vídeo 

apresenta; leiamos:  

wife and boyfriend - December 29, 

2012 

This is how I want towatch my wife 

and her boyfriend. A couple times a 

month he'll drop by in the evening 

time. They cuddle up on the couch 

togethe while we're hanging out 

talking. After awhile they'll start to 

make out and undress each other. But 

when she's nude he takes her into our 

bedroom because she wants privacy 

for their actual lovemaking.  (36)  (43) 

esposa e namorado 

É assim que quero assistir a minha 

esposa e seu namorado. Algumas vezes 

por mês ele vai chegar de tardezinha. 

Eles ficam juntinhos no sofá enquanto 

nós estamos juntos, conversando. 

Depois de um tempo eles vão começar 

a se pegar e a despir-se um ao outro. 

Mas quando ela está nua ele a leva para 

o nosso quarto porque ela quer alguma 

privacidade para fazer amor 

 (VÍDEO 017). 

 Os comentários podem declarar vontade súbita por sexo de forma mais incisiva — 

"Agora quero que alguém me foda, hard" (usuário Wet creamy pussy, 07/jun/2016) — ou 

quase ofegante — "estou tão excitada e molhada. quero algum pau. tão tão molhada. eu quero 

um pau para cavalgar e chupar." (glendie, 23/set/2012) —, sendo que podem chegar a um 

discurso bagunçado e intenso, que implora por sexo: 

                                                 
114

 Refere-se a uma cantora norte-americana de música "pop". 
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anna - January 31, 2013 

i love fuck anybody wants to fuck me i 

wanna pain sex plx fuck me i am 

teenage girl plx guide me how to 

watch such lovvely videos i jst wanna 

more nd more my scretions —

  (0)  (0)  

anna 

eu amo foder quem quer que me queira 

foder eu quero sexo com dor p-favor 

foda-me eu sou uma menina 

adolescente p-favor ensine-me a 

assistir a vídeos tão adoráveis eu só 

quero mais e mais minhas screções. 

(VÍDEO 017). 

 Vemos, com a variedade dos últimos comentários, como a presença da vontade sexual 

é apresentada pelos usuários. Essa vontade pode ser mais ou menos aderida ao vídeo, e pode 

ser mais ou menos violenta. Vemos tanto declarações que desejam um determinado enredo 

quanto aquelas que falam de alguns tipos de intercurso sexual. Vemos fantasias que envolvem 

a atriz do vídeo (queria que ela fosse minha), pessoas próximas do comentador (minha 

esposa), distantes dele (Katy Perry) ou totalmente genéricas ("alguém"; "quem quer que 

queira me foder"); percebemos formas de falar que podem ser diretas ou repetitivas, corretas 

ou amplamente desorganizadas. Cada usuário parece construir um pequeno ethos: a usuária 

anna apresenta-se como bastante desesperada, enquanto Wet creamy pussy declara seu desejo 

de uma forma sintética, diretiva. O usuário que fala de sua esposa é detalhista como quem 

monta mesmo um texto escrito, enquanto as palavras de glendie saem dos dedos como 

saíssem de sua boca. 

- 3.E - 

 Uma coisa que nos surpreendeu foi a participação de comentadoras/personagens 

femininas: a moça que se pergunta "serei eu bi?", aquela que confessa "brochar" com o pênis 

não-circuncisado, e agora todas essas que mostram excitação sexual com o vídeo. 

Curiosamente houve na virada de 2011 para 2012, um momento de debate sobre esse assunto, 

que colaremos a seguir, respeitando a ordem das falas (ler, portanto, de cima para baixo). 

Achamos interessante incluí-lo aqui, porque é o que mais perto chega de uma "discussão" 

dentro do conjunto de quase mil postagens: 

Rly? - December 27, 2011 

It seems that there are more girls 

commentating than guys. Does that 

mean girls watch porn more than 

guys? Or those gals are gay guys?  

Rly 

Parece que há mais moças comentando 

do que rapazes. Isso significa que as 

meninas assistem a mais pornô que os 

rapazes? ou essas meninas são rapazes 

gays? 

Tina - December 28, 2011 

@ Rly It means girls like to watch 

porn too! I watch porn with my bf and 

sometimes, when he is out of town and 

I get really horny, I watch by myself 

Tina 

@ Rly, Significa que as meninas 

gostam de assistir a pornô, também! Eu 

vejo pornô com meu namorado e às 

vezes, quando ele está viajando e eu 

fico muito excitada, eu assisto sozinha 
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with my vibe. Especially when its a 

great fuck like this one. I have a thing 

about watching my bf cum, I just love 

watching guys cum, and I get to see 

alot of guys cum on here. LOL! 

com meu vibrador. Especialmente 

quando é uma ótima foda como essa 

aqui. Eu tenho uma coisa com ver meu 

namorado gozando, eu simplesmente 

amo ver rapazes gozarem, e eu consigo 

ver muitos rapazes gozando aqui. LOL! 

txtmptrss - December 30, 2011 

Her tits are gorgeous. I wish mine 

looked like that! And Tina;s right, lots 

of girls like porn. I don't get the 

opportunity to have sex, so I watch 

porn several times a week to get off. I 

also LOVE cum. Watching a guy 

come is so f-in hot. I do miss 

swallowing it, and most of all being 

filled with it. But for now, porn has to 

do. Porn is awesome! 

txtmptrss 

Os peitos dela são estonteantes. Eu 

queria que os meus fossem assim! E a 

Tina está certa, muitas garotas gostam 

de pornô. Eu não tenho a oportunidade 

de fazer sexo, então eu assisto pornô 

várias vezes por semana para gozar. Eu 

também AMO porra. Ver um cara 

gozando é gostoso pra caralho. Eu 

sinto falta de engolir, e sobretudo de 

ser preenchida por ela. Mas por ora, o 

pornô tem que servir. Pornô é 

fantástico! 

Efrin - December 30, 2011 

Oh Tina im sure you love the real 

thing best. Wish I was spunking cum 

just for you 

Efrin 

Oh Tina eu tenho certeza de que você 

ama mais a coisa de verdade. Queria 

estar jorrando porra só para você 

asdf - January 3, 2012 

my theory is that although less girls 

watch porn, girls like to talk after sex, 

so they comment more often after 

getting themselves off. 

asdf 

minha teoria é que apesar de menos 

meninas assistirem a pornô, as garotas 

gostam de falar depois do sexo, então 

elas escrevem mais comentários depois 

de terem gozado. 

Lily - January 4, 2012 

Girls love porn! I'm straight and have 

a bf and I watch porn for girls like 

this. I wish my boobs were like hers. 

They are perfect! Great body. I didn't 

look at the guy even once, I never do. 

Porn is all about the girl, babe. 

Lily 

Meninas amam pornô! Eu sou hetero e 

tenho um namorado e vejo pornô para 

garotas, como esse.  Queria que meus 

seios fossem como os dela. Eles são 

perfeitos! Corpão. Eu não olhei para o 

cara nem uma vez, eu nunca olho. 

Pornô é totalmente sobre a garota, 

baby. 

(VÍDEO 017) 

 Excetuando a fala do usuário Efrin — que não participa exatamente da discussão, 

parece ser mais destinada a txtmptrss e é ignorada — temos cinco comentários que se 

interligam e cooperam, a maioria escrita por pessoas do sexo feminino. A autora Tina faz a 

discussão começar com uma sacada interessante: 'Rly?' tentava tirar uma conclusão geral 

sobre a aparente predominância de comentários femininos, tentava descobrir se as mulheres 

veem mais pornô, ou se há homens gays falando como se fossem mulher. Tina responde, 

simplesmente, que as mulheres veem pornô também (não diz se é mais, nem menos); segue a 

isso um relato de sua experiência pessoal, com o seu namorado, e a confissão de gostar muito 

de ver a cena da ejaculação, o esperma saindo — gosta de ver seu namorado gozar, mas 

também gosta de ver isso nos vídeos. Ela conta que se masturba com um vibrador e qualifica 
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"Amateur Couch Fuck" como uma "ótima foda"; seu texto é bem correto e organizado, como 

eram aqueles da outra interação que nós já lemos (layla_lux e Sam, sobre circuncisão), e como 

são os demais, aqui. 

 Os outros comentários, também escritos com asseio, seguem nessa linha de afirmar 

que o pornô também é para mulheres; "Porn is awesome!", diz uma delas e a outra escreve 

"Girls love porn!", exclamações que soam quase como lemas. As comentadoras exibem 

admiração pelos seios da garota do vídeo, e também apresentam seus interesses específicos no 

mundo dos vídeos: txtmptrss também adora de ver o esperma, e diz sentir falta de interagir 

com ele (engoli-lo, senti-lo dentro de si); Lily, heterossexual, gosta de ver vídeos pornôs 

voltados para mulheres e destaca que lhe importa mais ver a mulher no vídeo, nunca 

prestando ela atenção ao corpo do homem... "Porn is all about the girl, babe". 

 A discussão é sobre a possibilidade de o pornô agradar às mulheres. Vemos nela usos 

do pornô associados a situações vividas (viagem do namorado, não ter oportunidade de fazer 

sexo), lemos histórias de pessoas e conhecemos preferências de pessoas, descobrimos modos 

de assistir e contextos. Ao mesmo tempo, as falas não são meramente subjetivistas, elas 

também falam que o pornô é fantástico, que o vídeo é ótimo, que os seios são perfeitos.... 

Parece-nos que marca esse debate um o caráter temperado, uma mistura entre a experiência 

pessoal com o pornô e algumas constatações sobre o que o pornô é. E talvez seja pela 

instituição (localíssima e em ato) dessa forma bifocal de discurso que restem desconsiderados 

comentários contendo apenas conclusões universais como "as meninas assistem a mais pornô" 

ou a teorias como "as garotas gostam de falar depois do sexo, então elas escrevem mais 

comentários", formas de falar mais vazias de experiência e marcadas por um pouco de 

generalização. A leitura detida da discussão mostra que esses apontamentos aparentemente 

não colam muito bem, não funcionam; a toada instituída por Tina — que é a do "também", da 

coexistência entre o tempo do "eu" e do tempo do "é" — está ausente neles.  

 E como não ficar com a ideia de que fundou-se, nesse trecho que colamos, uma 

espécie de espaço de resistência? É um espaço de mulheres e um espaço de mulheres que 

gostam de pornô; é também um espaço de compartilhamento de histórias, experiências e 

opiniões; é um espaço de conversa atenta, e cooperativa, de falas que mostram, na escritura, a 

consideração pelo fato de haver interlocutores. Não podíamos deixar de fora a documentação 

desse acontecimento. 
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2.3.2. Comentários em Sex Instruction 

O quadro abaixo, como fez o anterior, sintetiza algumas informações numéricas sobre as 

várias versões de Sex Instruction já mencionadas no começo do item 2.2.1 desta pesquisa. Na 

presente seção, abordaremos todos os comentários, das várias versões do vídeo, de modo 

corrido, dividindo o texto por assunto e não por vídeo. Mais uma vez, não haverá necessidade 

daquele procedimento que empregamos ao longo de toda a dissertação, de dividir o texto com 

um asterisco. O leitor que estiver interessado na análise do vídeo cujos comentários doravante 

tomaremos, pode subir para 2.2.2 neste texto. 

Título Visualizações 
Quantos 

avaliaram: 

Avaliação 

(0-100%) 

Número de 

Comentários 

Data de 

Cadastro 

1) Callie Cyprus Gets Sex 

Instructions  
1.100.000 1.117 81% 8 13/03/2013 

2) Ariella Ferrera & Callie 

Cyprus – Threesome 
959.686 1.160 100% 5 11/06/2016* 

3) Stepmom Ariella Licks 

Daughter Callies Pussy As 

The Neighbor... 

290.288 254 100% 1 27/09/2016* 

4) James Dean fucks mom 

Ariella Ferrera and Gf 

Callie Cyprus 

227.704 194 94,2% 2 15/02/2016* 

*data do primeiro comentário ao vídeo  (não consta data do cadastro/upload) 

Quadro 14 — Informações numéricas de quatro versões de Sex Instruction 

 (Indicadores e comentários obtidos em 02/12/2016) 

 — 1. — A maior parte dos comentários às múltiplas versões do vídeo é absolutamente 

sintética: "Fantastico!", "NICE" (versão 1); "good", "i love this", "Nice video" (versão 2), "i 

like this" (versão 4). São comentários exclamativos, quase como reações espontâneas dos 

usuários ao conteúdo; todas essas falas passam impressão parecida com a de um comentário 

que escapa em voz alta, refletindo uma sensação. 

 — 2. — Algumas postagens expressam de forma mais localizada ou desenvolvida a 

impressão do espectador: dois comentadores ressaltam as partes sexuais dos transantes: "amo 

o pau dele" (versão 1) diz um, "A buceta dessa ninfa deve ser uma delicia" (versão 4), fala 

outro, este em português mesmo.  

 Essas falas também cuidam da expressão de um sentimento ou impressão do usuário: 

não há interação, há apenas declaração. E essas declarações às vezes afirmam o gosto pessoal 

de modo um pouco ambíguo; vejamos um terceiro comentário, esse tomando o vídeo como 

um todo:  
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Top 10 Vid for sure! Definite keeper! Would love to be a 4th with them 

— 

 [Dez Melhores Vid com certeza! Esse é definitivo! Amaria ser um 4º com eles]  

(versão 2; usuário Maximus327m, 06/jul/2016) 

 O discurso aqui é repleto de uma ambiguidade que já pudemos ver em outros 

comentários. A posição assumida por Maximus é a de um crítico que pode fazer uma 

apreciação objetiva e montar um "Top 10", uma lista "definitiva"; em nenhum momento ele 

deixa clara a abrangência de sua afirmação, se a lista é dele, se é definitivo para ele... Aliás, 

nem mesmo na frase expressa uma vontade despertada nele pelo vídeo ("Would love..."), nem 

aí o sujeito oracional aparece ("[eu] amaria ser..."). Seu texto, que oculta no começo a 

"pessoalidade" de um juízo, termina por elidir também a dimensão pessoal de uma vontade, 

por formular a vontade com um "eu" oculto. 

 — 3. — Os comentários restantes são expressões de vontade, como o final da fala de 

Maximus. "I want to fuck u" [quero foder você], diz um comentador da versão 1, e nos é 

incerto quem é tomado aqui como interlocutor. Talvez não devamos imaginar que haja algum, 

talvez a frase seja simplesmente interjetiva, algo tão pouco voltado à comunicação quanto os 

urros de "Great!", "NICE!". 

  Da mesma forma, dois usuários proferem imperativos para o vento: "fuck me" [me 

fode!]. Um deles chega a receber resposta: "anytime" ["a qualquer hora" ou "quando você 

quiser"]. Nenhuma dessas pessoas é registrada em YouPorn, e todos assinam com 

pseudônimos genéricos (Sex lover, fuckzzs, chrisfuck), parecendo praticamente impossível que 

sejam encontradas. Novamente recurso quase interjetivo e sem interlocutor. 

 Uma comentadora (aparentemente é do sexo feminino) que assina como horny 

["excitada"] diz: 

I want to eat that yummy milfs pussy and ass and let my bf fuck her and cum 

on her face. 

— 

 [Eu quero engolir a buceta e o cu daquela coroa deliciosa e deixar meu namorado 

fodê-la e gozar na cara dela] 

(versão 1, horny, 31/mar/2016) 

 Aqui, a vontade ou fantasia enunciada não é só um "fuck me", mas se enlaça mais no 

enredo de Sex Instruction; a personagem conservada na cena descrita é Ariella, o casal de 

namorados (Callie e James) é substituído por outro casal; nessa nova montagem do vídeo, é 

Ariella que receberá a ejaculação no rosto, será fodida pelo namorado da comentadora e 

também terá suas partes baixas mais do que chupadas, "comidas", "engolidas". Certamente é 

uma cena em que Ariella aparece bem mais agida, bem mais passiva do que no vídeo Sex 
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Instruction. A linguagem empregada por horny envolve uma grande quantidade de termos 

sexuais, é um vocabulário bastante imerso no universo pornográfico — compare-se, por 

exemplo, com a cena descrita pelo comentador "wife and boyfriend" no vídeo "Amateur couch 

fuck" (2.3.1–3.D), cuja terminologia é bem menos pornô. 

2.3.3. Comentários nos três outros vídeos: gay, amateur & female friendly 

Os vídeos que analisamos na seção 2.2.3 de nossa pesquisa não foram muito comentados, 

tendo sido muito menos vistos do que todos os demais aqui tomados; nossa análise será, pois, 

breve, e só contemplará os vídeos gay e female friendly, pois a peça amadora não foi 

comentada. Os dados numéricos de cada um deles constam no quadro abaixo, e a próxima 

seção (2.2.4) fará um fechamento do que vimos com os comentários dos vídeos pornôs. 

Título Visualizações 
Quantos 

avaliaram: 

Avaliação 

(0-100%) 

Número de 

Comentários 
Data de Cadastro 

1) These three teen... 40.100 91 74% 2 18/06/2012 

2) Feeling my self 3.735 8 100% nenhum 17/03/2016 

3) Beautiful virgin... 58.400 298 68% 2 22/11/2016 

Quadro 15 — Informações numéricas dos vídeos gay, amateur e for her 

 (Indicadores e comentários obtidos em 02/12/2016) 

 — 1. — Dois comentam "These three teen guys..."; abaixo colamos os dois 

comentários e na sequência proporemos pontos de análise. 

youngcocklover - March 3, 2016   

3 boys really enjoying each others 

cocks —  (4) like (2) don't 

jovem amante de pau 

três garotos realmente aproveitando os 

paus uns dos outros 

gay+1+ - April 24, 2014 

oh+yeah —  (1) like (5) don't 

gay+1+ 

oh+yeah 

(VÍDEO 012) 

 Algo que primeiro chama a atenção nas postagens é como os nomes dos usuários 

fazem já referência a suas preferências sexuais: um já assina como um jovem que gosta de 

pau, o outro como "gay 1" — o "+" faz as vezes do espaço tipográfico. Vê-se que os 

comentários foram avaliados e houve um pouco de contraste nas opiniões dos leitores: o 

primeiro comentário, que fala do conteúdo do vídeo, foi mais aceito; o segundo, puramente 

exclamativo (posto que sem pontuação de exclamação), foi menos apreciado. 

 Notemos como a fala de youngcocklover é construída em certo paralelismo com o 

próprio nome do vídeo, "These three teen guys can t stop licking and fucking each other s 

assholes!". Assim como o título enuncia uma cena de mutualidade, de reciprocidade 

incessante — algo que, nós já vimos, não é exatamente o tom do vídeo —, o comentador 
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monta uma frase de distribuição entre iguais, "aproveitando os paus uns dos outros", inclusive 

com os mesmos termos do título (each other's). Fica a postagem, assim, mais como uma 

paráfrase do título, como se fosse outro título possível. 

 — 2. — Também são dois que comentam "Beautiful virgin...", e logo vemos 

tematizado o contraste, apontado por nossa análise, entre o conteúdo periférico/textual e o 

conteúdo principal/audiovisual do vídeo: 

ThePope - November 22, 2016  

 Sure looks like a virgin... —  (7) like 

(1) don't 

OPapa 

Com certeza parece uma virgem... 

anonymous -  November 22, 2016  

virgin my ass —  (2) like (1) don't 

anônimo 

virgem meu cu 

(VÍDEO 014) 

 Os dois comentadores são breves, e arrebanham usuários que "curtam" a fala deles. 

ThePope é irônico, usando a pontuação reticente para ressignificar a frase toda e 

principalmente o "Sure" do início; anonymous é mais combativo: "não é virgem, não", 

"virgem é o c---", seriam boas paráfrases de sua postagem. De uma forma ou de outra, os dois 

erguem-se para apontar uma incoerência: para eles aquele não é um vídeo de virgem. 

 Vimos, na análise do vídeo em questão, que o termo "virgem" é construído, por 

diversos conteúdos escritos, como a virgindade literal, física, de uma vagina que nunca foi 

penetrada. Essa virgindade é, nos textos, posta ao lado de elementos que contrastam muito 

com ela: o sexo pornográfico, o pênis ingente, a foda grupal, etc. As descrições podem 

montar, assim, expectativas — e, montando as expectativas, não caberia usar virgin 

metaforicamente, como "bela, recatada, doméstica", nem caberia ser um atributo fictício da 

personagem (papel de virgem, ainda que a atriz não o seja). A expectativa montada é a da 

imagem (pornô) do desvirginamento, da captura dessa cena, sem fingimentos, sem enganação. 

 "Beautiful virgin..." não atende a essas expectativas, e mostra uma cena de sexo nos 

moldes female friendly, em que o sexo é posto mais "em contexto", em que há uma 

progressão mais lenta para a penetração, um pouco mais de suavidade.... O encontro entre 

uma vagina apertada e uma sexualidade forte, hardcore, encontro que transforma a virgem em 

não-virgem, isso simplesmente está muito longe da realidade. A postagem irônica do Papa 

apresenta não a ausência da virgindade, mas a expectativa de encontrá-la, como 

desvirginamento. 
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2.3.4. Discussão de fechamento sobre os comentários de consumidores 

 Seguimos aqui a ordem já adotada nas discussões de fechamento de 2.1 e 2.2., 

reservando os dois primeiros itens para as duas principais questões da pesquisa e o terceiro 

para abrir tópicos menores. 

* 

 — I. Os comentários e o gênero discursivo — 

 Perguntamo-nos, no começo do trabalho, como seria o gênero discursivo que o pornô 

online institui — como seriam distribuídos lugares e quais seriam eles. Ao longo das análises 

de site e de vídeos, vimos que há um processo complexo, que o lugar de usuário como quem 

"sabe e quer" sexo explícito não é bem o mesmo do espectador diante de quem um corpo de 

sexo explícito é disposto/montado pela técnica do vídeo. De qualquer forma, notamos que fica 

marcada uma associação de gênero discursivo com dispositivo, este podendo ser entendido 

como conjunto de rotinas e de recursos oferecidos, de modos de dizer e de mostrar, que vão 

dando lugares a pessoas dentro de um ambiente bem amplo — o do pornô online. 

 Os dispositivos que permitem comentar vídeos — já priorizando as postagens 

recentes, já destacando aqueles que mais geraram reações em outros consumidores — 

estimulam à leitura daquilo que está mais "vivo", daquilo que depara ao usuário o interesse de 

outras pessoas por aquele vídeo ou por uma mesma discussão. Em vez de mostrar tão somente 

o que foi dito primeiro, quer-se avivar o que foi dito recentemente, o que recebeu o apoio de 

muitos ou o que gerou alguma polêmica — algo atualizado, algo em que haja muita gente 

interessada ou que é "tendência". Isso parece, dissemos, uma forma de facilitar ou estimular a 

inserção do espectador no debate, mostrando assuntos em que há gente opinando, 

manifestando-se, e assim por diante, no gerúndio. 

 Posto isso, poderíamos ser levados a pensar que o sistema de comentários se coloca na 

esteira daquilo que Dominique Maingueneau fez notar no final do Capítulo 6 de O Discurso 

Pornográfico: a possível retomada de uma dimensão convivial da pornografia, alegável 

contribuição da internet para a recuperação dum pornográfico mais ligado ao velho 

"obsceno", comunal, popular. A análise dos textos escritos ali nos mostra, porém, que o 

dispositivo de comentários, com todo o estímulo dado à circulação dos assuntos frescos e 

quentes, não previne a formação de sucessivos gargalos.  

 Como já dissemos acima: de todos os que assistem ao vídeo, há uma maioria que não 

participa; dentro da minoria que se dispõe a participar, há uma maioria que o faz apenas por 
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votar, sem tomar a palavra para dizer algo além do "curti" ou "não curti" do botãozinho; e 

dentro da minoria da minoria, dos comentadores, há uma nova maioria, aquela que 

simplesmente urra interjeições, que exclama que quer foder ou ser fodida, que elogia com 

dois palavrões alguma parte de corpo e depois se cala.  O "comunal" se apresenta na forma de 

um somatório de indivíduos, de um solilóquio comunal — e, em alguns casos, de um 

solilóquio também descomunal. 

 Uma coisa interessante é pensar como outros dispositivos e instituições de nossa época 

podem ser postos num paralelo com esse sistema de gargalos sucessivos: os processos 

democráticos, os "debates" em redes sociais, as assembleias estudantis... Cada um com suas 

devidas adaptações na extremidade dos falantes: urro dá em patriotada vazia, palavrão vira 

palavra-de-ordem... sem contarmos a postura, tanta vez pernóstica, dos que cá e lá se intitulam 

"críticos". Tudo isso regado a muitas palmas, o "curtir" que excita a massa. 

  Mas seguir nesse tema não é de nosso escopo; voltemos ao pornô. 

 — II. Os comentários e a subjetividade —  

 Atrás de pseudônimos mais ou menos sugestivos, expressando-se por interjeições e 

exclamações diversas, fazendo "crítica" com tom de criteriosa objetividade ou com elogios 

apaixonados, ou, ainda, deixando-se digitar desejos e fantasias sexuais muita vez intensos, o 

sujeito que comenta mostra-se-nos ao mesmo tempo fácil e muito difícil de apreender. Difícil, 

se quisermos pensar em quem é verdadeiramente aquela pessoa, no que ela é para além do 

comentário, na realidade escondida por detrás do pseudônimo, do tom assumido, da 

interjeição. Mas fácil, se pensarmos na produção que a pessoa faz de si mesma, de uma 

imagem de si, produção essa que acontece via pseudônimo, via tom e via interjeição. E a 

subjetividade, numa análise institucional do discurso, é encontrada muito mais nesta segunda 

dimensão, produtiva, do que naquela busca da tal verdade escondida. 

 Por meio do comentário, o lugar de espectador que assiste ou que se masturba pode ser 

afirmado (contando de seu gozo, exclamando), mas também pode ser transformado por meio 

de um prolongamento para outros lugares (o lugar do crítico, o lugar da pessoa que pede ou 

oferece sexo, o lugar daquele que confessa pensamentos ou fantasias...); cada postagem põe 

em cena tanto o lugar oferecido ao usuário quanto a forma adotada por ele para falar. 

 A colocação de si nas postagens, quando não é meramente interjetiva, frequentemente 

envolve formas de dizer que baralham o que é opinião e o que é fato, o que é gosto e o que é 

objetivo, o que é fantasia e o que é conteúdo do próprio pornô. Usuários que assumem uma 

fala crítica ao vídeo ou a detalhes dele, por exemplo, por vezes misturam impressões pessoais 
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com valorações do tipo "o vídeo é um dos dez melhores", "a cicatriz no períneo é 

perturbadora", "a moça é fantástica" ou "é frígida", falas que ficam entre a opinião e a 

enunciação de normas de qualidade. Não se trata de recriminar formas de dizer como essas, 

apenas de apontar como elas acontecem junto com certa obliteração da questão do gosto 

pessoal, das diferenças entre um sujeito e outro; é como se falar do vídeo e falar de si mesmo 

fossem atividades sem diferença entre si. 

 Também as exclamações de excitação sexual e os fragmentos de fantasia são postos 

numa sorte de intercâmbio com o vídeo, confundindo o que é do vídeo e o que é do 

espectador. Quando um comentador fala que "ama" seios e a seguir "eu te amo Katy Perry", 

vemos que houve uma espécie de costura do plano pessoal no vídeo, em que a linha que cose 

vai para dentro e para fora, unindo duas superfícies; a longa descrição do usuário "wife and 

boyfriend", cujo nome é quase um título para sua pequena fantasia, é claríssima nesse sentido: 

se lemos seu texto imaginando fio e agulha, veremos quantas vezes somos jogados de lá para 

cá e daqui para lá — do conteúdo do vídeo para o conteúdo que é trazido pelo comentador e 

vice-versa. 

 Uma primeira ideia que poderia vir seria a de que a mistura com o vídeo tem a ver 

com "identificação" — num sentido até psicanalítico. Mas como fica a identificação numa 

imagem de corpo "único", "fundido", a que assistimos a partir de um ponto de vista 

impessoal, ou seja, essa imagem de corpo que descrevemos com Sex Instruction (2.2.2)? 

Identificação com quem ou com quê? A identificação, num contexto narrativo em que 

personagens e identidades são dissolvidas para formação de um corpo sexual amalgamado, 

maquinal e interjetivo, não seria mais propriamente (e mais simplesmente) apresentada como 

um processo de imersão, de mergulho na cadeia de imagens e gemidos, que carrega o sujeito 

para uma transmutação num si "pornô", num si "de vídeo pornô"?  

 Essa mistura, às vezes mostra-se intensa, refletindo-se em comentários que parecem 

ocorrer completamente dentro da transfusão entre usuário e vídeo (usuários wife and 

boyfriend, Sinner1234, anna); a linguagem dos escritos, com frequência, incorpora a do 

pornô, assim como a pontuação rarefeita replica a respiração ofegante, e assim como a 

postagem interjetiva lembra a abundância de interjeições do sexo assistido. 

 A seguir, nós retornaremos a outras formas com que as pessoas se exibem nos 

comentários ao pornô, mas cremos que aqui passamos por uma conclusão muito importante 

para a pesquisa, à qual retornaremos: que o comentário apresenta uma boa dose de mistura 
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com o conteúdo e as formas do vídeo, e que o sujeito-comentador  mostra-se também como 

um sujeito de pornô, que, frequentemente, fala de si e fala do pornô de forma indissociável.  

 — III. Outras considerações sobre os comentários —  

 — A. Ethos como imagem de si no comentário 

 Ainda nos lembramos de que o conceito de ethos nasce na retórica aristotélica, 

prossegue dentro dos estudos sobre oratória, passa por uma apropriação pela Análise do 

Discurso e bate à porta da Análise Institucional do Discurso como um articulador conceitual 

interessante para se entender como a pessoa cria para si imagens e modos de assumir lugares 

na cena enunciativa. Lembramo-nos também de ter dito que o conceito aristotélico de ethos 

vinha num dos vértices de um triângulo composto também pelos pontos do logos (o assunto) e 

do pathos (a emoção do ouvinte), e de ter apontado que uma divisão entre ethos (caráter do 

orador) e pathos fica bem menos nítida quando o discurso é compreendido menos como 

comunicação de uma pessoa para outra e mais como ato cooperativo, como coenunciação e 

jogo de expectativas e lugares. 

 Se nos propuséssemos a uma análise retórica, talvez víssemos no espectador do vídeo 

pornô um "polo de pathos", um ponto em que emoções são produzidas graças ao vídeo. Como 

nossa análise é uma análise institucional do discurso, devemos entender a atividade do 

espectador como mais ativamente envolvida na produção dos significados, dos sentidos e até 

mesmo das intensidades do vídeo. Essa participação não se restringe à cena do consumidor 

solitário, isolado em sua casa com os olhos colados à tela, mas se põe a público quando, nos 

comentários, o usuário do site pornô tem a oportunidade de falar — e de, falando, não ser 

apenas a testemunha d'algo de que padece (pathos), mas também o artífice de um si (ethos). 

 Propomos-nos, neste item, a apontar algumas formas recorrentes de produzir "imagens 

de si" nos comentários ao vídeo pornô. O nosso modo de escrever nos obriga a um texto que 

organize o processo de análise dos ethé, que é basicamente descritivo. Não se trata de uma 

tipologia, e é por isso que nenhum comentário estará completamente "inserido" em nenhum 

ethos. 

 (i) Uma forma notável de imagem de si ocorre com comentários que podemos chamar 

"embebidos" de pornô, como uma esponja mergulhada n'água que sugou muito líquido para 

si. Esses textos caracterizam-se por sua forma impregnada pelos vídeos e pelos sites; o 

vocabulário é fortemente absorvido desse ambiente, e constrói uma subjetividade que é quase 

a de um falante nativo daquela língua, a de um habitante nativo daquele lugar. Vemos 

diversas maneiras de se apresentar encharcado pelo pornô: 
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– (a) Há um modo profundamente interjetivo de exprimir-se dessa forma "embebida"; são as 

frases curtas, exclamativas, com letras maiúsculas e palavras obscenas ou de 

comando/incentivo.
115

 

– (b) Há também como mostrar-se mergulhado na intensidade frenética do ritmo sexual do 

vídeo, não só com a linguagem e as interjeições dele, mas também com um discurso de 

urgência sexual, este refletido frequentemente numa forma de dizer que copia, na pontuação 

e nas repetições, a respiração ofegante e os gemidos periódicos das atrizes. 

– (c) Há, por último, uma forma mais estruturada de exprimir desejo sexual; ela aparece em 

falas que tecem um intercâmbio entre vontades, desejos e fantasias sexuais do espectador, 

de um lado, e o conteúdo sexual do vídeo, de outro. Comentadores assim podem dizer que 

querem "entrar no lugar" de alguém do vídeo, que querem "agregar-se" à cena, que querem 

"retirar" alguém dali e trazer para si, ou que simplesmente querem "reencenar" aquilo tudo 

com novos personagens, novo cenário, novos tipos de intercurso, etc. 

Todas essas formas põem em evidência a construção de um sujeito que é sexual e que é 

pornô, simultaneamente — muito embora cada caso apresente diferentes dosagens. 

 (ii) Há usuários que não se põem exatamente como embebidos do conteúdo do vídeo, 

porque a marca de seus textos é um grau de "objetividade", de "imparcialidade". Estes não 

dizem "oh yeah!", nem "quero alguém para me foder agora!", e tampouco "eu quero ela no 

meu aniversário"; apresentam-se como julgadores distanciados que podem falar que 

determinados elementos do vídeo são bons ou ruins; perfazem um ethos de quem enuncia a 

verdade sobre detalhes físicos (seios, pênis) ou comportamentais (frígida, fingida). Esses 

usuários, principalmente quando são críticos ao vídeo, constroem falas mais longas e ao longo 

delas deixam ver que, no fundo, o embasamento de suas reações também é uma opinião ou 

uma expectativa pessoal. 

 (iii) Também há formas de falar que fazem o comentador aparecer como um 

"debatedor franco"; este usuário escreve de um modo que suaviza suas assertivas, fazendo 

pequenas ressalvas, utilizando mais conectivos lógicos, trazendo argumentos (comparativos, 

"sociológicos" etc.) e às vezes relatando experiências e vivências pessoais, assinaladas como 

tais. 

 Vemos, com isso, que os ethé construídos pelos escreventes estão muito pouco nos 

nomes que eles escolhem para assinar suas postagens — nomes que muita vez não são sequer 

pseudônimos ou apelidos, são quase "títulos" das postagens —; aparecem mais na forma de 

dizer. Há quem fale num discurso muito sintonizado com a linguagem, o ritmo e a cena 

pornô; há quem fale de forma pretensamente distanciada e com tom de quem atesta verdades; 

há quem se apresente como ponderado, numa fala aberta ao contraditório e às respostas. 

                                                 
115

 Sobre a pronúncia de obscenidades como ato com valor psíquico a ele "intrínseco" — ideia que não podemos 

endossar sem mais estudo, mas que vemos ganhar terreno fértil para observação empírica no ambiente 

pornográfico —, leia-se o texto de Ferenczi (FERENCZI, 1916). 
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 São formas de o usuário se mostrar, e não devemos perder de vista que essas posturas 

estão ali, funcionando junto com o dispositivo pornô inteiro — com o portal de pornô online e 

também a composição do vídeo. 

  — B. O lugar do espectador: "efeitos" vs. "coenunciação" 

 A compreensão do consumo do vídeo como atividade coenunciativa, que a Análise do 

Discurso põe-nos à disposição do pensamento, colabora para a superação de uma concepção 

que embasou várias das controvérsias sobre pornografia. Sendo mais específico, referimo-nos 

à ideia de que a pornografia tem efeitos sobre o espectador, e que esses efeitos deveriam ser 

estudados, até para que se então definisse algum programa político — por exemplo: se o 

efeito for a inclinação à violência sexual, então censuremos; se o efeito for maior liberdade 

sexual, então fomentemos, e fomentemos as modalidades que queremos mais "liberadas". 

 Já na introdução de um artigo em que faz uma abrangente revisão bibliográfica das 

pesquisas sobre a experiência dos consumidores com o pornô, Attwood (2005) é assertiva: "a 

noção de que textos de mídia têm 'efeitos' em suas audiências é hoje amplamente vista, pelos 

teóricos e pesquisadores de mídia, como uma visão bastante crua e simplista da relação texto–

audiência" (p.66). Propõe, diante disso, atentar para as pesquisas que trabalham com métodos 

qualitativos, que possam levar em conta a experiência, a interação e a negociação com o 

material; o olhar da autora parece sempre preocupado em considerar a existência de 

diferenças não só entre grupos (homens×mulheres, jovens×adultos), mas também no interior 

de cada grupo e entre pessoas. 

 Os resultados da pesquisa de Attwood, aqui não cabe expô-los à minúcia, embora nos 

autorizemos a destacar dois pontos interessantes, citando: (i) "[...] há, bem literalmente, 

pontos-cegos culturais que impedem alguns consumidores de serem capazes de 'ver' os 

homens eroticamente"; (ii) "para muitas mulheres, é a questão da imagem corporal e da 

atratividade feminina — em detrimento da violência — que é o foco da preocupação" (pp.84, 

85).  

 Se não discutiremos isso tudo agora, cumpre, contudo, destacar uma sorte de analogia 

entre o deslocamento realizado pela autora, no artigo, e aquele a que nos propomos, 

amparados em nosso enxuto repertório conceitual. Tal como a ideia de "efeitos" abre espaço 

para a de "experiência" (em Attwood), a compreensão do discurso como emissão e recepção 

dá lugar à do discurso como acontecimento e coenunciação (para nós); o consumidor não é 

mais visto como determinado pelo lugar que ocupa, sendo buscado também o discurso que ele 
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formula dentro daquela interação; a mídia não é interpretada dentro de uma fórmula geral que 

traduz conteúdos em efeitos psicológicos, mas é analisada sob uma perspectiva pragmática.   

 — C. O que interessa, sobre a imagem pornô, comentar? 

 Também não nos queremos deter muito neste item, mas pomos a pergunta: depois de 

termos visto como os procedimentos do vídeo vão montando imagens de um corpo bastante 

peculiar, será que é possível ver de novo a presença desse corpo nos comentários? Como é 

que os usuários falam das imagens, o que escolhem destacar, o que eles deixam de lado? 

 Não averiguamos isso sistematicamente, porém uma primeira coisa que notamos é que 

há alguma preocupação de ordem estética. Os comentadores "críticos" se propõem a uma 

sorte de julgamento sobre a qualidade dos corpos ali exibidos em ação, e os elogiadores 

enfatizam que aquelas imagens são bonitas, são boas.  

 Melhor do que entrarmos na discussão sobre os padrões de julgamento, se eles estão 

adequados ou não, será vermos quais eles são. Nesse sentido, belos podem ser para os 

comentadores o corpo ou partes do corpo. A beleza do corpo inteiro é assinalada para o caso 

de Simi (2.3.1–3), que também é elogiada por seu rosto; nesse caso, o texto laudatório vale-se 

de vários elementos de ênfase, muitos deles aludindo ao que está "para-além", ao que é 

sublime, como se a beleza (sexual) da moça tivesse algo de sobre-humano. 

 As partes do corpo também são tomadas para comentários estéticos separados, 

principalmente os seios da garota e o pênis do rapaz (em 2.3.1–3). Os seios são belos e 

grandes, os elogios a ele são sempre vinculados a essas duas características; já o pênis de 

"Amateur couch fuck" é considerado várias vezes como feio, e isso vai muito além de seu 

tamanho — bonito é um pênis grande, mas também um bem ereto, que tenha uma forma reta e 

que não fique encoberto pelo prepúcio. Como o pênis nesse vídeo não está dentro dos 

padrões, muitos o massacram em termos pungentes; o membro de James em Sex Instruction, 

exemplar mais adequado às exigências do público, não recebe críticas. 

 Os comentadores também elogiam ou condenam algo como o "jeito" de transar, 

formas de transar, sendo que uma transa pode ser boa ou pode ter defeitos vários: parece 

fingida, contém posturas estranhas, não exibe um intercurso que seria esperado por quem 

assiste... 

 Vemos assim um olhar que destaca alguns pontos do "corpo amalgamado", da 

"máquina transante" que descrevemos mais acima (2.2.2); alguns elementos são pinçados pelo 

usuário que escreve, de modo que cada um dos comentadores vai compondo a sua apreciação 
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singular, às vezes mencionando coisas que muitos notam (p.ex.: os seios), às vezes destacando 

algo que nem figura nos outros comentários (p. ex.: os gemidos). É dizer: depois do 

incessante trabalho de seleção e colagem feito pela câmera, há também o trabalho de 

concentração e julgamento desenvolvido pelo usuário que comenta. 

 — D. A mulher assistindo ao pornô 

 O vídeo mais comentado de todo o YouPorn, intitulado "Amateur Couch Fuck", 

mostrou-se aprazível também a um amplo público feminino (2.3.1–3.A e 3.E); conforme 

líamos os comentários, pudemos acompanhar uma série de depoimentos femininos que 

deixavam assinalado quais eram os pontos de interesse das espectadoras. Uma retomada disso 

pode ser interessante para que, conjuntamente com as análises e discussões do vídeo voltado a 

mulheres ("Beautiful virgin..."), o leitor possa esboçar conosco algumas considerações sobre o 

consumo feminino de pornografia. 

 A concentração das comentadoras do vídeo recai, mormente, sobre (i) a mulher e o 

corpo feminino (destaque para seios), mas também sobre (ii) o pênis (ejaculante). O interesse 

pelo corpo e pelos gemidos da mulher parece convocar para a cena a própria espectadora, 

podendo fazê-la questionar suas preferências sexuais ("serei eu bi?" — diz a espectadora xxx) 

ou comparar seu corpo ao da atriz ("Os peitos dela são estonteantes. Eu queria que os meus 

fossem assim." — posta txtmptrss). A usuária Lily, que declara assistir a pornôs for girls, é 

também aquela que diz gostar de ver o corpo da garota, desprezando a figura masculina na 

tela; "porn is all about the girl", diz ela, e isso não vem associado a um desejo sexual por 

mulheres (ao contrário: seu discurso começa demarcando suas preferências heterossexuais, 

com a declaração de que tem um namorado). 

 O pênis também é importante para alguns olhos femininos que se voltam ao pornô. Se 

ele for "nojento", pode bloquear a possibilidade de um orgasmo; se agradável, pode gerar 

comentários elogiosos e até desejosos. A ejaculação capturada pela câmera aparece como uma 

figura aprazível para a audiência feminina, e também é associada a experiências reais, vividas 

pelas comentadoras que a mencionam; "Eu tenho uma coisa com ver meu namorado gozando, 

eu simplesmente amo ver rapazes gozarem, e eu consigo ver muitos rapazes gozando aqui" — 

diz a usuária Tina. Nada indica, porém, um prazer especial com a ejaculação sobre o rosto, 

que não é mencionada pelas comentadoras cujos textos analisamos. 

 Notemos que as colocações de Lily e Tina, de que o "pornô é totalmente sobre a 

garota" e de que no pornô é possível "ver muitos rapazes gozando", não são excludentes entre 

si. O corpo feminino e o pênis vigoroso e ejaculador são elementos marcantes da composição 
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da imagem pornô, aos quais acrescentaríamos ainda a imagem do rosto franzido ou estirado 

de intensa comoção. O vídeo pornô é como que a justaposição de alguns tipos de "objetos" 

(partes retiradas do corpo), que trabalham bastante e são mostrados em revezamentos e 

repetições incessantes. 

 Essa discussão nos deixa cada vez mais convencidos da importância, para a 

compreensão da pornografia, desta ideia aqui: não é possível falar em "objetificação" 

entendendo que o vídeo meramente apresenta ao consumidor o objeto de um desejo masculino 

heterossexual, destacando da mulher partes convencionalmente atraentes (seios, nádegas etc.); 

o processo é muito mais complexo, e envolve também o prazer que se pode sentir ao ver 

corpos do próprio sexo, corpos estes que não estão menos "objetificados" e que têm também 

partes destacadas e exageradas. Os procedimentos de composição do corpo exibido devem ser 

analisados cuidadosamente por quem quiser compreender o entranhamento do usuário de 

pornografia nesse complexo jogo entre as imagens (i) de si, (ii) do vídeo e (iii) de seus 

parceiros sexuais — inclusive quando quem assiste é uma mulher. 

 — E. Quando o pornô dá em prosa 

 Retomaremos agora aquela figura que alguns comentadores (bastantes do sexo 

feminino), ao escreverem de determinada maneira, criam para si mesmos, e que chamamos de 

ethos do "debatedor" (item III.A, logo acima). O que nos interessa agora é a relação que se 

estabelece entre essa forma de se apresentar e as respostas a comentários assim. 

 O que pudemos perceber é que há textos que apresentam uma escrita que parece levar 

mais em consideração um possível interlocutor, evitando que a compreensão reste prejudicada 

(por desvios ortográficos e gramaticais, omissão de pontuação, uso de caracteres incomuns, 

falta de coerência), restrita (emprego de língua não-inglesa, uso exclusivo de interjeições), ou 

com função puramente referencial e conativa (declaração do nome da atriz, constatação de 

alguma característica física vista, interpelações do tipo "é vc Fabrício....?"). Esses textos 

"cuidados" contêm argumentação, opinião demarcada, questionamento fundamentado ou 

narrativa pessoal, às vezes concatenando vários desses elementos; e notamos que atraem 

respostas similares, pelo menos de um ponto de vista formal, como se as réplicas tivessem "a 

mesma toada", ainda que com opiniões divergentes. 

 A resposta de Dylan a Ed (2.3.1–3.B) tem mais aquele ethos julgador, "crítico", mas 

mostra bem como o segundo comentador acompanha a modulação, o tom do primeiro. Se 

foram feitas críticas severas, a resposta é severa; se a depreciação é enfática, o encômio 

também o é.  
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 O usuário Sam, ao responder o comentário de layla_lux (2.3.1–3.C), também acata 

algo da forma do texto de sua interlocutora: assim como esta enfatiza sua rejeição pessoal ao 

pênis não-circuncisado, mas abre "ao mundo" a pergunta ("alguém mais?"), aquele aproveita 

para mostrar empatia no plano pessoal, sem deixar de abrir a argumentação para a realidade 

"do mundo", valendo-se de algumas estratégias (discurso "sociológico", emprego de 

expressão francesa) que enfatizam o segundo aspecto e dão credibilidade a seu ponto de vista. 

 A discussão sobre mulheres que assistem a pornôs (2.3.1–3.E) tem por característica a 

criação — e o aperfeiçoamento — de uma toada, de uma forma de falar que se vai instituindo, 

que se vai consolidando num movimento de participação e de tensionamento. Uma pergunta é 

feita, e a primeira resposta firma o assunto e propõe uma forma de abordá-lo; as respostas 

seguintes participam do assunto e sobretudo da forma proposta, algumas "puxando" a 

conversa para outros andamentos ou outros tipos de interação, outras reiterando o modelo 

instituído por Tina. 

 Interessa-nos apontar como o ethos discursivo pode cooperar na instituição de um 

modo de debater. Essa instituição pode ser mais ou menos confortável para os outros 

debatedores, os quais tendem a produzir discursos que, simultaneamente, "perfilham-se" 

àquela forma instituída e "tensionam-na". Esse processo não é meramente decorrência de um 

primeiro ato fundador que determina a instituição, mas cada uma das falas tem poder para: 

(i) legitimar o modo instituído; (ii) resistir e adaptá-lo; (iii) forçar mais radicalmente seus 

limites, às vezes sob o risco de ser ignorada; e até de (iv) romper drasticamente com o que 

vinha sendo legitimado. As interações no último debate mostram vários desses exercícios, que 

ocorrem também na relação de cada par de falas; a instituição, via ethos, de um modo de 

debater, é um processo local em que jogos de poder e resistência se fazem no (e pelo) discurso 

dos comentadores.  

 É raro essa prosa acontecer no pornô online, mas dá para achar. 
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3. CONCLUSÃO 

É hora de concluir. Os títulos das três partes deste terceiro e último capítulo não requerem 

maiores explicações, e é importante avisar logo que não faremos a demonstração detalhada 

das ideias a que chegamos, fornecendo mais uma vez cada passagem analisada ou remetendo 

a páginas e linhas específicas. Os fundamentos, as fontes das perguntas da pesquisa, são as 

partes 1.1 e 1.2 da introdução; os maiores condensados de respostas a essas perguntas 

encontram-se nos itens 2.1.6, 2.2.4 e 2.3.4 — cada um remetendo abundantemente o leitor a 

comentários, vídeos e setores de site analisados. 

3.1. Retomada das questões de pesquisa e possíveis respostas 

Para introduzir esta dissertação, começamos por apresentar o método com que nos 

reportaríamos ao corpus pesquisado. Desse método, a Análise Institucional do Discurso 

(GUIRADO, 2015), dele dissemos que, em vez de trabalhar com teorias explicativas, adota 

um repertório conceitual "minimalista" — são conceitos poucos, e que não obrigam o leitor 

nem a uma imersão terminológica (não há um hermetismo em que o termo interno à teoria só 

se explica por outros termos igualmente internos à mesma teoria), nem a um pertencimento ao 

grupo social que suporta os tais conceitos (dizendo ser imprescindível para a compreensão o 

atravessamento de uma experiência específica, como ter sido "analisado" nos moldes 

psicanalíticos). 

 A apresentação dos conceitos de instituição, discurso, análise e sujeito/subjetividade 

— conceitos que, num movimento duplo, afirmam o lugar da AID como não-externo ao fazer 

psicológico e como sempre fronteiriço na Psicologia (pois que ela é posta em intenso diálogo 

com outras áreas do saber) — foi também o ensaiar de uma ideia que depois foi posta em 

prática de modo mais intenso: a de tentar fazer uma análise institucional do discurso do 

"pornô online".  

 Escolhemos, para nossa dissertação de mestrado, um recorte que tomasse páginas 

generalistas de pornografia na internet e ali pudesse contemplar um filão largo — a disposição 

de elementos verbais e não-verbais no site, a organização dos vídeos entre si, a apresentação 

das narrativas e das cenas de sexo no interior do vídeo, o trabalho técnico sobre os sons e 

imagens, os mecanismos de participação dos usuários do portal pornô... Escolhemos, também, 
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interrogar nosso material de estudo com os pés calcados nos conceitos que havíamos 

apresentado, notadamente nos de gênero do discurso e de subjetividade.  

 Feitas as nossas análises em três partes — o site pornô, o vídeo e os comentários de 

consumidores —, vamos retomar a formulação de nossas questões de pesquisa e organizar os 

resultados alcançados, para que daí brote um discurso de tom conclusivo. 

3.1.1. Como é o gênero discursivo do pornô online? 

A primeira pergunta que alfinetamos sobre a escrivaninha (1.3.2, acima) foi essa que vai 

como título da seção. Notemos que ela indaga "como?", o que se responde com "assim:...", 

em vez de dizer "qual?", o que pede como resposta "este" ou "aquele". Pede uma resposta que 

é descrição e não simplesmente classificação, ainda que isso não nos tenha impedido de, 

quando caso era, criar categorias localizadas e agrupamentos explicativos, provisórios e 

hipotéticos que fossem. Pede uma resposta que é de mostrar, por certo, ainda que esse mostrar 

esteja orientado, desde a fonte, pelo "repertório conceitual minimalista" de Guirado (2015) — 

de modo que não nos preocupamos em mostrar tudo, como um material bruto, mas de mostrar 

o que podíamos, e com método. 

 O conceito de gênero discursivo, tínhamos portanto de tomá-lo em uma formulação 

mais livre da obrigação tipológica ou classificatória. Citamos novamente Maingueneau, 

destacando o trecho em que encontramos tal formulação: 

Um gênero de discurso é um dispositivo social de produção e de 

recepção do discurso. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora é um 

gênero de discurso, um gênero "aula universitária". [...] O que eu estou 

dizendo é, ao mesmo momento, um acontecimento social e uma certa 

organização verbal; a articulação dos dois é o núcleo da análise do discurso. 

[...] 

Poder-se-ia dizer que se deve estudar o discurso como instituição discursiva. 

Quando falamos de "instituições" pensamos em entidades como a escola, a 

igreja, etc., mas instituições de fala também são instituições. Uma instituição 

não-verbal (uma escola, um hospital...) não existe sem o discurso, mas os 

gêneros de discurso também são instituições. (MAINGUENEAU em 

GUIRADO, 2000, p.24; nossos destaques) 

  Para que possamos sintetizar as nossas respostas à primeira questão proposta, 

trabalharemos com dois tópicos: (1) o gênero de discurso explicado como um contrato, e o 

pornô online mostrado como contrato; (2) o gênero de discurso entendido como dispositivo, e 

o pornô online analisado como dispositivo. Os dois itens, sobre serem semelhos na 

estruturação frasal, são verdadeiras variações de um mesmo tema, mudando apenas o timbre 

que se insinua mais em cada uma das linhas. 
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 — 1. — O contrato é, ao lado do ritual, da peça teatral e do jogo esportivo, uma das 

metáforas por meio de que podemos compreender melhor o conceito de gênero discursivo 

(MAINGUENEAU em GUIRADO, 2000, pp.94-96).  

 Um contrato escrito estipula papéis para as partes, direitos de fazer e de não fazer, 

assimetrias e reciprocidades nas trocas comerciais ou sociais — e é a metáfora para o gênero 

discursivo porque este é o conceito que trata da configuração de interações sociais e da 

atuação (implícita ou também explícita) de certas normas e convenções que definem lugares, 

direitos de dizer ou não dizer, assimetrias e reciprocidades, e assim por diante. O gênero 

discursivo "aula" (ibid.) tradicionalmente distribui posições físicas (sentado vs. em pé), 

restringe direitos (falar a qualquer tempo vs. falar somente em momentos determinados) e 

atribui obrigações assimétricas (o professor não responde à prova, mas a corrige; os alunos 

fazem questões ao professor sobre a matéria, e não o inverso). 

 Quando Dominique Maingueneau estuda a literatura pornográfica, ele recorre à 

metáfora do contrato para marcar um acordo implícito que sustentaria a pornografia como um 

tipo peculiar de texto. Nesse acordo, o livro pornográfico faria nascer no seu leitor o desejo de 

"gozar", instando-o a um estado de tensão sexual cujo alívio só pode ser extraliterário: a 

masturbação (MAINGUENEAU, 2010, p.15). O pornógrafo se comprometeria a escrever 

textos que excitam, com descrições sexuais explícitas e abundosas; já o leitor poderia sentir-se 

no direito de cultivar essas expectativas diante do livro, mas jamais de esperar que o texto 

fosse satisfazer a vontade de estimulação física que da leitura adviesse. Assim, o gênero 

discursivo em jogo na literatura pornográfica estaria todo baseado (i) na autorização e mesmo 

na obrigação de falar de temas sexuais (e de falar deles de certos jeitos), visando à excitação, 

e (ii) na limitação dessa excitação, que precisaria ser completada pela masturbação do leitor. 

São papéis diferentes para cada parte, porém bem-definidos e, implícita mas estavelmente, 

acordados. 

 A presente pesquisa voltou-se a sites e vídeos pornôs online, e não à literatura; nossos 

resultados mostraram também a figura de um acordo em que são termos de avença o desejo, a 

excitação sexual e o sexo explícito, mas a descrição dos papéis representados pelo 

consumidor, pelo site e pelos atores é um pouco mais complexa. 

  A posição ocupada pelo contrato é similar àquela descrita por Maingueneau: ainda 

que o termo contratual (Terms of Service) esteja a todo tempo disponível na página, seu lugar 

na arquitetura do site é marginal, como se ele fosse mesmo um contrato implícito. A leitura 

dos "Terms", combinada com a análise do restante do portal pornô, nos mostra como os 
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lugares do consumidor e do site estão bem distribuídos. O usuário é posto como quem admite, 

desde que entra no sítio (e antes mesmo de ler o contrato), que ele está ali de forma 

intencional e consciente, e que ele "conhece" aquilo que o site pornô apresenta, que é o 

chamado "sexo explícito". Este, por sua vez, é o objeto institucional que a página pornográfica 

reivindica para si, apensando-lhe diversos adjetivos que são conquistados graças à (alegada) 

superioridade técnica do serviço — o site contém material atualizado, de boa qualidade, 

organizado, avaliado e comentado pelos usuários, livre de vírus, diversificado, sem custo... 

"just porn, no bullshit". A afirmação da qualidade do serviço participa, por fim, na 

"identidade" do site (que se vende como acolhedor, como grande, e com todos os outros ethé 

que nós pudemos descrever).
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 O sexo se explicita pornograficamente, em cada vídeo, para um consumidor que aceita 

essa explicitação de modo genérico, assim como genericamente aceita a única fronteira 

demarcada pelo site — o sexo proibido (estupro, incesto, coprofagia etc.), o "sexo implícito" 

do contrato. Tudo o que não estiver entre as arroladas vedações pode aparecer, ainda que a 

página se esforce para oferecer materiais que o consumidor vá escolher, querer. 

 O contrato escrito que afirma o livre-arbítrio do usuário e a boa-vontade do site não é, 

entretanto, a única forma de atribuição de lugares. Relembraremos mais adiante como é que 

os vídeos alteram essa associação entre o papel do usuário e a ideia de "intencionalidade". 

 — 2. — O gênero discursivo pode ser entendido como um dispositivo social. Isso seria 

passível de compreensão preliminar (se quisermos: compreensão "de senso comum") 

unicamente com uma boa concentração na palavra dispositivo: o dispositivo seria algo que 

dispõe, um conjunto (de procedimentos) que posiciona elementos (participantes de uma 

interação social), e também que ajuda a criar certas disposições — certas expectativas em 

relação aos outros elementos posicionados, certas predisposições, certas restrições e 

facilidades.  

 Uma imagem que pode ajudar é a seguinte: estipulados os valores e as relações entre 

as cartas de um baralho, bem como o jogador que fará a função de "primeiro a jogar", o 

sentido em que gira o jogo e os movimentos possíveis, todos os participantes da partida se 

sentam e as cartas são embaralhadas e distribuídas. Daí para diante, o jogo está e não está 

definido, ao mesmo tempo. Está definido, porque o jogo é um esquema genérico de 

movimentos permitidos e vedados, de regras, gestos e expectativas; mas não está definido, 
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 V. 2.1.1, 2.1.6–I e 2.1.6–III.A, acima. 
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jamais, porque o jogo é um acontecimento singular, em que cada um traz sua história de vida, 

sua habilidade de blefar, sua vontade de ganhar, sua atenção ou seu sono naquele dia e seu 

conhecimento das regras, para uma partida única, esta partida. 

 Essa dupla de explicações (dedução via senso comum e metáfora de jogo) pode ser 

complementada com outra; esta terceira nós lemos há mais de ano, e lembramo-nos 

vagamente dela — mas o bastante para propor o seguinte exercício: reencontraremos e 

colocaremos à esquerda uma definição dada por Michel Foucault sobre o que é seu conceito 

de dispositivo, e à direita tentaremos organizar como as muitas faces desse conceito se 

manifestam num "dispositivo social de produção e recepção de discurso" específico, que é 

justamente a pornografia online.  

 Esperamos do leitor uma dupla vênia: pela subversão que é colocar um autor como 

Foucault em uma tabela, e pela subversão reiterada, nesta dissertação, de utilizar tabelas para 

fins mui diversos dos tradicionais — como, agora, o de citar Foucault. 

Diz Foucault, em 

Microfísica do Poder... 
... e no pornô online, vemo-lo... 

"Através deste termo tento 

demarcar [...] um conjunto 

decididamente heterogêneo 

Na heterogeneidade do corpus que analisamos neste trabalho: vídeo, 

imagem e texto; propaganda, comentário e logotipo; anonimato, 

ponto de vista da câmera, construção de ethos...  

que engloba discursos, Ao ver o site falando de si e da clientela; consumidor falando do 

vídeo, de si e de suas fantasias; propaganda falando do corpo dos 

usuários; câmeras falando, por meio do mostrar, sobre os corpos de 

atrizes e atores; estes falando de seus prazeres e corpos também... 

instituições, Porque o site se coloca como serviço/instituição, e reivindica para si 

um objeto (o sexo explícito); restringe a circulação de certas matérias 

e põe em evidência outras; fomenta, pela própria interface e por 

reiterações e ênfases, algumas repetições e legitimações da parte de 

sua clientela; avança sobre determinados territórios que lhe 

pareceriam exteriores (transformando usuários em potenciais "atores 

amadores", etc.).  

E porque há instituições também no nível local, com a interação entre 

usuários criando regras específicas, assuntos, nichos de cooperação e 

variação naquele ambiente assaz repetitivo. 

organizações arquitetônicas, No site, que pode ser visto como uma arquitetura — tanto porque 

ordena elementos, dando ênfase às miniaturas de vídeos, como porque 

engloba uma hierarquia de páginas, camadas de conteúdo, etc.  

Nos comentários, porque eles também se hierarquizam de um modo 

que dá destaque a alguns e esconde outros. 

No vídeo, em que o ambiente é adaptado para a filmagem do sexo a 

partir de ângulos específicos, obrigando até mesmo as posições dos 

corpos a uma engenharia diferenciada. 

Na cena do consumo, em que o espectador tem acesso a uma tela 
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retangular, dotada de contorno e de botões de controle, que fica à sua 

frente e pode ser inteira preenchida pelo vídeo. 

decisões regulamentares, 

leis, medidas administrati-

vas, 

Nos Terms of Service, que funcionam como o "contrato" do site; eles 

enunciam vedações, direitos e responsabilidades, sendo que a 

regulamentação é em parte proveniente de dispositivos legais e em 

parte proveniente de escolhas do próprio sítio. 

enunciados científicos, pro-

posições filosóficas, morais, 

filantrópicas. 

Nas propagandas, onde o discurso científico entra em cena para falar 

sobre "média nacional" do tamanho do pênis, sobre os malefícios da 

masturbação e sobre os milagres de tal ou tal medicamento.  

No discurso de alguns sites, que falam dos benefícios da masturbação 

e sobre como ela é "normal". 

Também, sutilmente, enunciados de fundo filosófico ou moral 

aparecem quando alguma lição sobre a correta sexualidade é ensinada 

(Sex Instruction), enunciando-se as condições em que a conduta 

sexual está boa ou então deve ser corrigida... discursos que, em geral, 

incitam a uma ampliação do prazer sexual e a uma legitimação do 

desejo por sexo. 

Em suma, o dito e o não dito 

são os elementos do 

dispositivo. 

Quando nossas análises nos obrigam também ao estudo detido de 

elementos discretos e não-ditos: interesse da câmera por determinadas 

partes do corpo, a duração de alguns atos, a proporcionalidade entre 

cenas filmadas ou entre sons emitidos, a disposição de elementos na 

tela, os critérios utilizados para apresentar comentários ou vídeos para 

um usuário,... 

O dispositivo é a rede que se 

pode estabelecer entre estes 

elementos." 

Quando percebemos que não nos interessa somente a análise de cada 

vídeo, de cada parte do site ou de cada comentário. É o 

funcionamento de todos esses elementos, de forma simultânea e em 

rede, que nos ajuda a compreender como é que funciona o jogo que o 

gênero discursivo do pornô online propõe a cada usuário. 

(FOUCAULT, 1996, p. 244)  

Quadro 16 — Comparação entre o conceito de dispositivo (Foucault) e nossos achados 

 Cremos poder, agora, oferecer uma matriz com que a maquininha do pornô online 

pode ser compreendida, matriz que até desborda de nosso corpus e pode insinuar-se na análise 

de outros sites, redes sociais e aplicativos. Digamos que nos está nas mãos um dispositivo 

composto de outros dispositivos (quem quiser pode dizer: "subdispositivos"); essa 

composição não é infinita, nem em profundidade nem em amplitude, mas é analisável de 

forma local e em nosso caso talvez possa ser descrita assim:  

(D1) Há o Dispositivo "portal pornô online", que é o limite mais abrangente e 

por isso abarca os demais, sem necessariamente contê-los; ele até se ocupa em 

sustentar uma identidade própria, mas isso não afeta em demasia o mecanismo de 

organização de vídeos, que é a máquina principal do serviço e é praticamente a 

mesma de portal a portal (XVideos, XHamster e tutti quanti). 

(D1-a) Temos no site o Dispositivo de organização, insinuação e busca de 

vídeos; é um sistema computacional que faz os vídeos poderem ser 
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catalogados, pesquisados, ordenados e pré-exibidos com base em comandos 

voluntários (seleção de critérios de busca pelo usuário) e involuntários 

(informações coletadas pelo site, como histórico do consumidor, local em que 

vive etc.). 

* Essa máquina é alimentada por vídeos diversos (v. D2) — carregados pelos 

usuários e às vezes por atores e produtoras — e também por diversas outras 

informações, que são ora fornecidas pelos consumidores (v. D3) e ora pelos 

gestores do próprio site. O montão de vídeos é a mercadoria concreta que o site 

tem para mostrar ao consumidor, mas o site reivindica para si um objeto que é 

abstrato: "o sexo explícito". 

(D1-b) Marginalmente, o site contempla o Dispositivo de propagandas; a 

publicidade pornô busca retirar o usuário daquele site e encaminhá-lo a outro 

endereço; o portal pornô recebe dinheiro para exibir os anúncios. 

(D2) Há também o Dispositivo do vídeo propriamente dito. Este elemento não 

"pertence" ao site pornô; é produzido por outras partes, profissionais ou amadoras, 

mas é armazenado/disponibilizado no portal. Ele contempla uma cena sexual 

gravada com imagem em movimento e com som, e pode ter sido manipulado por 

diversas ferramentas de composição que o atravessam de fora a fora. 

(D3) Há o conjunto de pequenos Dispositivos de participação do usuário, que 

envolvem não somente o cadastro de vídeos que ele possua em seu computador 

(adquiridos, editados ou filmados por ele próprio), mas tudo aquilo que ele pode 

fazer para deixar alguma informação no site (botões de "curtir", áreas de 

comentário, etc.). 

 Vemos que o portal pornô online (D1) é quase como um círculo traçado para dar 

estremas a uma rede resultante da sobreposição/interconexão de dispositivos menores. Esses 

"dispositivos menores" têm funcionamento independente, mas são solidários entre si; 

cooperam na formação do portal, mas dominam territórios distintos e às vezes fazem a malha 

lançar cordas para o exterior do site — embora nem sempre essa comunicação seja específica 

ou rastreável, já que o usuário que "curte" ou divulga um vídeo amador pode permanecer 

anônimo, e já que um vídeo feito por uma produtora pode ser editado para que desapareçam 

os logotipos originais e tudo aquilo que permitiria associá-lo a suas fontes.  

3.1.2. Onde se pode localizar subjetividade no pornô online? 

Mais sintética aqui, mas foi essa do título a segunda questão que nos pusemos. Apresentamos 

na Introdução (1.1.4) um conceito de subjetividade que é próprio da Análise Institucional do 

Discurso, e vimos como nele é operante a ideia de lugar — lugares ocupados em relações 

passadas e lugares distribuídos em cenas e instituições presentes; expectativas de reedição de 
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lugares, tensões, reacomodações e jogos de poder/resistência daí decorrentes, e assim por 

diante.
117

 

 Ao longo de todo o trabalho, quando pensamos com o conceito de gênero discursivo, 

aproveitamos bastante a ideia de lugar; numa análise (institucional) de discurso, entender a 

diferença entre os lugares atribuídos aos participantes é de fato importante, porque nos põe à 

disposição uma apreensão pragmática daquilo que é dito, e o discurso pode ser compreendido 

dentro de um contexto interacional. Agora que nosso interesse está voltado aos sujeitos que o 

pornô engendra, trabalharemos novamente com os "lugares", um pouco mais interessados em 

delinear trajetórias estabelecidas e pontos de concentração — enfocando não a esquemática 

abrangente do dispositivo, mas algumas posições precisas —, aqueles em que o dispositivo 

vai desenhando as pessoas que ele põe em cena (usuários, atores, personagens...). 

 Vê-se logo que as respostas às duas principais questões de pesquisa (sobre o GD e 

sobre a subjetividade) relacionam-se intimamente, interseccionam-se. Também por isso é que 

traremos novamente dois tópicos que soam como "variações sobre um tema": trabalharemos 

(1) a distribuição de lugares a diferentes "atores" de uma cena: a cena de interação com o 

pornô online; e (2) o desenho/produção do sujeito "consumidor do pornô online". 

 —1.— Analisemos bem a dinâmica dos papéis/lugares. Isso ajudará a entender coisas 

que já adiantamos ("contrato", "dispositivo") e também o que ainda está por vir. 

 No pornô online analisado, o espectador é colocado primeiro no lugar de consumidor 

que conhece e quer "o" sexo explícito. Ademais, o consumidor é posto no lugar intencional e 

ativo de quem busca algo, e busca com base em variados tipos de informação — em 

informações textuais, numéricas e visuais, algumas intrínsecas à imagem do vídeo e outras 

oriundas do padrão de consumo/aprovação daquele clipe numa comunidade de usuários-

avaliadores. O site assume o lugar de provedor, que garante o grande acervo, a segurança do 

conteúdo, e, sobretudo, a liberdade e a qualidade do material acessado (slogan de XVideos: 

"the best free porn site"). 

  Quando o vídeo começa, porém, o lugar do espectador é sub-repticiamente alterado. 

Sua posição diante da imagem é a de quem segue o interesse da câmera, sendo seu olhar 

disposto com base nos procedimentos de filmagem e composição; a postulada 
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Sobre lugares ocupados em relações passadas, não tivemos acesso a eles no material pesquisado. O contexto é 

o que dá o tom da análise, e o contexto que estudamos nos permitiu uma visão mais ampla da subjetividade tal 

como aparece quando é posicionada pelo discurso que a ela se reporta, direta ou indiretamente... do sujeito tal 

como é "objetivado" no discurso (FOUCAULT, 1995[1982]). 
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intencionalidade e o conhecimento do espectador ficam fundidos à pesquisa da câmera, às 

vontades dela. 

 Legitimada pelo discurso do site, pela aprovação da comunidade e pela repetição 

constante (dentro do vídeo e de vídeo para vídeo) dos lugares/formas de ver, temos como 

resultado fílmico a fabricação dos seguintes fenômenos: 

– Amplificações, pautadas na máxima visibilidade, duração e intensidade do contato dos órgãos 

sexuais entre si ou com outros objetos e partes do corpo, sempre por  fricções vigorosas e 

constantes. 

– Composição de um corpo sui generis ("amalgamado"), resultante da concentração da 

filmagem no contato sexual, no exagero da expressão facial, no descarte de partes do corpo 

"periféricas" para o pornô e no aproveitamento máximo das partes do corpo disponíveis, por 

meio de copiosos encaixes e combinações.
118

 

– Dissolução de personagens e narrativa, que escorregam para o centro gravitacional do vídeo, 

para as imagens pulsantes do corpo amalgamado e para a intensidade sempre visível que o 

pornô propõe. 

– Renitência da exibição de um pênis grande, ereto e a tudo disposto, em especial contraste com 

o restante da pessoa do homem, marginalizada, com pouca voz para gemer e caretas nenhumas 

para mostrar euforia e prazer. 

 O lugar dos atores, como o das personagens, é dissolvido na imagem de um corpo de 

prazer — ou melhor: de um corpo de êxtase pornográfico, que se dá a ver envolvido em 

versões espetaculares, extenuantes, intensíssimas e até violentas de atividades sexuais que, 

ordinariamente, associar-se-iam ao prazer. 

 O papel da câmera é fundamental; seu olhar domina a cena pornográfica, mas ela 

própria é praticamente invisível — só a percebemos analisando a deformação a que se 

submetem, para satisfazê-la, os corpos, o cenário, a iluminação e tudo o mais. É a câmera, e 

posteriormente o processo de edição, que dispõem para o olhar do espectador o "corpo 

amalgamado", que é o "corpo pornográfico" e que é o corpo do sexo explícito pornô. 

 O lugar que o usuário assume quando participa, curtindo ou comentando, fica marcado 

pelas seguintes características: (i) a área que se diz "de discussão" é recheada de anonimato, 

pseudônimos e manifestações individualizadas — sem interação com outros usuários, apenas 

interjeições, sintéticos juízos de valor e até mesmo demandas por sexo formuladas para um 

interlocutor indeterminado —; (ii) há também uma recorrente ideia, já presente nos botões do 

site, de um sexo avaliável, passível de julgamentos que sejam "objetivos"; (iii) há casos 

isolados de conversa entre usuários, e nessas situações os textos são nitidamente diferentes 
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 Diante disso, podemos dizer que assiste certa razão a T. Adorno quando ele diz que "as obras pornográficas 

seriam o melhor modelo de surrealismo" (ADORNO, 1974/2003, p. 139). 
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dos demais comentários (mais claros e com menos erros, mais longos e argumentados, menos 

ofensivos) e são construídos levando mais em conta o gosto pelo vídeo como algo também 

pessoal, subjetivo. 

 A análise dos comentários revela-nos, assim, uma multidão de espectadores que se 

apresentam como isolados entre si, mas fundidos ao material pornográfico, misturados à 

linguagem interjetiva dos vídeos e à intensidade do prazer ali encenado, e às vezes como 

porta-vozes de fantasias em franco intercâmbio com o conteúdo pornográfico, em enunciados 

que costuram o material do vídeo e a vida real — passando de um lado a outro com extrema 

"naturalidade". 

 Portanto: vê-se bem que os lugares ocupados não são fixos, mas variam ao longo do 

consumo do material pornô; o posicionamento dos coenunciadores parece favorecer um 

processo de imersão. Os corpos exibidos se fundem e se combinam, às vezes até (interpelado 

como imagem ou em sua potência) o do espectador. As vozes escorregam para as palavras 

curtas e enfáticas e para as interjeições, até a do consumidor. As personagens evaporam, não 

restando sujeito senão o da intensidade do pornô. 

 — 2. — Atentos à produção de sujeitos que se encaixariam no dispositivo pornô, uma 

coisa que tivemos condições de fazer foi mostrar trechos em que usuários (e sites!) falavam de 

si mesmos, dos vídeos e de outras pessoas, construindo "sis" mediante modos de dizer e 

apresentando expectativas sobre seus interlocutores. Também pudemos averiguar os 

dispositivos que supunham/posicionavam o consumidor, convidando-o a assumir não só 

lugares, mas também uma porção de atributos.  

 Ora, o sujeito que assiste ao pornô é, de saída, sujeito "disputado". Dizer que é 

"bombardeado" por imagens não alcança descrever com precisão o fato de que as miniaturas, 

os links e as propagandas do site querem mais do que atingir o usuário; eles querem fisgá-lo, 

querem fazê-lo clicar — e, diferentemente de produtos numa vitrine, eles pedem por uma 

ação que não custa dinheiro, que é "free".  

 Essa "disputa" a que nos referimos não é só pela atenção ou pela escolha do vídeo que 

será visto; ela se intromete no corpo do usuário, perguntando sobre seu vigor, sobre seu 

tamanho, sobre o sexo que ele tem feito; ela convida o consumidor a "fazer parte" do universo 

pornô — a ser quem assiste, curte, comenta, filma e publica pornô dentro de uma 

comunidade. Ao cutucar tão insistentemente aquele que se quereria "protegido" (pelo 

anonimato, pela gratuidade, pela ausência de virus), o portal nos mostra que seu consumidor 

é, ali dentro, um sujeito assediado pelo pornô. 
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 Para o sítio, é indiferente qual vídeo será visto; parece que até o ato de clicar na 

propaganda, que leva o consumidor para fora do website, não escapa do escopo do portal 

pornô. O assédio que recai sobre o usuário se mostra, sobretudo, como um chamado para que 

ele mergulhe, embrenhe-se no acervo pornô; clique no vídeo que conduz, depois, a outros 

vídeos e a outros cliques; curta e redija um comentário que, depois, será contabilizado e 

exibido para os demais membros do site; bagunce o seu corpo com as imagens que guarda em 

sua cabeça e com aquelas que os vídeos mostram sob ângulos insólitos, com tamanhos 

adulterados e em posições e recortes bizarros. 

 O vídeo pornô conta, ad nauseam, a história de um tipo de sexo que impõe a qualquer 

rosto, bem como à identidade de toda ou quase toda personagem, operações de desfazimento: 

vemos a exclusão da face masculina, as deformações do rosto para exprimir um "prazer" 

exagerado, o derretimento da fisionomia pela camada de esperma superveniente... vemos as 

personagens e papéis sociais, que já começam caricata e esquematicamente apresentados, 

apagando-se de vez diante de um sexo que se apresenta como colossal na duração, no ritmo, 

nas dimensões e no êxtase.  

 O consumidor pode acompanhar todos esses passos, e pode assumir repetidamente os 

pontos de vista que o vídeo lhe apresenta. Pode ter prazer, desprazer ou indiferença diante de 

cada cena, e pode assimilar isso ao próprio ato visto. Pode, ao ver o sexo explicitar-se assim, 

pornograficamente, entender tudo aquilo como sendo o que o site vende: "O sexo 

explícito".
119

 Ademais, o espectador pode pôr nesse caldeirão a sua (in)experiência sexual, a 

imagem que faz de seu próprio corpo e as expectativas amorosas que carrega, envolvendo-se 

por inteiro no apagamento das fronteiras operado pelo sexo pornô. 

 É na área de comentários que o consumidor vai, se quiser, contar como é que ele ficou 

após o contato com o vídeo. Protegido por pseudônimos, ele poderá gemer, berrar, louvar ou 

maldizer, implorar ou ironizar, fantasiar por escrito e até mesmo puxar conversa com qualquer 

um que apareça e tope embarcar, ali, na prosa proposta. Podendo controlar como vai exibir-se 
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 Repitamos algo que foi escrito na parte 2.2.4–II, acima:  

Talvez algo que acabe caracterizando produção do "sujeito consumidor do pornô" seja a própria repetição de sua 

posição de espectador; repete-se uma tarefa que vai de ativa a passiva na decisão sobre a imagem sexual que será 

vista (sobre seu tamanho, proximidade, intensidade, inteireza etc.), repetem-se formas de ver, e procedimentos 

no interior do vídeo visto. É muito possível que nessa repetição haja um jogo de legitimação do "ver", do "eu ver 

isto, assim", e por tabela do próprio "sexo explícito" que se apresenta como sendo tal qual o vídeo o mostra. 

Pensamos possível compreender a relação com as imagens nos termos da discussão institucional de Guirado: a 

"legitimação se dá, em ato, pelos efeitos de reconhecimento de que essas relações são óbvias e que naturalmente 

sempre foram assim. Dá-se, ao mesmo tempo e complementarmente, pelos efeitos de desconhecimento de sua 

relatividade" (GUIRADO, 2009a, p. 45). O modo de ver vai-se repetindo e sua relatividade vai sendo 

desconhecida de tal modo que o sexo explícito ganha uma forma e uma codificação específicas.  
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aos demais espectadores, ele tem a opção de apresentar, em poucas palavras, uma imagem de 

si no pornô, no ambiente pornô online. E o que vimos é que, frequentemente, o usuário fala 

de si e fala do pornô ao mesmo tempo, de uma forma realmente "misturada", como se 

escrevesse ali um si "de vídeo pornô". 

3.2. Outras considerações e algumas limitações do trabalho 

Esta segunda parte da conclusão é escrita depois de um recuo, de um passo atrás. 

Estabelecidas as respostas que conquistamos com nossas análises, lembramos que a presente 

pesquisa deu-se numa jucundíssima convergência entre a Análise Institucional do Discurso e 

uma trajetória nossa de reflexão sobre a pornografia, que vem de longa data. 

 Doravante, trocaremos ideias com alguns assuntos que surgiram "atravessando" as 

questões de pesquisa, e que poderiam ser trabalhados como temas independentes em 

pesquisas específicas. O tom será um pouco mais o de alguém que se está autorizando a 

participar do debate sobre a pornografia na internet, e que está liberado, também, para fitar o 

trabalho que ora encerra e apontar-lhe umas limitações. 

 Sem dúvida alguma, a mudança da posição de onde falamos, e também da forma de 

dizer, ficará nítida; arriscamo-nos, de maneira consciente, a perder um pouco do rigor para 

ganhar eventais interlocutores externos ao método mas interessados no problema de pesquisa.  

3.2.1. Ethos pornô 

Na retórica aristotélica, o conceito de ethos (caráter do orador
120

) funciona junto com os de 

pathos (emoção da audiência) e logos (o de que se fala); para a Análise do Discurso francesa, 

o ethos passa a ser entendido também como a imagem que alguém constrói para si mesmo 

num discurso, dando o peso de um fiador para aquilo que é dito.  

 A atenção ao ethos tinha, na Retórica, muito a ver com a persuasão, com o 

convencimento, e pudemos ver como esse convencimento não é — ao contrário do que 

poderíamos pensar quando se nos depara essa ideia de convencer baseando-se no caráter do 
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 Tardiamente, acrescemos uma definição aristotélica para o "caráter" (ethos), esta dada na Poética: "por 

caráter, [entendo] o que nos faz dizer das personagens que elas têm tal ou tal qualidade" (ARISTÓTELES, 1993, 

p. 39, 1450a). 
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orador — obrigatoriamente um convencer sobre o falso, o mau e o feio
121

. Igualmente, 

entender com a AD o ethos como um fiador para o discurso não é dizer que os sentidos do que 

é dito são distorcidos pela força da imagem de quem se diz — é simplesmente, numa 

abordagem pragmática, entender que as "personagens" construídas para si mesmos pelos 

falantes, e a forma como eles agem um sobre a "personagem" do outro (e sobre as 

expectativas do outro) no discurso, são deveras importantes para a análise das cenas 

enunciativas. 

 E onde está o ethos no pornô online? No site é fácil encontrá-lo, até porque muito do 

que o portal pornô fala sobre si vai no sentido de persuadir o usuário quanto à confiabilidade 

do serviço, à qualidade do que está sendo disponibilizado, à segurança do acesso, e assim vai. 

Os sites chegam a propor um conluio com o consumidor, colocando logomarcas e frases que o 

envolvem — que apelam para seus gostos ou comportamentos e os legitimam, como que 

induzindo a uma contrapartida, à legitimação do site pornô. 

 Nos vídeos, o ethos é mesclado à produção/composição do clipe; como a personagem 

se dissolve, ele também é um pouco dissolvido na euforia pornô
122

. Que estamos 

testemunhando um prazer genuíno e avassalador é o que se argumenta, e são os rostos e os 

órgãos sexuais em plena atividade que ficam como fiadores dessa mensagem, insistentemente 

reiterada. O "caráter" das personagens é este: o de serem pessoas que dão provas visuais da 

docilidade com que aceitam a intrusão dum êxtase sexual grande e demorado, nele se 

dissipando. 

 Nos comentários, o ethos surge como a produção de um comentador que dá expressão 

verbal à sua vivência com o pornô visto. O consumidor dá uma imagem de si como "pornô 

puro" (fala interjetiva, comando), como "si misturado com o pornô" (fantasias costuradas ao 

vídeo) como "entendido de pornô" (opinião própria que diz verdades sobre o vídeo) ou como 

"debatedor do pornô" (convite a conversas, exposição de dúvidas). Mostram-se, nesses 
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 V. acima 1.1.5–2. 
122

 Quem sabe é por isso que D. Maingueneau trabalha tão pouco com o ethos em seu estudo sobre "O discurso 

pornográfico"; cabe lembrar que o conceito é invocado apenas uma vez (v. acima 1.2.5), e em consonância com 

os resultados de nossa análise: o ethos aparece na construção da personagem sadiana que é vítima dos suplícios; 

sua linguagem diferenciada (não-obscena) ajuda a construir a imagem da moça pura — imagem/personagem 

posteriormente dissolvida nas cenas pornográficas, transformada pelo contato com o sexo descrito por Sade. 
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comentares, diferentes formas e níveis de pertencimento à "comunidade pornô", e muitas 

vezes podemos ver que o "conluio" proposto pelo site está, de fato, consumado. 

3.2.2. Corpo pornô 

[...]O, there be players that I have seen play, and heard others praise, and 

that highly, not to speak it profanely, that, neither having the accent of 

Christians nor the gait of Christian, pagan, nor man, have so strutted and  

bellowed that I have thought some of nature's journeymen had made men 

and not made them well, they imitated humanity so abominably.123 

— 

[...]The body, as well as the head, was fearfully mutilated — the former so 

much so as scarcely to retain any semblance of humanity.124 

Quanto ao corpo que surge na pornografia, dissemos que é resultante de uma série de 

processos: despido de anteparos aos sexos; posicionado para a máxima visibilidade; separado 

de determinadas partes "periféricas"; amplificado e perscrutado insistentemente em algumas 

regiões (órgãos sexuais, rostos contraídos); encaixado para a formação de um "corpo único", 

amalgamado, que mantenha simultaneamente na tela todos os focos de interação genital entre 

os envolvidos; posto em funcionamento com fricções incessantes, recombinações sucessivas, 

penetrações vigorosas e duração prolongada. 

 Chegamos perto de dizer, simplesmente, que o corpo pornô é um corpo "bizarro"; a 

formulação que propomos agora deve ser bem explicada, mas dita de uma vez: a pornografia 

cria um corpo que, muito embora ainda seja composto a partir de pessoas, perdeu ou beira 

perder a sua forma humana. 

 O fenômeno não é absolutamente sem pares. Alguns exageros têm o condão de tirar de 

algo a forma característica sem precisar alterar sua "substância" ou "essência" — noções 

estas, aliás, um tanto mais difíceis de se trabalhar do que a da "forma". A "forma humana" a 

que nos referimos, ainda que seja entendida como um conceito, é um "conceito do senso 

comum", daqueles que orientam as pessoas no dia-a-dia, viabilizam atitudes e escolhas 

nossas, mas que talvez não passassem por um rigoroso teste científico ou filosófico.
125

  

                                                 
123

 Hamlet, Príncipe da Dinamarca, Ato III, Cena II (SHAKESPEARE, 1603), ll. 29-36; tradução de Millôr 

Fernandes: 

"Ah, eu tenho visto atores – e elogiados até! e muito elogiados! – que, pra não usar termos profanos, eu 

diria que não têm nem voz nem jeito de cristãos, ou de pagãos – sequer de homens! Berram, ou 

gaguejam de tal forma, que eu fico pensando se não foram feitos – e malfeitos! – por algum aprendiz da 

natureza, tão abominável é a maneira com que imitam a humanidade!" (SHAKESPEARE, 1997[1603]) 
124

 Texto da "Gazette des Tribunaux" em The Murders in the Rue Morgue (POE, 2008[1841]). 
125

 Pensa-se, aqui, o seguinte: a maioria dos indivíduos humanos que nos aparecem seria identificada pela forma 

que tem seu corpo, e especialmente (se temos a visão) pela forma visível. 
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 Pensemos, v.g., em todas as transformações que se manifestam num corpo dedicado ao 

fisiculturismo. Dividido como num livro de anatomia ou num cartaz de porta de açougue, 

aquele corpo é um somatório de músculos bem-demarcados e levados, cada um deles, a um 

"máximo"; o resultado é uma forma física diferente da convencional, tão demudada que acaba 

precisando, para se exibir, assumir poses ainda mais atípicas, poses que nunca são feitas no 

cotidiano e que só existem para mostrar aquele tipo de corpo e músculos; também os hábitos 

alimentares e os exercícios diários são especialíssimos, de modo que uma vida toda converge 

para compor tal corpo, inflado e tão distante dos demais. 

 Impende observar que o corpo pornô — esse que nós estamos dizendo que chega a se 

desprender da forma humana — é como é por conta de modos de apresentação ou 

representação. Ele é disposto daquela forma, ele é criado por meio da combinação entre um 

sexo feito para o pornô e os vários procedimentos de filmagem e edição de pornô. Cumpre 

também anotar que esse corpo só é visível no pornô; ele não pode ser visto em primeira 

pessoa, tampouco poderia ser observado no mesmo ato em que fosse tocado, por exemplo. É 

um corpo amalgamado, enquadrado e editado, com que se não pode interagir sem a mediação 

da câmera e da técnica fílmica. 

 Pois bem. Se ele consegue passar-se por réplica ou documentação do que é o corpo de 

uma pessoa, em vez de ser entendido pelo espectador como uma criação própria do mundo e 

do "imaginário" pornográficos, então essa figura despojada de sua forma humana poderá 

acabar sendo absorvida como o modelo de corpo a ser buscado, a ser enxergado em outras 

relações, a ser repetido em outras cenas — que não são pornográficas, mas que podem acabar 

pornografizadas. 

3.2.3. Sexo pornô 

Várias das ideias trazidas sobre o "corpo pornô" valem para o tipo de sexo que o pornô online 

põe em circulação, afinal ele é um sexo feito por aquele corpo, e é para fazer esse sexo que o 

corpo do pornô é feito. 

                                                                                                                                                         
O conceito científico de "espécie", por exemplo, em nada nos orienta quando discernimos as pessoas cruzando-

nos o caminho numa estação de metrô lotada. Não precisamos fazer o mapeamento genético de cada um que 

passa em nossa frente para ver que é uma pessoa (por mais inusitadas que sejam suas roupas, penteado etc.), e 

muito menos se nos faz necessário transar com cada passante e aguardar nove meses e mais de uma dúzia e meia 

de anos para ver se daquele sexo vieram "descendentes férteis"...  Nada disso! Nós notamos as outras pessoas 

quase imediatamente, e apreendemo-las de modo mais completo se prestamos atenção de novo — é a segunda 

olhada que nos corrige o deslize, por exemplo, de pensar que um manequim de loja fosse uma pessoa ali parada. 

O de que necessitamos é poder perceber a forma do corpo das pessoas, alguns detalhes dele também, mas 

principalmente a forma total, o esquema maior. 
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 O sexo pornô é, desde o início, um sexo explícito, um sexo que se explicita, e isso (nós 

pudemos dizer muitas vezes) aparece de uma forma genérica; o site diz que mostra, e o 

usuário diz que aceita, "O sexo explícito", não este ou aquele sexo. A única restrição é de 

ordem contratual/legal, é aquilo que o dispositivo veta. 

 Mas o que é explicitar-se, no sexo que a pornografia divulga? É mostrar-se, 

certamente, mas não de qualquer maneira. 

a) É mostrar-se máximo — porque com duração prolongada, intensidade acelerada, 

dimensões amplificadas e êxtase hiperbólico. 

b) É mostrar-se puro — porque estreme das porcarias, das narrativas, dos obstáculos, 

das partes corporais periféricas e, às vezes, das próprias pessoas 

c) É mostrar-se autêntico — porque dando provas do prazer por meio da convulsão 

espontânea, da expulsão de fluidos, da intensidade dos gemidos; porque construindo 

uma "naturalidade" por meio do rápido encadeamento de cenas, da insistência em falar 

nos conteúdos amadores, e de um emprego privilegiado do tempo verbal presente. 

 A compatibilidade entre os três atributos acima, se não for um impossível lógico, é 

pelo menos, data venia, um "difícil". A criação pornográfica postula, formalmente, a 

explicitação do sexo, e então puxa o ato sexual para direções distintas, todas extremas.
 126

 Dá-

nos um resultado que não é acessível à realidade de nossos corpos — nem mesmo o ator que 

atuou na filmagem do pornô fez aquele sexo tal como ele é composto e exibido ao 

consumidor. Por outro lado, por ser uma montagem que parte de materiais "verídicos", 

"reais", acontecimentos concretos, filmados e documentados, esse produto final não pode ser 

rotulado como "falso", como algo que não é feito "de sexo" — assim como não se nega que 

uma prancha de aglomerado seja feita "de madeira".  

 Ocorre que a forma do sexo pornô não tem nada a ver com as formas possíveis de 

sexo. Não há como experimentar o ato sexual com tal encadeamento, vê-lo com tais ângulos, 

apreender simultaneamente tantas intensidades suas, excluir dele tantas partes e controlar 

tanto suas variáveis (sua duração, seus tamanhos, sua disposição, seu ritmo, sua iluminação, 
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 Talvez a reunião dos vetores divergentes ocorra por uma solução formal, de composição. Os interesses 

principais do vídeo — (i) no pênis gigante quase que despido de homem; (ii) no rosto feminino extático, 

contorcido; (iii) na dilatação do tempo do sexo conjugada à ideia de atualidade, de captura em tempo real; e 

(iv) na ocorrência fisiológica convencionada pelo próprio gênero pornô como a prova cabal da ocorrência do 

orgasmo, que é a expulsão, de preferência abundante, de fluidos (especialmente do esperma) — são conjugados 

numa única cena final, a ejaculação no rosto, que fica como uma espécie de realização resumida, extremamente 

condensada, dos princípios de explicitação sexual sobre os quais o gênero discursivo pornô funda seu 

objeto/produto. Esta é a explicação que conseguimos encontrar para a consolidação das cenas de cumshot/"gozar 

na cara" como elemento típico e quase obrigatório do pornô. 
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suas sincronias, suas justaposições)... não há como experimentar o ato sexual assim 

(dizíamos), e ao mesmo tempo fazer parte dele, vivê-lo. É algo a que somente se assiste — no 

pornô. 

3.2.4. Comunidade pornô 

Antes desta pesquisa, não tínhamos ainda atentado na importância da construção de uma 

noção de "comunidade" de usuários do site pornô. O portal cria um enorme dispositivo de 

cooperação entre os clientes, e transforma quase tudo o que o consumidor lhe informa em 

dados — dados frequentemente exibidos como índices objetivos que podem influir na tomada 

de decisão, como o indicador de qualidade do vídeo ("Porn Quality") ou o de "mais vistos". 

Todo o consumo de vídeos é coletivizado, e o usuário frequentemente fica no lugar do 

"número", da "unidade" que contribui numa contabilização sistemática e gigantesca. 

 Dizer que o consumidor é "só um número" deixar-nos-ia, porém, a um passo de cair 

numa velha ladainha — daquelas que terminariam em "seja você mesmo!", "pense fora da 

caixinha!", ou em qualquer outro desses brocardos metade publicidade, metade autoajuda. 

Ademais, dizê-lo seria inveraz, porque a abordagem, o assédio ao consumidor, é muito mais 

completo e sofisticado. 

 A análise de diversas propagandas presentes no site pornô nos mostra como o alvo é 

convocado, insistentemente, a comparar o seu corpo com o corpo pornô, o seu sexo com o 

sexo pornô, o seu pênis com o pênis pornô. Sonda-se-lhe o tamanho do membro, a duração da 

transa, a intensidade do prazer, a voracidade das parceiras sexuais... o usuário está ao alcance 

da visada pornográfica, do processo de composição/representação do vídeo — pode ser 

medido pelos parâmetros do pornô, e está, diga-se de passagem, sempre um tiquinho aquém. 

 Nessa linha, muitos elementos do dispositivo que se reportam vídeo amador atuam 

para um nivelamento (imaginário) entre o espectador e o pornô; o ato de consumir é posto no 

mesmo plano do ato de carregar um vídeo no site, que também aparece como continuidade da 

atividade de transar e filmar a transa — e todo esse ciclo se explica pela ideia de uma 

comunidade ("PornHub Community"). O sexo pornô não é diferente do sexo acessível ao 

usuário, o corpo pornô não é diferente do corpo do usuário... é nessa direção que vai o 

discurso do site quando interpela o espectador e quando fala de pornografia amadora. 

 A "comunidade" é, portanto, a dos corpos/sexos suscetíveis (i) à exposição pornô e (ii) 

à excitação que decorre de se ver essa exposição. Mas se o corpo pornô não pode ser 

experimentado em primeira pessoa e se no sexo pornô não se toma parte (porquanto é ato 
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complexo, que só se perfaz depois da intervenção de instâncias não-sexuais, o enquadramento 

e a montagem), a que é que o usuário é de fato convidado? Talvez simplesmente a contribuir 

(com cliques, com interjeições, com imagens íntimas) para uma extensão dos domínios da 

instituição pornô, para seu avanço sobre novas pessoas, novos objetos e novos territórios.
127

 

3.2.5. Algumas limitações desta pesquisa  

Falaremos de modo direto sobre as limitações que pudemos perceber no presente trabalho. 

Quer porque nos esquecesse fazê-lo, quer porque nos escapasse ao recorte definido nos 

inícios, quer, ainda, porque se nos mostrasse impossível de encaixar no texto com o merecido 

rigor, cada item da lista abaixo pode ser considerado ao mesmo tempo uma carência e uma 

proposta de complementação do presente estudo em projetos futuros. 

– Nossa revisão bibliográfica foi um tanto defeituosa na apresentação de abordagens 

conservadoras sérias sobre a pornografia — abordagens contra as quais temos bem 

menos preconceitos do que a maioria de nossos colegas de universidade; Scruton  

(1986) parece ser o melhor ponto de partida. 

– Também deixamos de considerar o elemento do humor no pornô online. Falamos 

bastante em atuações "caricatas" dos atores, mas não nos detivemos no humor que pode 

estar contido no pornô (terreno que parece ser fértil para jogos de palavras e paródias), 

nem no humor que pode ser feito com base no pornô (sites pornográficos "politicamente 

incorretos" como Efukt.com, alusões à pornografia em programas de televisão como 

Family Guy, etc.). 

– Não buscamos nenhuma especificidade geográfica ou cultural; não pudemos explorar 

pornografias que se inserem em mercados/grupos/regiões específicos (por exemplo: 

pornografia no islã, cultura pornô gay, comunidades de sadomasoquismo e o pornô, 

pornô brasileiro e suas novidades — reality shows como "Casa das Brasileirinhas" — 

etc.). 

– Também abdicamos de falar sobre as inovações tecnológicas que têm aparecido no 

mercado pornográfico: novas técnicas de vídeo, óculos de realidade virtual que 

permitem a visualização de cenas sexuais como em "primeira pessoa", brinquedos 

eróticos realistas, como bonecos em tamanho real e que imitam as formas e a textura do 

corpo humano. 

– Não pudemos fazer uma análise mais profunda das produções pornográficas "políticas", 

aquelas que pretendem intervir na sociedade, e modificá-la ativa e conscientemente; é o 
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 "A regra de ouro das práticas institucionais é a ampliação do âmbito de ação e a extensão de seu objeto, na 

absorção e no apagamento das fronteiras com outras instituições" (GUIRADO, 2009a, p. 131) 
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caso da pornografia feminista (ou "porna"), de que citamos o nome da diretora Erika 

Lust. 

– Também deixamos de fora peças de literatura; seria muito interessante contrastar o site 

pornô com a literatura erótica que tem sido vendida nas livrarias, bem como com alguns 

textos online — de blogs íntimos a sites de "fanfictions" (tipo de "folhetim online" em 

que fãs de determinados livros ou filmes escrevem histórias baseadas em obras de 

ficção conhecidas do público geral, inclusive criando versões eróticas ou pornográficas 

de Harry Potter, Crepúsculo e inúmeras outras). 

– Faltou-nos um estudo mais técnico sobre teoria do cinema, teoria da propaganda e da 

comunicação social, sobre webdesign e programação... tudo isso poderia contribuir para 

uma visão mais completa dos objetos (tão diversos!) de que tratamos, dos dispositivos, 

das estratégias e das formas de composição em jogo no corpus. 

– Não pudemos contemplar, na pesquisa, uma análise dos perfis dos usuários do site 

pornô, das fotos que eles publicam, das autodescrições que associam às suas páginas... 

também não estudamos propriamente a figura do ator pornô, dados biográficos, 

depoimentos publicados, outras faces da vida... (p. ex.: Johnny Sins e Kissa Sins, atores 

pornôs com larga experiência na indústria, que hoje estão casados, têm um canal de 

vídeos não-pornôs no YouTube, um blog e também um site independente em que 

comercializam seus filmes pornôs caseiros, além de bonés e adesivos da marca Sins.) 

– Não realizamos entrevistas com usuários, o que limitou a obtenção de relatos sobre a 

experiência pessoal de consumir pornô. 

3.3. Palavras finais 

Embora nosso estudo não tenha buscado descobrir o papel da pornografia no comportamento 

das pessoas, na cultura, no imaginário social ou na moral, reunimos aqui material suficiente 

para formar a certeza de que o pornô tem plenas condições de meter seu bedelho nessas e 

noutras esferas; dito de outro modo, o pornô online estrutura-se, sim, como um discurso que 

tem algo a dizer sobre a vida sexual das pessoas, sobre suas condutas e seus desejos, e que 

pode influir no posicionamento dos sujeitos em certos jogos de prazer/verdade concernentes à 

experiência do sexo. 

 Ao longo da pesquisa, pudemos ver como semelhante constatação era verdadeiro 

pressuposto para algumas interpretações sobre o material pornográfico e seu papel na 

sociedade; ouvimos umas vertentes dizendo que o pornô seria capaz de moldar 

comportamentos sexuais (inclusive fomentando condutas abusivas e violentas) e outras 

defendendo que ele poderia trazer benefícios, como esclarecer sobre a anatomia e o 
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funcionamento do sexo, ou então auxiliar na formação de uma identidade própria associada às 

preferências sexuais (inclusive emancipando imaginários gay, bi, trans, queer etc.). 

 O pornô online pode até confirmar cada uma dessas vozes, mas a ideia que propomos 

vai um pouco além dessas confirmações. O que nos parece o cerne da questão é que o 

material analisado dá margem à apreensão desses diversos e contraditórios "efeitos" sobre a 

sexualidade (e até de outros), e isso ocorre por conta mesmo de sua estrutura complexa, da 

intricada rede estabelecida entre seus procedimentos de representação, que permite que 

efeitos de justaposição, simultaneidade, sincronização e exagero se entrelacem e se 

apresentem ao consumidor de uma forma quase que automática. É um resultado discursivo 

polimorfo, que é prolífico em imagens exóticas e que ostenta potência para compor, em tom 

de quem apenas documenta a realidade, espetáculos carnais os mais exuberantes. 

 Variando a formulação, podemos dizer que é próprio do dispositivo pornô online 

passar, em diferentes camadas que se desenrolam simultaneamente, umas mensagens vazias e 

interjetivas, outras contraditórias entre si, outras ainda paradoxais dentro de si mesmas; umas 

mensagens óbvias, outras duvidosas ou falsas, e outras tantas que são puras suposições, só 

referendadas quando o receptor a elas se amolda, assumindo-as como verdadeiras. É no 

amálgama entre essas camadas que está a forma de a pornografia conversar com o campo da 

sexualidade e nele deixar a sua marca, assim como é no amálgama entre imagens de corpos 

desnudos, recortados e exagerados que está a forma de a pornografia mostrar o sexo, dizer o 

que ele é, o que ele pode ser ou o que ele deve ser. 

 Em nossa pesquisa, pudemos ver como o portal pornográfico atua afirmando, 

positivando um objeto seu. O site, quando se apresenta a seu usuário, promete uma 

subserviência eficiente aos desejos dele, constituindo-o no discurso como alguém que 

conhece e quer "o sexo explícito". A análise do dispositivo nos mostrou, contudo, que o pornô 

online é uma instituição que integra os consumidores em sua peculiar contextura, 

estabelecendo lugares discursivos, moldando subjetividades e instituindo concepções 

propriamente pornôs de corpo, de comunidade e de sexo — do mesmo sexo supostamente 

conhecido, a cuja explicitação supostamente se visava. 
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B. Vídeos mencionados e analisados 

Quem quiser ver algumas figuras dos vídeos mencionados, assim como algumas outras que 

ilustram determinadas passagens do trabalho (como as descrições dos logotipos e da 

estrutura dos sites), poderá abrir o Caderno de Figuras que deixamos disponível no seguinte 

link:  

https://drive.google.com/open?id=0B7B4fvSrKWhcVHl0Q0ZabDZCOVk 

 Abaixo temos uma lista dos vídeos apresentados que segue a numeração utilizada ao 

longo do texto; o primeiro quadro serve de referência quanto ao conteúdo de cada um dos 

campos.  

 Observação: Não temos direitos autorais sobre os vídeos aqui mencionados, que 

podem ser retirados do ar a qualquer momento pelo proprietário do site, caso sejam 

verificados eventuais descumprimentos aos termos de serviço da página hospedeira.. 

 

000 - Modelo 

Sinopse Meio(s) em que foi obtido 

Duração 

Produtora ou Programa 

Principais atores 

Link 

 

001 - The Relax Room: Would You Want One At Work? 

Propaganda em forma de falsa reportagem, 

humorística, em que uma empresa cria uma 

"relax room" com acesso ao site XHamster, 

para aumentar a produtividade dos 

empregados. 

XHamster/Youtube 

3min 

XHamster 

- 

https://www.youtube.com/watch?v=YlaQTH

x-yNo 

 

002 – "Horizon" - Inside the Dark Web 

Capítulo de uma série da BBC; aqui, a 

criptografia e a Dark web são discutidas 

diante das questões do direito à privacidade e 

do cibercrime.  

Daily Motion 

50min 

BBC 

dir. Mark Radford 

http://www.dailymotion.com/video/x2j0kdq 

 

https://drive.google.com/open?id=0B7B4fvSrKWhcVHl0Q0ZabDZCOVk
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003 – Lattesfuck 2013 parte 5 

Vídeo editado para a Semana de Psicologia 

de 2013; nele apresentamos como os os 

quadros no interior dos vídeos pornôs tendem 

a seguir uma sequência (mais ou menos) 

padronizada. 

Próprio/Xvideos 

4min 

Thiago E. Luzzi, Luiz M. Guimarães 

Vários 

http://www.xvideos.com/video7062197/-

_lattesfuck_2013_-_parte_5 

 

004 – Lattesfuck 2013 parte 1 

Vídeo editado para a Semana de Psicologia 

de 2013; nele reunimos algumas cenas do 

cinema não-pornô que insinuam o sexo, mas 

em que o ato não é exibido. 

Próprio/Xvideos 

3min 

Thiago E. Luzzi, Luiz M. Guimarães 

Vários 

http://www.xvideos.com/video7061910/-

_lattesfuck_2013_-_parte_1 

 

005 – Lattesfuck 2013 parte 2 

Vídeo editado para a Semana de Psicologia 

de 2013; nele simulamos como seria a 

inserção do sexo explícito na "cena do carro" 

do filme Titanic. 

Próprio/Xvideos 

1min 42seg 

Thiago E. Luzzi, Luiz M. Guimarães 

Vários 

http://www.xvideos.com/video7061955/-

_lattesfuck_2013_-_parte_2 

 

006 – Lattesfuck 2013 parte 3 

Vídeo editado para a Semana de Psicologia 

de 2013; nele apresentamos algumas 

historietas comuns nos vídeos pornôs. 

Próprio/Xvideos 

4min 

Thiago E. Luzzi, Luiz M. Guimarães 

Vários 

http://www.xvideos.com/video7062016/-

_lattesfuck_2013_-_parte_3 

 

007 – Internet Porn 

Propaganda de uma empresa de soluções em 

segurança online, em que alguns riscos sobre 

a navegação em sites pornográficos são 

abordados. 

Youtube 

2min 46seg 

Comodo Security Solutions 

(não identificada) 

https://www.youtube.com/watch?v=fP1gD9

mGdT4 
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008 – Sex Instruction  

Quando sua namorada Callie rejeita o pedido 

de terminar a transa recebendo o esperma 

sobre o rosto, James encontra a madrasta de 

Callie, que promete ensinar a ele (e à 

enteada!) como "dar conta do negócio". 

RealityKings/Xvideos/YouPorn 

33min 40s 

Reality Kings 

James Deen, Callie Cyprus, Ariella Ferrera 

www.youporn.com/watch/8170975/callie-

cyprus-gets-sex-instructions/ 

 

009 – (Re)vendo cinema e pornô em Zizek 

Vídeo apresentado em conjunto com Luís M. 

Guimarães no congresso Hímeros, Arte e 

Psicanálise (UVA, Rio de Janeiro, 2013) 

Xvideos 

3min 

Thiago E. Luzzi, Luiz M. Guimarães 

Vários 

http://www.xvideos.com/video3882912/reven

do_a_teoria_zizekiana_do_cinema_e_da_por

nografia_atraves_do_material_porno 

 

010 – Chloe Amour and Ariella Ferrera share cock and facialed 

Vídeo de "iniciação sexual" em que agora é 

um rapaz quem participa da propedêutica da 

atriz Ariella Ferrera, a mesma de Sex 

Instruction (VÍDEO 008). 

Xvideos 

5min 9seg 

Mommy Bang 

Ariella Ferrera, Chloe Amour, (mais um) 

http://www.xvideos.com/video7107261/chloe

_amour_and_ariella_ferrera_share_cock_and

_facialed 

 

011 – Johnny Sins gets his bday wish with two chicks at the same time 

Johnny Sins recebe seu presente de 

aniversário: sexo a três com a esposa e uma 

amiga. As cenas quentes do trio são filmadas 

com um smartphone. 

Xvideos 

7min 04seg 

Brazzers 

Vanilla Deville, Jessa Rhodes, Johnny Sins 

http://www.xvideos.com/video4855668/john

ny_sins_gets_his_bday_wish_with_two_chic

ks_at_the_same_time 
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012 – These three teen guys can t stop licking and fucking each other s assholes!  

Primeiro, um rapaz numa floricultura aceita 

fazer uma entrega; antes que ele conclua a 

ligação, a imagem é bruscamente cortada e 

passamos a ver uma cena em que três rapazes 

praticam bastante sexo oral e um pouco de 

penetração anal. 

YouPornGay 

5min 10seg 

(?) Twink Beginners 

(não identificados) 

http://www.youporngay.com/watch/7790718/

these-three-teen-guys-can-t-stop-licking-and-

fucking-each-other-s-assholes/ 

 

013 – Feeling my self  

Vídeo caseiro, de tipo solo e verified 

amateur, em que se vê uma mulher 

acariciando-se e masturbando-se para a 

câmera — que provavelmente também é ela 

quem manuseia. 

YouPorn 

1min 17seg 

Amador/ PornHub Community 

(não identificados) 

http://www.youporn.com/watch/12567099/fe

eling-my-self/ 

 

014 – Beautiful virgin gets her first dose of hardcore sex  

Depois de despir-se lentamente num cenário 

elegante e minimalista, a cliente deita-se para 

uma sessão de massagem, que acaba se 

tornando uma cena de sexo no estilo female 

friendly. 

YouPorn 

6min 

18VirginSex 

Não especificados 

http://www.youporn.com/watch/13265105/be

autiful-virgin-gets-her-first-dose-of-hardcore-

sex/ 

 

015 – Shagged the Shrink  

O clipe mostra um paciente no divã de sua 

psicóloga. Em poucos segundos de vídeo 

(que certamente foi cortado de uma peça 

maior) os dois já estão fazendo sexo. 

Xvideos 

5min 

21Sextury 

Não especificados 

http://www.xvideos.com/video5827845/shag

ged_the_shrink#_tabComments 

 

016 - Teamwork 

Vídeo muito comentado de YouPorn (189 

comentários); com mais de uma hora, mostra 

duas cenas de sexo (40min e 30 min, aprox.), 

cada uma envolvendo duas mulheres e um 

homem, em que há muita cooperação para o 

prazer e a ejaculação (cunilínguas, rimjobs 

etc.). 

YouPorn 

1h 09min 50seg 

Seymore Butts (Brady's Pop Productions) 

Rucca Page , Kayla Synz 

http://www.youporn.com/watch/577998/team

work/ 
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017 – Amateur Couch Fuck 

O vídeo mais comentado de YouPorn (911 

comentários); com menos de cinco minutos 

de duração, mostra algumas cenas íntimas 

filmadas por um casal no sofá da sala de 

estar. 

YouPorn 

4min 41seg 

Amador 

Simi 

http://www.youporn.com/watch/410835/amat

eur-couch-fuck/ 
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GLOSSÁRIO 

DICA: Consultando a dissertação em formato digital, disponível no banco de 

teses da USP, é possível utilizar o mecanismo de busca do seu leitor de PDF ou 

de seu navegador da internet (teclando ctrl+F) para localizar onde, no texto, as 

palavras do glossário foram utilizadas. 

 

adblocker software ou aplicativo que funciona como filtro antipropagandas no 

navegador de internet; com ele, os banners de propaganda são 

ocultados, e até os comerciais que antecedem vídeos no YouTube são 

eliminados. A difusão desse tipo de programa parece vir fomentando a 

agressividade das propagandas, o que dificulta a experiência do usuário 

que não instalou o programa, pois ele acaba sendo assaltado por 

anúncios cada vez mais numerosos e invasivos. 

amateur ("amador") categoria de vídeos pornográficos que se define em 

oposição aos vídeos "profissionais", feitos por produtoras e com atores 

que vivem disso (os vídeos "profissionais" não são uma categoria à 

parte, não há uma "palavra-chave", como há "amador", para classificá-

los); o vídeo amador normalmente é filmagem caseira, com câmera 

parada ou segura na mão de um dos transantes; pode ser divulgado com 

consentimento das partes ou não, caso este em que a justiça pode ser 

acionada para a remoção do conteúdo; normalmente não têm enredo; 

podem ser só fragmentos de vídeo — sem preliminares, clímax, 

variação de posições... tudo aquilo que é característico do pornô 

profissional; as imagens tendem a ser menos nítidas, o som não tão 

claro, e a variedade de formas corporais é bem maior do que a dos 

filmes profissionais. 

asian ["asiática", "oriental"] tag que designa a pessoa (mulher) que é oriental 

ou que tem um tipo físico semelhante ao das orientais do pornô (pele 

bem clara, corpo magro e pequeno, olhos "puxados" e frequentemente 

com um pouco mais de pêlos pubianos); também pode-se referir à 

pornografia japonesa, caso em que a tag mais utilizada é "japanese". 

blowjob  

(blow job) 

(blow-job)  

["boquete"] sexo oral praticado no pênis; a componente job remete a 

uma série de outras práticas de estimulação não-genital do pênis (v. 

footjob, handjob, titsjob); (chamado também de: fellatio, cocksucking, 

oral). 

bukake cena pornográfica (e palavra-chave [tag] ou categoria) em que vários 

homens ejaculam sobre o rosto de uma mesma pessoa; é uma espécie 

de coletivização do facial, podendo envolver dezenas de homens 

amontoados para contribuir com seu esperma, que às vezes chega a 

entrar nos olhos, ouvidos e quase sempre na boca da mulher ou do 

homem alvejados. 

cameraman ["o câmera"] operador da câmera, trabalhador que cuida da filmagem 

de um vídeo pornográfico. 
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cock  

(dick) 
["pau"] gíria comum, na pornografia online, para se referir ao pênis; em 

português teríamos uma miríade: pinto, pau, pica, caralho, rola, 

piroca...  

comentário texto de curta extensão em que um usuário da internet (e do pornô 

online) escreve algo relacionada ao material a que se associa o 

comentário, opinando, fazendo apontamentos, esclarecendo, 

perguntando... Podem-se comentar vídeos, fotos, textos e até mesmo 

comentários alheios. 

compilation ["compilação"] tipo de vídeo pornô que reúne vários trechos oriundos 

de clipes diferentes, quase sempre ficando apresentado, já no título, o 

critério da seleção; assim podemos ter "cum shot compilations" — em 

que várias cenas de ejaculação são mostradas, uma seguida da outra — 

"gay asian compilation", em que várias cenas de sexo gay envolvendo 

asiáticos são justapostas, e assim por diante; frequentemente são 

edições caseiras feitas por usuários mais ativos do site pornô. 

cum (come) ["gozo"/"gozar"] expressão que designa o sêmen ou o ato de ejacular; 

em português teríamos: gozar, porra, esporrar etc. 

cumshot 

(cum-shot)  

(cum shot) 

["tiro de porra", "jato de porra", "gozada" etc.] acontecimento da 

ejaculação masculina, filmada na pornografia; a ejaculação é 

normalmente derramada sobre algum corpo, sendo a quantidade 

expelida suficiente para que o fluido seja visível; as partes do corpo 

mais escolhidas para o cumshot são os seios, nádegas, barriga ou 

exterior da vagina, mas a principal é o rosto; alguns vídeos que 

exploram assuntos específicos podem explorar o cum shot em outros 

locais, como nos pés, mãos, dentro de recipientes para que o esperma 

seja bebido ou até sobre outros objetos; certa feita apareceu-nos um 

vídeo em que a personagem de um "terapeuta" curava, por meio do 

sexo, sua "paciente" viciada em usar o celular —  o cum shot foi direto 

no aparelho, que a moça manteve bem junto ao rosto enquanto seu 

parceiro ejaculava. 

curtir/curtida o ato de apertar um botão que tem o desenho de um polegar apontado 

para cima, ou o efeito de apertar esse botão e ter tal ato contabilizado 

no número que indica quantas pessoas já "curtiram" aquilo; o botão 

pode estar associado a um vídeo, a uma fotografia ou a textos (longos 

ou curtíssimos), e expressa unicamente que quem apertou "gostou" 

daquilo. 

dark web no interior da deep web, é aquela parte em que se concentram coisas 

que estão escondidas porque "precisam estar", porque são 

extremamente ofensivas e ilegais (pornografia infantil, comércio de 

armas e narcóticos ilícitos, tráfico humano, vídeos de estupro etc.) 

deep web porção "profunda" da internet, somente acessível por meio de 

programas de computador específicos; é um ambiente ao mesmo tempo 

protegido (pois a máquina fica irrastreável durante o acesso) e perigoso 

(pois há em circulação mais numerosos e mais potentes conteúdos 

prejudiciais ao computador, assim como proliferam ali materiais 

ilegais). 
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descurtir 

(não curtir) 

(unlike) 

similar do botão "curtir"/"like", mas que demonstra o desgosto diante 

do material; nem todos os sites que trabalham com mecanismos de 

botões curtir trabalham também com o de não curtir (mas nunca se 

encontra, pelo menos no pornô, a opção "não curtir" sozinha, sem seu 

par positivo). O símbolo do "não curtir" é o polegar apontado para 

baixo. 

dildo ["postiço", "consolo"] equipamento sexual, normalmente de borracha 

mas em alguns casos de acrílico ou plástico, que tem forma fálica, 

podendo ser uma réplica de pênis (até mesmo de um pênis real, com 

molde obtido de algum ator pornô famoso) ou uma forma cilíndrica 

mais simples, com extremidade arredondada; às vezes tem outros 

detalhes (ondulado, com estimulador de clitóris, alongado e com duas 

extremidades fálicas, etc.), e em alguns casos tem tamanho gigantesco. 

doggystyle ["de quatro"] posição sexual em que uma pessoa é penetrada por trás, 

ficando apoiada sobre os quatro membros (cotovelos e joelhos) e com o 

traseiro projetado para cima, bastante exposto. 

facial ["gozada no rosto", "gozada na cara"], tipo mais comum de cum shot 

nos filmes pornôs mainstream, a ejaculação do homem ou dos homens 

ocorre sobre o rosto de seus parceiros e parceiras, que frequentemente 

expressam [ou tentam expressar] estarem recebendo as golfadas com 

satisfação. 

fade (gradiente) estilo de transição entre uma imagem e outra; em vez de uma 

substituição seca, em que a primeira imagem desaparece no mesmo 

instante em que a outra surge, o gradiente proporciona uma transição 

lenta, em que a primeira cena vai ficando transparente  até desaparecer, 

e a segunda vai-se materializando na tela até ficar inteira; o mesmo 

processo pode ser realizado na camada de som: uma música ou 

gravação vai perdendo volume, outra começa a ganhar, até que suma a 

primeira e só sobre a segunda. (pode haver ou não uma "tela 

intermediária", ficando a sequência assim: primeira imagem... 

escurecimento... tela intermediária preta... aparecimento... segunda 

imagem) 

fake ["falso"] expressão adjetiva muito usada no meio pornô; qualifica tudo 

aquilo que não é natural/espontâneo/real: aquilo que é simulado (um 

orgasmo fake), aquilo que é encenado (um amador fake), aquilo que é 

artificial (seios fake, "fake boobs", siliconados). 

female friendly  

(for her) 
categoria de vídeos pornográficos que se define pelo público a que visa 

agradar: as mulheres; esses vídeos tendem a ter uma estética própria, 

que conserva alguns elementos do pornô convencional e transforma 

alguns outros; como subgênero desta haveria a pornografia feminista, 

que se volta às mulheres e também investe-se de um caráter 

político/ideológico ("emancipação do desejo feminino", 

"questionamento de padrões de beleza", etc.). 

footjob estimulação do pênis com os pés (v. blowjob) 

for her ["para ela"] (v. female friendly) 
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fucking machine ["máquina de foder"] aparelho elétrico com um dildo embutido, que 

simula os movimentos da penetração ou os replica de forma 

intensificada, acelerada, ampliada; ainda não vimos versão que simule 

o corpo feminino. 

gangbang cena de sexo em que vários homens revezam a penetração de uma 

única mulher (que é penetrada ao mesmo tempo pelo ânus e vagina, e 

pratica a felação enquanto masturba algum outro órgão, sendo que 

provavelmente alguns outros rapazes ainda esperam, em volta, a 

chegada de seus turnos); a categoria também existe no pornô gay, e a 

regra é não haver troca na posição "passiva" (um dos compartes é, do 

começo ao final do vídeo, o "alvo" da foda em grupo). 

gap (gapping) categoria bastante específica, em que a penetração anal, realizada por 

um pênis de alto calibre, é alternada com a retirada do membro e a 

filmagem do orifício — que não retorna imediatamente a seu diâmetro 

natural, mas fica aberto (com um "gap"), deixando a câmera filmar até 

um pouco do interior do corpo (parte interna do reto). 

gay palavra utilizada para indicar e rotular pornografia que apresenta 

intercurso sexual entre dois ou mais homens mas não entre homens e 

mulheres nem só entre mulheres; a pornografia gay tem um corpo de 

gírias e categorias próprio, que tem intersecções com aquele do pornô 

heterossexual mas que não se confunde com ele. 

GIF (formato de 

arquivo) 
corresponde a uma imagem em movimento ou a um pequeno vídeo (1 a 

3 segundos) que fica repetindo constantemente (loop). No pornô online, 

normalmente o gif apresenta um movimento como se fosse reiterado — 

mostrando o pênis entrando e saindo uma vez, e repetindo a imagem 

em loop, passa a impressão de que assistimos a uma filmagem em que 

o movimento de penetrar é repetido. 

glory hole cena sexual em que o homem é separado da mulher ou de outro homem 

por uma parede ou biombo contendo unicamente um buraco por onde o 

pênis entra na cena — excluindo completamente seu portador, que não 

aparece na tela em nenhum momento. 

gonzo absorvido de uma modalidade de jornalismo, o termo designa vídeos 

pornôs normalmente em formato POV, mas que também envolvem 

falas de quem segura a câmera, que entra em cena, interage com outras 

pessoas, convida ao sexo e fica como que "documentando" uma 

interação sexual "real", "improvisada" ali. 

handjob ["punheta"] estimulação (masturbação) do pênis com a mão, 

frequentemente até o orgasmo; (v. tb. blowjob). 

hardcore qualificador de conteúdo pornográfico que indica alguns aspectos de 

sua composição: que mostra a penetração, que o sexo é representado de 

forma intensa, sem anteparos e pudores... a metáfora embutida na 

palavra é a de tirar toda a roupa e todos os obstáculos ao sexo e ao 

prazer, deixando apenas o "núcleo duro", um sexo puro que se pretende 
até, por ser filmado diretamente e sem cortes, livre das distorções da 

representação. 
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HD  

(high definition) 
["alta definição"] selo de qualidade gráfica elevada de alguns vídeos, 

que apresentam a imagem mais definida — menos borrada e mais 

adequada à visualização em telas grandes. 

hentai categoria de clipes pornográficos de origem japonesa, em que as cenas 

sexuais são feitas de desenho animado; a categoria permite a 

composição de qualquer corpo e, inclusive, de cenas envolvendo 

criaturas míticas, monstros, pênis duplos ou de tamanhos absurdos, 

mulheres de três seios, posições sexuais e ângulos francamente 

inatingíveis por pessoas reais... 

home page página inicial de um site, onde seu conteúdo é apresentado ao usuário e 

de onde se pode, clicando, caminhar para as diversas sessões e 

materiais que o sítio oferece. 

jizz sinônimo de cum 

lesbian ["lésbico"] palavra utilizada para indicar e rotular pornografia que 

apresenta intercurso sexual entre duas ou mais mulheres; 

diferentemente da pornografia gay, que é mesmo destinada a um 

público composto de homens homossexuais, os vídeos de categoria 

lesbian normalmente são parte do pornô heterossexual, que tem um 

público majoritariamente (mas não exclusivamente) de homens 

heterossexuais; não é considerada uma categoria "para lésbicas" 

like  (v. curtir/curtida) 

meat shot tomada pornográfica que filma quase exclusivamente o contato entre os 

órgãos sexuais, deixando de fora as partes do corpo que não estejam 

interagindo sexualmente; "meat" significa "carne", sendo esta tomada 

aquela que enfatiza o contato carnal, os sexos destacados dos corpos 

inteiros que estão transando 

MILF sigla para Mother I'd Like to Fuck, é uma tag pornô que designa uma 

ou mais mulheres do vídeo como sendo mais velhas do que o padrão 

pornográfico (numa estimativa: passaram de quarenta e poucos anos) e 

que são consideradas ainda altamente desejáveis. Normalmente 

assumem o papel de mulher sexualmente experiente e dominante nos 

vídeos que envolvem historietas e encenações. 

MMF, 

MFM, 

MFF 

siglas que ordenam as letras M para male e F para female, apresentando 

combinações entre os sexos conforme as letras se toquem (estejam 

adjacentes) ou não; assim, MFM conterá uma mulher sendo tocada por 

dois homens que não interagem (intencional/sexualmente) entre si, 

enquanto MFF conteria duas mulheres que interagem entre si e com o 

homem (como em Sex Instruction) e MMF conteria dois homens que se 

tocam entre si e também em uma mulher (vídeos que seriam rotulados 

com "bisexual" ou "bisexual threesome"). O pornô heterossexual evita 

apresentar o contato entre M e M, mas aceita bem o contato entre F e F. 

money shot (v. cumshot) 

muffdiving literalmente, "mergulhando na vagina"; parece designar um cunilíngua 
vigoroso e dedicado -- traduzimos na dissertação por "caindo de boca". 
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nudes gíria que designa fotografias contendo nudez, normalmente tiradas pela 

própria pessoa ou por um parceiro, que são mantidas no celular ou 

enviadas para uma ou poucas pessoas, como uma espécie de interação 

íntima; as fotografias podem acabar espalhadas pela internet, seja por 

um equívoco no manuseio do celular, seja porque uma das partes 

descumpre o acordo (às vezes tácito) de não dar divulgação, seja 

porque o aparelho celular é furtado ou invadido por ferramentas 

digitais maliciosas 

peep show show de strip-tease em que uma dançarina se despe, normalmente ao 

som de uma música, exibindo-se e dançando para um único espectador 

penetração dupla 

(double penetration) 

("DP") 

cena pornográfica (e palavra-chave [tag] ou categoria) em que um 

homem ou uma mulher é penetrado por dois pênis ao mesmo tempo 

(podendo ser um na vagina e um no ânus, ambos no canal vaginal ou 

ambos pelo anel anal — no caso gay só há esta opção). 

point of view (v. POV) 

Porn Quality indicador gerado pelo site pornô, com base em informações dadas pelos 

usuários (curtir/não curtir); fica como índice "objetivo" da qualidade do 

vídeo, apresentando-se como porcentagem ou como nota (vídeo de zero 

a cinco "estrelas"). 

portal (na internet) termo que muitas vezes é usado como sinônimo de "site", 

mas também, por vezes, tem uma conotação mais específica, 

descrevendo um tipo de site que armazena, organiza e redireciona a 

uma gama muito grande de conteúdos; nesse sentido, seria "portal" 

pornô um sítio que abrigasse milhões de vídeos, organizando-os de 

diversas formas e com uma arquitetura complexa de informações, 

assim como contivesse outros tipos de serviço: fotografias, interação 

via webcam, participação de usuários para avaliar e comentar, 

programas de remuneração de atores e atrizes amadores, etc. 

POV sigla de "point of view", modo de filmagem em que a câmera está na 

mão de um dos participantes e todo o vídeo é registrado apresentando a 

perspectiva daquela pessoa 

preview ["pré-visualização"] (v. thumbnail). 

pussy ["buceta"] gíria comum, na pornografia online, para se referir à vagina; 

em português teríamos várias versões: boceta/buceta, xoxota/xota 

reverse cowboy posição sexual bastante explorada desde os primórdios da 

representação pornográfica; nela, a mulher fica em cima do homem 

enquanto é penetrada, mas não fica virada de frente para ele, e sim de 

costas, deixando ver a parte da frente do seu corpo e também a frente 

da vagina e o pênis que a penetra; o homem quase não aparece nessas 

imagens. 

reverse gangbang tipo de vídeo "gangbang" em que é um grupo de mulheres que transa 

com um único homem; normalmente contém uma dose de "dominação" 

(o homem é amarrado, subjugado), mas não é comum que ele perca 
com isso sua ereção ou sua capacidade de, ao final, ejacular. 
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rimjob ["cunete"] tipo de intercurso sexual em que o ânus, e especialmente o 

ânus masculino, é estimulado por boca e língua de outrem (também 

chamado "beijo grego"). 

selfie autorretrato fotográfico, normalmente tirado com a câmera de um 

dispositivo móvel conectado à internet, dispositivo por meio do qual se 

tende a publicar a fotografia nas redes sociais ou compartilhá-la com 

amigos; pode apresentar apenas a pessoa que está fotografando a si 

mesma, como também ela e a pessoa ou as pessoas que a acompanham, 

numa selfie coletiva. 

shemale tag pornô para travesti, transexual, homem cujo corpo tem formas 

"femininas" (incluindo seios) mas que conserva o pênis; (chamado 

também de: tranny, ladyboy) 

site  

(website) 
 lugar na internet, acessado por meio de um endereço ("link"); consiste, 

normalmente, em uma tela (página) que apresenta algum tipo de 

conteúdo (textos, vídeos, fotografias) e que pode remeter a outras 

páginas, internas ao mesmo site ou a ele exteriores, por meio de textos 

ou caixas clicáveis; o domínio de um site pode ser muito extenso, 

envolvendo diversas páginas e várias camadas de conteúdo, o que cria 

uma verdadeira arquitetura virtual. 

solo  

(solo male)  

(solo female) 

vídeo em que só uma pessoa figura, masturbando-se para a câmera e 

exibindo seu corpo em posições diversas; pode ser um homem (solo 

male) ou uma mulher (solo female). 

squirting ["ejaculação feminina"] expulsão de líquido pela vagina, associada, por 

conta do efeito visual, à ejaculação masculina; a origem e a composição 

do líquido são diversas das do fluido seminal e ele não tem capacidade 

de fecundação; ampla é a exploração, porém, da imagem desse 

fenômeno no pornô, que configura categoria de vídeo própria e que 

pode envolver abundantes e repetidos jatos de líquido — que ficam 

como "prova" de um prazer/orgasmo feminino, em franca analogia com 

a ejaculação masculina. 

straight sex sexo heterossexual (não é gay, lésbico, bissexual, transexual...) 

tag etiqueta ou palavra-chave que o usuário cria para tornar seu vídeo mais 

fácil de localizar; normalmente as tags funcionam num sistema 

ascendente, ou seja, não há controle central do sítio pornô sobre elas, 

sendo comum aparecerem muitas tags designando o mesmo tipo de 

vídeo (erros de grafia, variação de número, abreviação etc.), algo que 

não acontece em um sistema centralizado como o de categorias. 

teen ["novinha", "adolescente"] designa a mulher ou (no pornô gay) o rapaz 

jovem ou cujo corpo aparente ser o de um jovem; muito embora a faixa 

etária do teen do inglês cubra o intervalo de 13 até 20 anos, os Termos 

de Serviço de sítios como XVideos são cuidadosos em explicar que seu 

uso se restringe a pessoas maiores de idade (18 a 20 anos); (v. twink). 

Terms of Service 

(ToS) 
peça contratual que define as posições de consumidor e site, os direitos 

e obrigações de cada um, e também aquilo que é vedado e as 

consequências judiciais para quem desrespeita os termos do contrato. 
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threesome  

(threeway) 
["ménage à trois", "sexo a três"] relação sexual entre três pessoas 

thumbnail ["miniatura"] versão de foto ou vídeo em tamanho reduzido; 

normalmente apresenta um quadro (a fotografia de um instante) do 

clipe, e serve para dar uma ideia prévia de qual é o conteúdo daquele 

vídeo — e é por isso que os sites pornôs agregam à miniatura um 

mecanismo de preview: pousando o mouse sobre a miniatura, outros 

quadros do vídeo aparecem, durando alguns instantes cada um, de 

modo que o usuário tem um esboço de como o vídeo é. 

titsjob ["espanhola"] estimulação do pênis com os seios, normalmente 

volumosos a ponto de se poder simular uma penetração; (v. blowjob) 

twink gíria da pornografia gay para descrever jovens rapazes no final da 

adolescência ou no começo da casa dos vinte anos, ou com tipo físico 

que aparente essa idade (magro, com poucos pêlos etc.); parece ser a 

versão gay da tag "teen" 

unlike (v. descurtir/não curtir.) 

verified amateur vídeos amadores que têm sua "legitimidade" verificada pelo site, 

evitando tanto materiais colocados contra a vontade dos participante 

quanto materiais pseudoamadores (filmes profissionais malfeitos, 

filmes profissionais que fingem ser amadores etc.). O procedimento de 

verificação dos usuários passa pelo envio de uma fotografia com o 

nome do sítio escrito sobre o corpo ou sobre uma folha de papel, e em 

alguns casos envolve o cadastro de documento de identidade junto ao 

sítio e até pode redundar em remuneração dos amadores. 

vibrador tipo de dildo movido à bateria que vibra sozinho quando ativado. 

webcam câmera que vem embutida no computador ou acopla-se a ele, que 

permite interações em tempo real entre um usuário e outro, por meio de 

programas de computador ou de sites de "videoconferência"; no mundo 

pornô, há diversas páginas que permitem interações com conteúdo 

erótico via webcam (transmissão de striptease, de masturbação, de 

cenas de sexo...), normalmente envolvendo pagamento. 

Whatsapp aplicativo ("app") para celulares multifuncionais (aparelhos com 

internet, câmera, gravação de voz e armazenamento de arquivos, 

chamados "smartphones") que permite a conversa entre usuários 

inscritos no aplicativo; por meio dele, podem-se enviar textos, vídeos e 

fotografias para pessoas ou para grupos de discussão; a boa segurança 

de dados do aplicativo e seu uso com internet móvel permite o 

alastramento de conteúdos (e inclusive de pornografia, voluntária ou 

"vazada", legal ou ilegal) em grande velocidade e com rastreabilidade 

diminuída 

zoom  

(close-up) 
filmagem de algum elemento com proximidade, ampliação, foco; um 

elemento filmado em zoom ocupa grande parte da tela e nos mostra 

diversos detalhes que não são visíveis num plano distanciado, mais 

englobante; por outro lado, com o zoom perde-se um pouco do contexto 

e do cenário. 
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APÊNDICE  

Descrições de Vídeos 

Nada nos obrigaria a disponibilizar as descrições completas do material analisado, na medida 

em que já demos referências bastantes para que o leitor possa, sozinho, encontrar os vídeos e 

a eles assistir. Por dois motivos acrescentamos, porém, nossas longas descrições: o primeiro 

é cortesia com o leitor que prefira passar pela dissertação sem assistir a vídeo algum; o 

segundo é que este trabalho, um dos poucos na Análise Institucional do Discurso que 

trabalha intensamente com vídeos, pode vir a ser útil aos pesquisadores vindouros se 

apresentar o modo de descrever empregado na estratégia de pensamento aqui desenvolvida 

(inclusive para que se lhe detectem as limitações). 

 As descrições foram feitas paralelamente à reprodução dos vídeos (duas "janelas" 

abertas no mesmo computador), a que assistimos algumas vezes antes de tentar descrever. 

Tentamos dar ao material pornográfico a forma de prosa, com narração, diálogo e descrições. 

Não nos esforçamos para escrever narrativas que possam ser consideradas excitantes ou 

pornográficas, nem para retirar a pornografia das descrições e ficar com um texto técnico ou 

"politicamente correto"; buscamos, ao contrário, uma apresentação dos vídeos que fosse 

legível e equilibrada — ainda que o fastio nos pareça um tanto inevitável nessa transferência 

entre os discursos audiovisual e o escrito da pornografia. As descrições vêm cada uma dentro 

de um quadro, para que se possa associar cada passagem ao momento do vídeo (em minutos 

e segundos) em que ela começa. 

A. Descrição de Sex Instruction 

00:00 Antes do vídeo pornográfico, uma primeira tela de fundo preto com o símbolo da produtora em 

efeito marca d'água (o símbolo é uma coroa de rei com os dizeres Reality Kings [reis da 

realidade]) apresenta a seguinte mensagem (nós a traduzimos):  

"Warning: Sexual Content" [Atenção: Conteúdo Sexual];  

"Este vídeo contém materiais sexualmente explícitos. Se você é menor de 21 anos, se este 

tipo de material o ofende ou se é ilegal assistir tal material em sua comunidade, aperte o 

botão stop." 

Abaixo da mensagem, na mesma tela, são indicadas informações técnicas: quem é o responsável 

legal pela gravação (Custodian of Records: Jose Tavarez), quais os números e palavras de 

armazenamento (Sex_Instruction, Callie) e a data de registro do vídeo (19 de março de 2012). 

No canto inferior direito vemos um logotipo que não é da produtora, mas da série de vídeos (um 



239 

 

 

tipo de "coleção") a que Sex Instruction pertence: Moms Bang Teens (literalmente: Mães Fodem 

Adolescentes). Note-se que a palavra "MOMS" aparece em letras caixa-alta e de forma mais 

quadrada, em cor vermelha uniforme, ao passo que "teens" está escrito em minúsculas, com forma 

arredondada e preenchida por um gradiente entre o rosa-choque e o violeta. A primeira palavra é 

uma palavra "adulta" e a segunda é uma palavra "jovial"; entre as duas, "BANG" surge também 

em maiúsculas, em cor marrom contornada de alaranjado, e seus cantos se sobrepõem às outras 

duas palavras, como se tivesse "se enfiado" entre elas; a disposição diagonal desta última palavra 

e a forma que ela assume passam uma ideia de intrusão ou até de explosão, como a onomatopeia 

"Bang!" ajuda a imaginar. 

00:03 O quadro acima descrito dura três segundos, e logo é substituído por outro; neste há unicamente o 

fundo preto, um texto em branco e o logotipo "Moms Bang Teens", que permanece no canto 

inferior esquerdo até o final da pornografia, sobrepondo-se a todas as imagens. O texto do quadro, 

que dura outros três segundos, diz: "REALITY KINGS.COM apresenta". Sem pontuação nenhuma. 

Esse quadro vai desaparecer depois de três segundos, mas não pela substituição seca pelo 

próximo; desaparece por um efeito de transição gradiente (fade), vai sumindo na mesma 

proporção em que a próxima imagem aparece; é como se o efeito de transição fizesse as vezes da 

pontuação, como se inserisse reticências depois de "apresenta...". E a imagem que se materializa é 

uma cena de sexo. 

00:06 Vemos um casal jovem e de pele branca, ambos praticamente nus — não fossem uma blusinha 

colorida da moça e os largos óculos no rosto do rapaz — já em pleno ato sexual. Sobre uma cama 

coberta de travesseiros e lençóis brancos, Callie está deitada de barriga para cima, com a blusa 

levantada deixando os seios à mostra. É magra, tem cabelos escuros, e traz os olhos e a boca 

levemente entreabertos, expressando seu envolvimento na atividade sexual. James está deitado 

sobre ela, o tronco suspenso graças ao apoio de seu braço esquerdo na cama, que esconde uma 

pequena parte do tronco de Callie, mas não obstrui a filmagem dos órgãos sexuais; pode-se ver 

que o rapaz está penetrando a vagina da namorada. James é magro mas com o corpo um pouco 

atlético; tem algum músculo e usa curtos os cabelos castanhos.  

Trata-se de uma transa na posição "missionária" ou "papai-mamãe", como se usa dizer; os corpos, 

quase na horizontal, são encaixados quase inteiros na imagem, ficando apenas os tornozelos e pés 

deixados de fora. Desde o começo da cena, podem-se ouvir leves e discretos gemidos da parte de 

ambos; os gemidos vão-se intensificando para o lado de James, que solta algumas exclamações 

um pouco mais audíveis como "Oh My God!" e "This is so good" [Meu Deus! É tão bom!].  

Na filmagem, a câmera permanece completamente fixa, sem deslizamentos nem zooms; trinta 

segundos depois de enquadrar o intercurso sexual acima descrito, a imagem é trocada para um 

foco no rosto de Callie; não há dégradé entre os ângulos de filmagem, mas um corte com 
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justaposição de trechos, indicando uma continuidade imediata. 

00:36 A filmagem direta do rosto da moça — excluindo de nossa visão a penetração e a imagem toda 

dos dois corpos despidos — já nos prepara para a vinda de uma cena de diálogo. A objetiva, 

contudo, não filma Callie frontalmente, como assumindo o olhar de James, e tampouco a garota 

olha para a lente; observamos a cena como alguém que estivesse ao lado dos dois, vendo um 

pouco de cima, de um ponto de vista que não poderia ser assumido por nenhuma personagem, e 

nem mesmo por um terceiro intruso, sem que a cena se alterasse completamente. (Dessa forma, 

antes de dizermos que o olhar do espectador se identifica com alguém no vídeo, é melhor afirmar 

que a ele é atribuído o ponto de vista de uma entidade não-material e com livre-trânsito — mais 

ou menos a posição que os próprios cameramen assumem na filmagem pornográfica: presentes, 

porque filmam, mas ausentes como corpos sexuais.) 

Pois bem, quando a câmera assim toma o rosto de Callie, o prazer
128

 do ato sexual parece estar 

crescendo para ambos os participantes, e o som começa a ficar mais marcado por gemidos e 

resfôlegos; eis que James inicia o diálogo com uma pergunta empolgada — e, embora a coisa em 

si não se filme, os sons e movimentos corporais indicam que o faz sem que o casal cesse a cópula. 

J — Oh shit, baby! When I cum, can I cum 

on your face? 

C — No way! 

J — Come on! Let me just cum on your 

face... 

C — No way, James! 

J — Please, baby. 

C — No way, that's gross 

J — Come on, please! Please! 

C — No! 

J — Caralho, baby! Quando eu gozar, posso 

gozar no seu rosto?  

C — De jeito nenhum! 

J — Vamos! Deixe-me só gozar no seu 

rosto... 

C — De jeito nenhum, James. 

J — Por favor, baby. 

C — Não dá, isso é nojento. 

J — Vamos, por favor! Por favor! 

C — Não! 

Durante o diálogo, em que ainda há mais algumas insistências de James, a expressão facial de 

Callie vai se fechando, perdendo os debuxos de prazer e ganhando tons de impaciência. A câmera, 

pelo mesmo procedimento que focou no rosto dela, retoma a posição inicial num novo corte seco.  

00:50 James prossegue insistindo, encavalando as palavras duma frase muito difícil de ouvir, num misto 

de obsecração e ansiedade, parecendo aproximar-se daquele referido orgasmo para que tinha feito 

tantos planos. Callie responde apenas "James, I told you no" [eu já disse que não] e agora pousa a 

mão no peito do rapaz, como que para afastá-lo. Ele insiste mais uma vez, com a penetração ainda 

                                                 
128

 Não há como atestar o que é prazer ou o que é fingimento ou o que só por acaso parece prazer, num vídeo. 

Descreveremos o prazer sempre com o sentido de "expressão de prazer", sendo essa expressão aquela que é 

codificada pelo próprio pornô online, normalmente: rosto contraído, olhos revirados, boca entreaberta, 

gemidos, gritos, interjeições como "this is so good", "oh yeah", "don't stop" e outras do gênero. Fazemos isso 

para simplificar a atividade descritiva. 
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acontecendo (lembremos que voltamos ao ângulo em que a genitália é visível), e agora Callie o 

rejeita definitivamente, interrompendo o ato com um "Enough!" [basta!], empurrando levemente o 

rapaz, saindo debaixo dele e indo para o outro lado da cama; ele reclama: "Fuck!" [merda!] e em 

seguida, um tanto desconsertado com a interrupção: 

J — Babe...  

C — It's gross! 

J — Fuck, so conservative! 

J — Baby...  

C — É nojento! 

J — Merda, que conservadora! 

Após essa fala de James, que se já deitou de barriga para cima e segura agora o frustrâneo pênis, a 

filmagem assume um terceiro ângulo, novamente por meio daquele corte "seco" que ocorreu 

anteriormente (e que, por ser o mecanismo mais comum de troca de planos no vídeo, deixaremos 

de explicitar, apontado somente quando for utilizada técnica diversa; nos demais casos, diremos 

apenas que a filmagem mudou de posição, ângulo, perspectiva etc.). É que Callie, deitada no lado 

esquerdo da cama, está virada de costas para James, e é o rosto dela que será o foco das próximas 

falas. 

01:13 Os seios ainda expostos, ela tem a cabeça apoiada sobre o travesseiro e olha para o lado oposto de 

onde James está. Partes do corpo do rapaz são visíveis atrás do corpo dela: sua cabeça, pousada 

num travesseiro mais alto, suas pernas e o pênis ainda ereto. De Callie vê-se apenas até a virilha 

— completamente depilada, como depiladas estão as partes baixas de James —, ficando fora do 

quadro a vagina propriamente dita. É nessa posição que ela prolata a sentença: 

C — If you dont like it, go find somebody 

else. 

J — I'm gonna get some water. 

C — Uh-hum. 

C — Se você não gosta, vá achar outra 

pessoa. 

J — Eu vou tomar uma água. 

C — Aham. 

Sem movimento da câmera, que ainda focaliza Callie na mesma posição, vemos James levantar-se 

da cama e vestir uma cueca, cobrindo seu traseiro exposto — também este livre de todo pêlo. Ele 

apanha uma blusa preta com detalhes verdes e laranja e sai do quarto. Callie fecha os olhos, como 

que se pondo a dormir. 

01:30 Depois disso, vê-se um novo cenário: uma cozinha repleta de armários de parede, todos brancos, 

com uma geladeira e vários eletrodomésticos na parede à nossa esquerda (todos em tom metálico, 

aço escovado), além de uma bancada de centro, com um tampo de pedra cinzenta e uma cesta 

repleta de frutinhas amarelas em cima dela. É nesse ambiente que James entra, caminhando 

rápido, e abre a geladeira; o rapaz usa apenas sua cueca preta e traz a blusa jogada sobre o ombro. 

Assim que pega a garrafa d'água e começa a desroscar a tampa, balançando a cabeça em 

reprovação ao que acaba de lhe ocorrer, vemos a entrada de uma terceira pessoa, pela direita. É 

Ariella Ferrera, vestida com uma blusa roxa que deixa ver parte de seus seios grandes e com uma 
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saia preta que não chega a cobrir os joelhos; a personagem ainda usa colar, pulseiras e um par de 

brincos perolados, é mais alta que James e tem a pele bronzeada — representante da categoria que 

o pornô online convencionou chamar de latin/latina. 

Recém-chegada, Ariella pigarreia (hum-huum) alertando James de sua presença, e o rapaz derruba 

a garrafinha de plástico com o susto, erguendo os braços de um modo um tanto patético e 

gaguejando como quem tenta encontrar algo a dizer (Ahn... Ah...). Ariella o põe contra a parede 

(metaforicamente, embora ele esteja de fato um tanto espremido entre a latina e a geladeira): 

A — What are you doing here, James? 

J — Ah, I'm.. just... ah... Aren't you 

supposed to be out of town for the weekend? 

A — Again: What are you doing here? 

A — O que você está fazendo aqui, James? 

J — (Gaguejando) Eu, ah... Não era para você 

estar fora da cidade, no fim-de-semana? 

A — De novo: o que você está fazendo aqui? 

 J — I was just upstairs with Callie, hanging 

out. 

A — In your underwear? 

J — Eu estava só lá em cima, com a Callie, 

descansando... 

A — De cuecas? 

Ao longo de todo esse diálogo, a câmera vai assumindo basicamente duas perspectivas: quando 

James fala, filma-o do peito para cima, quase frontalmente, aparecendo apenas uma parte de 

Ariella na lateral da tela; quando Ariella fala, acontece o mesmo, contemplando-se seu rosto e 

busto e a parte de trás da cabeça de James na lateral. Mas quando Ariella prossegue após sua 

última pergunta — e o faz estendendo sua mão para o rosto de James e segurando-o pelo queixo 

(ao que ele reage com uma expressão facial de quem está surpreendido, congelando o semblante) 

— o vídeo permanece exibindo a fisionomia rapaz, ainda que quem fale seja a madrasta. 

A — James, where is Callie? 

J — She is up-... stairs... sleeping. 

 

A — James, onde está a Callie? 

J — (Hesitante) Ela está lá em cima... 

dormindo. 

À resposta do moço, a mulher desce o olhar, percorrendo-lhe o corpo até o baixo ventre, para 

onde a câmera também se volta — não deslizando para baixo, como o olhar de Ariella, mas num 

novo corte seco com justaposição —, filmando agora as cuecas do rapaz, de onde desponta a 

glande, a cabeça de seu pênis ereto, que quase lhe chega ao umbigo. Ariella estica o braço, agarra 

o saco escrotal de James por fora do pano — a que James reage puxando o ar, como num susto — 

e massageia-o lentamente.  

Sem mostrar a retirada da mão esquerda das partes baixas, a filmagem volta a tomar o rosto de 

Ariella, que ainda segura o queixo de James com a direita, e que fala, sorrindo: 

A — I guess my stepdaughter wasn't able to 

take care of business. 

J — Ahn, ah... 

A — You know, James, I will say you're a 

A — Parece que minha enteada não foi 

capaz de dar conta do negócio. 

J — (Sem resposta) Ah, ah... 

A — Sabe, James, vou dizer: você é um 



243 

 

 

cute kid. 

You know, if she couldn't take care of 

busines... maybe I can. 

garoto bonitinho. 

Sabe, se ela não conseguiu dar conta do 

negócio... talvez eu consiga. 

Novamente é filmada a área da cueca, onde a sogra repete o movimento de agarrar as "bolas", 

porém agora subindo o movimento e massageia também o corpo do pênis, chegando até a glande 

exposta. Após algumas repetições dessa estimulação, a câmera volta a focar os rostos, que agora 

estão muito próximos e se encaixam no mesmo quadro. Ariella sorri para James e prossegue com 

um discurso "provocante": 

A — Does it feel good? Yes? I'm sure I can 

do a better job than my stepdaughter 

 

A — Você gosta? (James, ainda um tanto 

desconcertado, mas externando excitação, 

assente) Sim? Eu tenho certeza de que posso 

fazer o serviço melhor que minha enteada. 
 

02:39 Aqui temos uma transição de quadros com fade, gradiente, da forma como descrevemos nos 

primeiros segundos de vídeo. Mas é um gradiente rápido; em poucos instantes a imagem dos 

rostos colados dá lugar a um quadro filmado dos joelhos para cima, no mesmo cenário. A grande 

diferença é que as cuecas de James desapareceram, e também nesse momento damo-nos conta de 

que o casaco que ele trazia no ombro não se encontra mais visível. Ariella está a empunhar-lhe o 

pênis, e, inclinada para a frente, estica a língua para um beijo — que acontece marcado por alguns 

gemidos e pela intensificação do movimento masturbatório. A madrasta de Callie olha para baixo 

e cospe uma pequena quantidade de saliva sobre o membro teso de James; com o fluido, a 

manipulação do genital fica mais lubrificada e ampla. James exclama baixinho ("Oh, yeah.."), mas 

Ariella não continua por muito tempo a masturbá-lo: 

A — Put your cock in my mouth. Lean on 

the table 

A — Ponha seu pau na minha boca. Apoie-

se na mesa. (Indica a bancada central com 

um movimento de cabeça.) 

James obedece, sentando-se sobre a bancada, o tronco voltado para o lado esquerdo da tela, onde 

ainda vemos a geladeira; Ariella não espera muito tempo para segurar novamente o pênis do 

genro e, masturbando-o com gemidos ("Oh, yeah...") e um sorriso no rosto, vai-se deslocando da 

esquerda para a direita da bancada. James gira o corpo, acompanhando o movimento da parceira e 

como que sendo rotacionado em torno de um eixo vertical (eixo correspondente ao de seu próprio 

pênis apontado para cima). Conforme os dois compartes trasladam-se dos entornos da geladeira 

para este novo hemisfério da cozinha (onde vemos outros eletrodomésticos de aço escovado, 

como um fogão com exaustor e certos utensílios embutidos na parede), a câmera também desliza 

horizontalmente, acompanhando-os, mantendo a região genital de James no centro do 

enquadramento e chegando a deixar fora do quadro o pescoço e a cabeça das duas pessoas. A 

fruteira, que víramos no começo sobre a bancada, misteriosamente aparece em cima do fogão 

(talvez deslocada pela mesma mágica que fez desaparecerem as cuecas e a blusa de James). 



244 

 

 

03:10 Findo o giro, a posição da filmagem se fixará por um bom tempo onde agora resta — capturando 

a dupla à direita da bancada — apenas alternando da filmagem aberta para alguns planos em 

zoom. Em pé, Ariella masturba mais um pouco o membro de James, beija o rapaz, dá mais uma 

cuspida e, começando a desabotoar a blusa rocha, inclina-se para a frente e abocanha a cabeça do 

"rígido porraz" (para ficarmos com a expressão de Bocage). "Oh, my God... oh... fuck!" são 

algumas das interjeições do namorado de Callie, o qual recebe o sexo oral com o tronco inclinado 

para trás, de modo que mal se vê seu rosto. Ariella prossegue chupando o membro, ainda 

segurando-o pela base e friccionando-o com a mão; a blusa já está desabotoada o bastante para 

que os grandes seios, sustentados pelo soutien branco, fiquem mais visíveis, e James facilita o 

trabalho da parceira colhendo os cabelos num molho único e segurando-os acima da cabeça dela. 

A sogra aproveita o ensejo para mergulhar mais fundo na felação, abocanhando o pênis inteiro, 

até a base (no chamado deep throat ou "garganta profunda", como o filme de 1972), o que arranca 

de James gemidos mais altos e convida a câmera a um zoom que deixa quase todo o cenário de 

fora, filmando exclusivamente a penetração oral (num plano próximo como esse, o pênis está 

quase do mesmo tamanho que um dos atores tem em um plano mais distanciado, e o corpo de 

James fica praticamente um "cenário" onde se apoia seu órgão reprodutivo). 

O "boquete" (como os sites pornôs brasileiros diriam) continua por algum tempo no mesmo 

procedimento: um pouco de estimulação manual, um pouco de estimulação oral combinada com a 

manual, alguns mergulhos de "garganta profunda", eventualmente umas sugadas e lambidas na 

bolsa escrotal, bem como gemidos para os dois lados, beijos ofegantes e algumas aparições de 

fluidos (mistos de saliva com a lubrificação espontânea do pênis). A câmera acompanha tudo isso 

de forma muito mais dinâmica do que vinha fazendo nas cenas de diálogo, fazendo zooms para 

perto e para longe e até deslocando-se levemente para captar melhor as imagens sexuais. 

Em alguns intervalos da felação, há uma ou outra fala que se integra à narrativa inicial: 

A — I don't think Callie sucks you like this. A — Eu não acho que a Callie te chupa assim. 

Mas o mais comum é que entoem pequenos comentários estimulantes (Yes, suck, go, like this, 

there you go, etc.), bem como que gemam frases um pouco difíceis de compreender. 

A cena se prolonga revezando as rotinas acima descritas e acrescendo algumas outras — em um 

momento James segura a cabeça de Ariella e controla o ritmo das sucções, em outro a mulher põe 

a língua para fora e bate a glande nela, produzindo estalinhos, e em duas ocasiões a câmera 

assume um novo ângulo, próximo do ponto de vista de James, deixando ver ao fundo uma espécie 

de "área de serviço" que se comunica com a direita da cozinha, onde há uma vassoura e uma lata 

de lixo. Quando já estamos em quase cinco minutos de sexo oral praticado no rapaz, Ariella 

pergunta: 
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A — Would you fuck me on the kitchen? A — Você me foderia na cozinha? 
 

08:00 A madrasta de Callie puxa James de cima da ilha central, pondo-o em pé, e, ato contínuo, ele a 

conduz para o balcão, onde ela apoia os braços, debruçando-se e deixando a parte de trás do corpo 

disponível para o genro. James ergue a saia preta da sogra, ajoelha-se por trás dela e, após agarrar-

lhe as duas nádegas já expostas, encontra uma pequena calcinha branca, de que a despoja sem 

dizer palavra. Com o caminho liberado, o rapaz volta a agarrar o traseiro e investe com a boca 

contra a região da vagina de Ariella, que, lambida pela primeira vez na cena, também deixa ouvir 

um gemido seu: Ahhh! 

James repete a carícia oral, agora de forma mais prolongada, e os gemidos de Ariella, 

progressivamente enfáticos — Ahh, oh yeah, just like that... —, levam a câmera a filmar seu rosto, 

que assume uma expressão mista de excitação e esforço, característica dos atos sexuais (pelo 

menos dos pornográficos, com que comparamos). A estimulação oral prossegue, a câmera acaba 

retomando um ângulo mais amplo, em que se vê a cabeça de James e o corpo da madrasta desde 

as coxas até o tronco, quase que deitado sobre o balcão. Vemos que Ariella agarrou o cocuruto do 

rapaz, apertando o rosto dele contra suas nádegas, controlando, por um lado, a pressão do 

cunilíngua, mas colocando, por outro, um problema para os grandes óculos quadrados de James, 

esmagados entre seu rosto e o traseiro que o engole. 

Envolvida nessa rotina e ainda dando seus gemidos, que são quase gritos, a madrasta começa a 

erguer a perna esquerda (mais próxima de nós espectadores, porque o corpo dela está voltado para 

o lado esquerdo da cozinha/da tela), e podemos ver melhor suas áreas íntimas, onde fica visível 

que James também a está estimulando com sua mão direita (não conseguimos perceber muito 

bem, mas lá embaixo, com a esquerda, o rapaz agachado masturba seu próprio pênis, sustentando 

a ereção enquanto esfrega a língua na vagina, períneo e ânus de sua sogra). 

A — I'm gonna cum all over your face A — Eu vou gozar na sua cara toda. 

É o que diz Ariella, aproximando-se do paroxismo com intensas exclamações de "Yeeah, Yeahh" e 

esticando mais ainda a perna esquerda, até apoiá-la sobre a bancada, o que dá à câmera 

oportunidade de melhor capturar, de baixo para cima, a vagina e toda a estimulação que ela 

recebe. James continua chupando, e Ariella amplia os movimentos pélvicos que já vinha fazendo; 

agarra novamente a cabeça do rapaz, que afunda ainda mais o rosto em seu traseiro e apalpa 

energicamente roupas e nádegas da companheira; esta joga o corpo ainda mais para a frente e, 

depois de um definitivo YEAH!, seguido de uma contração do cenho e de sons quase soluçantes 

(que a câmera faz questão de registrar, desviando o close-up do sexo para seu rosto), solta um 

"Ahnnn" de relaxamento e alívio e se reempertiga, complementando com um "Ahnn... Fuck 

yeah!". 
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09:12 Depois desse orgasmo (cuja veracidade não temos condição de discutir), Ariella permanece de 

costas para James e escorada no balcão, posto que agora um pouco mais ereta. O rapaz se levanta 

do chão azulejado e se aproxima por trás, beijando o cachaço da parceira e buscando, pênis firme 

na mão, penetrá-la.  

A — Hmmmm, yeah, I feel your cock A — (Mordendo o lábio inferior) Hmmmm, 

yeah, estou sentindo seu pau. 

É o que exclama Ariella, com os olhos fechados e passando uma impressão de muito gosto. 

Quando James finalmente a penetra e começa a repetir o movimento de deslizar, para dentro e 

para fora, o pênis, os dois embarcam em copiosos gemidos e exclamações; a madrasta volta a 

deitar o tronco no balcão, e desloca seu traseiro um pouco para o lado, tornando-o (e tornando a 

imagem da penetração) mais visível para o olho da câmera — no mesmo espírito, James não a 

penetra exatamente por trás, mas fica com a perna esquerda (a mais próxima de nós) afastada das 

coxas da companheira, auxiliando o acesso da câmera aos órgãos sexuais em atividade. 

A — Does my pussy... feel better... than my 

stepdaughter's? 

A — (Tendo de recobrar o ar a cada grupo 

de palavras) Minha buceta... é mais 

gostosa... que a da minha enteada? 

J — Yes, yes, yes! 

A — Better than my stepdaughter's, yeah? 

J — (Pouco audível) Sim, sim, sim! 

A — Melhor que a da minha enteada, é? 

 Para capturar esta última frase, a câmera focaliza novamente o rosto de Ariella, que embarca 

numa sequência exponencial de "yeahs"; quando abre a boca pela última vez nessa sequência 

(aparentemente não mais para dizer), sem que solte som, há uma manipulação de vídeo curiosa, 

que nos apresenta a uma terceira técnica de "costura" entre duas cenas. 

Se antes vimos o que chamamos de "corte seco", e também a transição em "fade" ou gradiente, 

agora temos o seguinte procedimento: o áudio de um agudo gemido é disparado um segundo antes 

de a imagem que lhe é correlata ser exibida, de modo que temos uma "ementa em camadas". A 

camada do áudio é cortada e costurada primeiro, a do vídeo (num corte de imagem "seco"), 

depois, e vemos que o potente gemido pertencia a outra tomada da mesma cena, filmada do 

ângulo mais distanciado, em que os corpos "inteiros" (do joelho para cima) aparecem envolvidos 

na mesma posição sexual — com a diferença de que James agora agadanha os cabelos de Ariella 

com a mão direita enquanto com a esquerda lhe segura o traseiro. 

Variando essa posição, a madrasta ainda eleva o corpo e aproxima sua cabeça da de James, que a 

penetra quase em pé, mas encontra azo também de libertar do sutiã o seio esquerdo, que ele agarra 

enquanto a madrasta, no ritmo do movimento iterativo e intenso que engendra audíveis 

pancadinhas de corpo com corpo, repete "Yeah, yeah, yeah..." em gritos potentes. Depois, Ariella 

volta a apoiar o corpo no balcão e enuncia algo aparentemente sobre os deleites encerrados no 
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cock ["pau", "pinto"] de James, numa frase que não conseguimos entender muito bem. 

10:22 Concebendo "cena" como um trecho capturado no mesmo cenário e com mais ou menos os 

mesmos personagens envolvidos, implicando certa continuidade — definição que não deixa de se 

aplicar às cenas de uma peça shakespeariana — podemos dizer que tivemos duas cenas em Sex 

Instruction, até agora. Primeiro, vimos o sexo de James e Callie, no quarto, que começa em 

posição missionária e termina depois da sentença final, parafraseável assim: "se você não gosta da 

conservadora que te namora, vá procurar outrem". Depois, vimos a cena da cozinha, em que 

James é flagrado seminu e é seduzido pela sogra, que promete, também em nossos termos: "Se a 

minha enteada não dá conta do recado, eu mesma vou te satisfazer". 

Agora, entretanto, temos um sistema mais difícil de submeter à ideia de "cena", porque funciona 

com a construção de acontecimentos paralelos que vão convergindo.
129

 

Funciona assim: corta-se (aos 10:22) para a imagem de uma porta branca, fechada, próxima de 

escadas que não vemos e de uma cadeira preta de couro. Ao fundo ouve-se, mais baixo, o som dos 

gemidos e gritos de Ariella, que estávamos acompanhando. Eis que a porta se abre e dela sai 

Callie, que, com uma expressão intrigada, pergunta: "What is that?" [O que é isso?]. Dessa forma, 

demonstra estar ouvindo os gritos, mas não entendendo; ela sai de cena devagar, descendo as 

escadas, bem perto da câmera, e nós voltamos para James e Ariella.  

Essa sequência de imagens em paralelo, que transmite a ideia de simultaneidade e de 

convergência, nós não sabemos como adaptar à noção apresentada de cena: se ainda estamos na 

mesma cena, se temos duas cenas andando em paralelo, se cada um dos planos que se revezam é 

uma cena (várias cenas se intercalando), e assim por diante. Não sendo esta dissertação um estudo 

sobre cinema, não nos obrigaremos a decidir sobre isso. 

10:33 Continuamos vendo James e Ariella, na mesma posição de antes. São cinquenta segundos de sexo 

com gemidos, gritos "de prazer" e apenas pequenas variações (Ariella vira mais o traseiro para a 

câmera, os dois falam mais algumas frases indecentes um para o outro etc.). 

11:24 Vemos novamente o plano de Callie, que agora termina de descer as escadas que primeiro pisou 

há quase um minuto de vídeo. A cadeira que notamos ao lado da porta ainda é visível perto do 

topo da escada, e os gemidos do namorado e da madrasta também continuam audíveis. 

11:28 Estamos de volta a James e Ariella, que seguem com seu trabalho, o pênis dele penetrando a 
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 Algo parecido ocorre com As You Like It de Shakespeare (1994[1599]), em que vemos cenas de diferentes 

"núcleos" que vão estabelecendo seu ambiente na mesma floresta e depois convergindo para junções — 

Orlando e Rosalind/Celia (disfarçadas), depois estes com os pastores, com Oliver até unirem-se ao Duke 

exilado... —, que culminam no casamento coletivo que Rosalind consegue orquestrar na última cena. 

Talvez seja possível chamar esse tipo de exibição paralela de "sequência alternada" (VANOYE e GOLIOT-

LÉTÉ, 1992/2012, p. 36) 
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vagina dela, ele em pé, por trás, ela com o tronco inclinado para a bancada à frente. Algumas 

variações que vemos são uma ou duas palmadas que James dá na nádega esquerda da madrasta e o 

fato de que a latina apoia o rosto no balcão, liberando a mão esquerda para uma estimulação de 

seu próprio clitóris concomitante à penetração — o que carreia mais de seus "yeahs", mais de seus 

gritos, talvez (mais) um orgasmo. 

A dupla tenta outra posição, com Ariella um pouco mais de lado, mas acabam recaindo no mesmo 

esquema a tergo de antes; agora o namorado de Callie está inclinado também, abraçando Ariella 

enquanto "fode", e a madrasta ainda alcança algumas palavras: 

A — I love feeling your fucking cock... oh, 

it's so deep... my stepdaughter probably 

couldn't take it. 

A — Eu adoro sentir seu pau foda... óh, está 

tão fundo... minha enteada provavelmente 

não aguentaria. 
 

13:15 É quando Ariella acaba de pronunciar o último comentário maldoso sobre Callie que o vídeo corta 

para a terceira cena paralela, em que a própria enteada chega pela direita do nosso ecrã (ao fundo 

vemos um cômodo iluminado da casa, que comunica com a área externa através de uma parede-

janela de vidro) e, enquanto ainda se ouvem os gemidos enfáticos, depara com a cena da cozinha 

— sabemo-lo porque, filmada quase de frente, ela arregala os olhos e literalmente se boquiabre. 

(Deixemos anotado que se passaram quase três minutos entre os primeiros estranhamentos de 

Callie quanto aos gemidos que ouvia e o momento em que finalmente flagra o adultério sofrido.) 

13:20 Temos aqui a já esperada fusão das linhas narrativas — esperada tanto porque a forma do filme a 

prenunciava quanto porque, na pornografia canônica, espera-se a "satisfação compartilhada".
130

 

Na cena, os dois compartes continuam o sexo por trás no mesmo local em que toda a transa vinha 

transcorrendo, à direita do balcão; agora estão localizados mais para a parte direita da câmera, que 

se afastou deles e captura também o setor esquerdo da cozinha, aquele onde está a geladeira e 

onde Ariella começou a assediar James. É por esse mesmo lado que Callie adentra o recinto e, 

parando de frente para os dois, interroga: 

C — What the fuck?! 

J — Holy Shit! 

C — What is going on? 

J — It is not what it looks like. 

C — James, what is this? 

C — Que porra é essa? 

J — Puta merda! 

C — O que está acontecendo? 

J — Não é nada disso que parece. 

C — James, o que é isso? 

 A movimentação dos atores na cena é muito dinâmica: o rapaz, dando-se conta de que foi 

flagrado, saca o pênis e, segurando-o com as duas mãos, começa a dar passos na direção do canto 

direito da cozinha, indo para o segundo plano da cena; Ariella, ainda apoiada no balcão e com a 

saia erguida até a cintura, olha para os dois namorados e assume a frente da situação. 

                                                 
130

 V. acima, item 1.2.3. 
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Recuperando a postura, puxando a saia um pouco para baixo, a madrasta avança para Callie e 

segura em seu queixo, num gesto parecido com o que fez com James. 

A — Come here... 

C — James?! 

A — Callie, look at me. I'm your stepmom, 

but I can also be your friend. There is a 

reason this is happening. You're not 

satisfying him. You're too uptight. You need 

to listen up. 

A — Vem cá... 

C — James?! (Olhando para ele) 

A — Callie, olhe para mim. Eu sou sua 

madrasta, mas também posso ser sua amiga. 

Há um motivo para isso estar acontecendo. 

Você não está satisfazendo ele. 

(Expressando reprovação) Você é muito 

nervosa... você precisa me escutar. 

C — Jame... 

A — No. You need to listen up. You need 

to... take care of business... 

C — Jame... 

A — (Interrompendo) Não, você precisa 

escutar. Você precisa... fazer o serviço 

direito. 

A filmagem do diálogo começa centrada no rosto de Callie, mas logo passa para o de Ariella, que 

tem a fala mais longa. Graças à distância entre as duas, a câmera consegue filmar James também, 

que ainda segura seu membro e, mediante expressões faciais exageradas, primeiro olha para os 

lados, fingindo não prestar atenção, depois começa a mostrar ao espectador que ele ouve e 

concorda com a conversa, assentindo com a cabeça conforme Ariella dá seu parecer sobre Callie e 

seu desempenho amoroso.
131

 

13:53 A câmera afasta-se das dialogantes, reassumindo num corte a posição que captura quase a 

totalidade da cozinha. Ariella já não segura o queixo de Callie e as duas estão um pouco mais para 

a direita da tela do que no começo da conversa (houve realmente um corte no vídeo, em que foi 

acrescentado um trecho gravado sem continuidade com aquele que se desenvolvia antes da 

emenda). Podemos notar que Ariella ainda está com a vestimenta um tanto descomposta (os seios 

quase escapam da blusa, estando um deles com o mamilo meio para fora da camisa roxa); que 

Callie ainda está sem calças (desde os acontecimentos na alcova), usando na parte de cima a 

mesma blusinha colorida — rosa, verde e cinza —; e que James continua nu, segurando seu órgão 

rijo e usando os mesmos óculos estereotipados, grandes e quadrados. 

A — I'm gonna teach you a lesson,  

Whether you like it, or not; 

James! 

A — Eu vou lhe dar uma aula, (puxa Callie 

energicamente para perto de si pelo 

colarinho, encarando-a) 

Queira você ou não; (e erguendo a mão 

esquerda para ordenar que se aproxime) 

James! 
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 Quando se aproxima a metade do vídeo, o site XVideos costuma embutir um texto que rola horizontalmente 

no topo da tela, na cor cinza: "This video was uploaded to WWW.XVIDEOS.COM" [Este vídeo foi carregado 

em WWW.XVIDEOS.COM"]. Trata-se de uma segunda "marcação" no vídeo (a primeira, "Moms Bang 

Teens", já comentamos no início da descrição), e faz com que, se o arquivo for baixado e carregado em outro 

sítio, continue havendo uma propaganda do portal de origem. 

http://www.xvideos.com/
http://www.xvideos.com/
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 Convocado, o namorado retorna ao primeiro plano da cena, de onde fugira, e se posiciona no lado 

oposto ao de Callie (esta na esquerda do vídeo); Ariella como medianeira, de frente para a câmera, 

começa então a promover a relação pedagógica:  

A — I'm gonna help her become a good 

girlfriend.... 

A — Vou ajudá-la a se tornar uma boa 

namorada. (Empurrando Callie para baixo 

pela cabeça, fá-la agachar-se). 

...Now: open your mouth wide... ... Agora: abra bem a boca... (Callie 

obedece, e James dá um passo à frente, 

encaixando a cabeça do membro ereto na 

boca aberta da namorada.) 

... this is a very important step... ... esse é um passo muito importante ... 

(Ariella ajuda o movimento de embocar e 

retirar o pênis da boca, conduzindo a 

cabeça da enteada com a mão) 

... in becoming a good girlfriend. ... para se tornar uma boa namorada. (Temos 

a seguir uma filmagem mais aproximada, 

em que a cabeça de Callie e a genitália de 

James são os elementos principais do 

quadro. Callie parece ainda recalcitrante, o 

que faz Ariella recomendar:) 

A — Don't pretend you don't like it! Open 

your mouth wide... really good. Don't use 

your teeth... very good. And don't forget 

about these balls... 

A — Não finja que você não gosta... abra 

bem a boca... muito bom. Não use seus 

dentes... isso mesmo. E não se esqueça 

destas bolas... (A madrasta pega o pênis pela 

base; Callie começa a manipular o escroto, 

mas a professora faz-se mais clara:) 

.... Lick his balls... good girl... ... Lamba as bolas dele... boa menina... (A 

enteada obedece, e a madrasta complementa 

a estimulação masturbando o pênis do rapaz 

com a mão. As exclamações de James 

tornam-se audíveis logo em seguida.) 

A — Try to put both in your mouth, if you 

can... good! Now, back to his cock! 

A —Tente pôr ambas na boca, se você 

conseguir... boa! Agora, de volta ao pau! (E 

retira a mão do membro para que Callie 

possa voltar a chupá-lo.) 

O sexo oral prossegue; ouvimos James pedir para que Callie masturbe [stroke it] a base do pênis, 

e ela passa a fazê-lo concomitantemente à estimulação oral da glande, que entra e sai de sua boca. 

Após mais alguns gemidos de James, Ariella pergunta se Callie já está se tornando uma boa 

namorada; o rapaz responde de forma assertiva (ainda que um pouco gemida): "Yes, very good!". 

A firmeza é a de um James um tanto diferente daquela caricatura de óculos que vinha sendo 

representado nas outras cenas; talvez a instrução de Callie não transforme apenas Callie... 

15:22 A câmera, que filmava de perto o sexo oral, escorrega para cima, para que possamos ver que, 

enquanto a enteada prossegue com a felação, a madrasta dela puxa para perto de si o rosto de 
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James e os dois se beijam; Ariella faz mais dois comentários, o segundo quando a câmera já 

voltou para Callie: diz que o pênis "está ficando um pouco seco", e que é preciso cuspir para 

deixar bem escorregadio. Algum dos dois, lá de cima, cospe para ajudar Callie na tarefa, que ela 

vai continuando; logo ao lado, James já começou a tocar a vagina de Ariella e masturbá-la. A 

tutriz não se desconcentra completamente da propedêutica e ordena: "Back to the balls..." ["volte 

para as bolas..."], novamente empunhando e massageando o porraz para que a outra execute a 

ordem. 

James, que ainda masturbava a sogra, condu-la a subir na bancada, dizendo o que quer: "Pussy" 

["buceta"]; Ariella praticamente se deita no balcão e abre as pernas, deixando ver, pela primeira 

vez de frente, sua vagina, cujos grandes lábios ostentam um pelame denso mas baixo, em meio a 

que se pode divisar a região do clitóris. É direto aí que James cola sua boca, lambendo uma sem 

deixar de incentivar, com a mão, os movimentos de cabeça da outra — tudo isso a câmera captura 

numa filmagem mais aberta, que permite ver bem os dois núcleos da troca sexual (a felação, lá 

embaixo, e o cunilíngua, lá em cima).  Por não muito tempo o genro e amante precisa massagear 

com a língua até que Ariella passe a dar indícios cada vez mais evidentes de prazer: gemidos, 

exclamações e frequentes tremeliques nas coxas, espasmos que muita vez indicam a aproximação 

do clímax (pelo menos no que temos visto de pornografia). Conquanto avizinhe-se do êxtase, 

Ariella surpreende por não deixar a ficção de lado: 

A — Humm... This is how you are thanking 

me? For teaching her to be a good 

girlfriend? Yeah..? 

J — Uh-humm 

A — Good! Let me cum all over your face! 

A — Humm... É assim que você vai me 

agradecer? Por ensiná-la a ser uma boa 

namorada? É? 

J — (Com a boca ocupada) Uhum. 

A — Bom! Deixe eu gozar por toda a sua 

cara! 

 A madrasta então o agarra pelos cabelos e o solda entre suas pernas até que ele consiga fazê-la 

gozar. James também a agadanha como pode, puxando-a até si pela blusinha, que fica quase 

inteiramente aberta. A convulsão nas coxas de Ariella se intensifica até um "Yeah!" final, depois 

do qual ela sorri e retira os óculos do rosto de James, descaracterizando um pouco mais a 

personagem. Na sequência, o rapaz ajeita a posição de Callie, lá embaixo, e da madrasta, lá em 

cima, passando agora a não apenas chupar-lhe o clitóris mas também a masturbá-la com a 

introdução dos dedos no canal vaginal; isso, porém, dura pouco tempo, e logo Ariella agacha-se 

ao lado de Callie e toma seu lugar no sexo oral. O rapaz aproveita para deixar a namorada em pé 

("Stand up", é o que ele diz, com a mão em seu rosto) e, tirando-lhe a pequena calcinha branca, 

posiciona a consorte sobre a mesa e passa a chupá-la, tal como chupava há pouco a tutriz — que, 

lá embaixo também dá seguimento o trabalho da discípula. 

A filmagem vai variando, procurando ora o rosto de Callie, ora os procedimentos de Ariella, e por 
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um tempo mais longo captura o quadro inteiro, em que vemos James continuando seu serviço e 

Callie expressando satisfação em resposta ao namorado — de maneira menos eloquente que 

Ariella, mas ainda assim clara. Depois de masturbar o clitóris um pouco com a mão, os dois 

namorados trocam alguns murmúrios difíceis de transcrever, em que eles combinam o que farão a 

seguir.  

19:45 "I want you to fuck me" ["Eu quero que você me coma"] é o que Callie diz ao apear do balcão, 

com a ajuda do namorado, que a conduz pela mão até os arrabaldes da geladeira e, pondo-a 

debruçada sobre a bancada (como antes se pusera Ariella, mas agora no outro lado da cozinha), 

molha os dedos com saliva, espalha a lubrificação na vagina de Callie e a penetra por trás, 

cingindo-lhe o corpo com o braço esquerdo. 

A câmera agora está voltada a esse hemisfério da cozinha, e deixa de fora da imagem as cabeças e 

as pernas, interessada antes por nádegas, coxas e pênis. James prossegue com a cópula a tergo, 

segurando na bunda de Callie e desferindo nela uma palmadinha. A garota começa a gemer mais 

intensamente, e logo o plano filmado volta a se abrir, para vermos Ariella ser reinserida no quadro 

sexual: ela chega sentada no balcão e, pernas abertas, deixa para a enteada o ensejo de alcançar 

sua vagina com a boca — o que Callie de fato realiza, com a ajuda de James, que, sem parar de 

penetrá-la, puxa seu corpo um pouco para trás, facilitando o sexo oral intergeracional. 

Depois de filmar um pouco a face de Ariella e seu seio esquerdo exposto (quando a madrasta 

pergunta: "Does that pussy feel good?" ["Essa buceta é gostosa?"]), a objetiva volta-se para 

Callie, a chupar a vagina que, em parte, lhe sufoca os gemidos proporcionados pelo trabalho de 

James. Ariella volta a falar: 

A — Look at me, baby... Look at me; 

 

A — Olha para mim, baby... Olha para mim; 

(Callie olha, sem tirar a boca do clitóris da 

outra). 

Do you like what he is doing to you? Do you 

like the way he is fucking you? Yeah? A-

Are you w... wet? 

Você gosta do que ele está fazendo? Gosta 

do jeito que ele está fodendo você? É? Você 

está mo... molhada (Ariella começa a 

ofegar). 

 James intensifica seus movimentos, lá atrás, e Callie começa a gemer mais alto, quase gritando; 

O namorado também solta seus "Oohhs" e desce mais algumas palmadas na nádega esquerda da 

namorada, e ela vai gemendo e lambendo ao mesmo tempo. O plano volta a abarcar os três e 

depois gira um pouco para pegar mais o traseiro de Callie — que já está rosado pelas palmadas e 

apertões. Ariella parece atingir (ou chegar perto de) um novo orgasmo, intensificando seus gritos 

enquanto é estimulada pela enteada. 

22:54 Durante todo esse último esquema — James, perto da geladeira, penetra por trás Callie, em pé e 

inclinada para chupar Ariella, sentada sobre a bancada central —, o genro e a madrasta passaram 
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sem interagir muito entre si (em alguns momentos eles se olham, e uma vez Ariella acarinha seu 

ombro com o pé). Agora, sem descontinuar o coito com Callie, o rapaz põe a namorada e a si 

mesmo em uma posição sexual complicadinha para conseguir dispor das duas mulheres ao mesmo 

tempo. Basicamente, Callie é dobrada para a frente, as pernas permanecendo esticadas, com o 

traseiro ainda disponível para James, mas o tronco voltado para baixo, com as mãos apoiadas no 

chão (como numa posição ginástica de alongamento); as costas chegam a encostar no balcão à sua 

frente, sobre o qual Ariella, esperta diante das intenções do genro, já adiantou o corpo para mais 

perto deste. Para dar estabilidade a sua posição, James estica o pé direito para trás, talvez o 

apoiando numa parede ou na própria geladeira — não sabemos, porque os pés ficam de fora do 

olhar da câmera. 

Da forma como ficaram, James consegue continuar com o membro em Callie, sem que a parte 

superior do corpo dela impeça sua boca de viajar, novamente, pelos países baixos da madrasta. E 

os efeitos são rápidos: com a sua estimulação oral, Ariella retoma os gritos de "Yeah!", agora 

terminando de expor ambas as mamas, que passa a chacoalhar apertando os mamilos com os 

dedos. Callie também demonstra prazer com o desempenho de James, que aproveita para dar mais 

uns tapinhas em sua bunda; o rosto dela também está contraído, com o esforço presumível da 

posição em que se encontra, e a boca aberta e os olhos meio fechados apontam para um deleite 

que só pode ser confirmado quando os gritos de Ariella cessam e os gemidos da garota, sempre 

mais comedidos, podem fazer-se ouvir. 

23:36 Ao contrário do que vemos nas orgias sadianas — tão mais fáceis de entender quando temos uma 

edição provida de iluminuras (SADE, 2012) que mostrem a complexa engenharia de que o 

pornógrafo lança mão para encaixar todos os corpos, combinar todos os orifícios erógenos com 

todos os membros estimulantes —, que se prolongam até o orgasmo coletivo simultâneo, aqui 

temos atores reais que nem sempre toleram tantos malabarismos. É assim que um quadro difícil de 

arranjar e de descrever, como esse último, dura menos de um minuto e depois se desmancha.  

James faz Callie se levantar e a beija na boca vorazmente, agarrando-a contra o balcão onde está 

Ariella, que recebe o casal entre suas pernas — e depois acaba participando, beijando a enteada e 

o genro, o qual agarra os seios de Callie e depois lhe massageia o clitóris. Quando a namorada se 

desencosta, avançando para James e beijando-o mais, ele, sem deixar de corresponder aos beijos, 

vai coordenando a montagem de mais uma posição: empurra a jovem para cima da bancada, puxa 

a madrasta para o chão e a vira de costas. Agora é Ariella que será penetrada por trás enquanto 

chupa Callie; James ora usará as mãos para segurar o quadril de Ariella, intensificando suas 

estocadas, ora para apalpar os seios da namorada lá em cima, e ora ainda para dar algumas 

palmadas na madrasta, que, novamente: começa a exibir comoção intensa, mas não deixa de fazer 

comentários que se integram à narrativa e fixam as personagens: 
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A — Do you like watching your stepmom 

being fucked by your boyfriend? Yeah? 

Yeah?! 

A — Você gosta de assistir a sua madrasta 

sendo fodida pelo seu namorado? Sim? 

Sim?! 

 Callie concorda, e a filmagem prossegue, enfatizando o trabalho de James e o de Ariella; quando 

o rosto da namorada volta a ser focalizado, vemos que sua expressão de prazer se intensificou 

com a estimulação oral por Ariella, e ela agora morde os lábios e segura a madrasta pelos cabelos. 

Mas logo é Ariella que retoma seus gritos ultrapotentes, o que sinaliza para que James continue o 

que está fazendo. Ao que tudo indica, a madrasta atinge o orgasmo — dessa vez sem ajuda da 

estimulação na área externa — e James o percebe. Puxa a madrasta para si e, abraçando-a e 

beijando-a sem retirar de dentro o pau, diz: 

J — God, I love making you do that! J — Meu Deus, eu adoro levar você a fazer 

isso! 

A — (*) You... right there A — (*Incompreensível, mas parece conter 

as palavras You... right there, o que seria 

uma frase de confirmação para o que James 

diz ter feito.) 

(Ariella, que estava extasiada, vai se 

recuperando e volta ao cunilíngua em 

Callie.) 

J — Did she make you cum? Did she make 

you cum? 

C — Uh-hum! 

J — (para Callie) Ela fez você gozar? Ela 

fez você gozar? 

C — (com semblante enlanguescido, demora 

a dar resposta. Quando nota a pergunta, 

assente com a cabeça.) Uhum. 

 Com esse pequeno diálogo, a posição é retomada: James por trás de Ariella, Callie na bancada 

recebendo o sexo oral. A cena prossegue com pequenas variações: Ariella fala mais duas frases 

difíceis de transcrever, mas que contêm "pussy" e "cock"; a filmagem continua variando entre os 

dois meat shots (ênfase na penetração/no sexo oral), o rosto de Callie e o plano aberto lateral que 

engloba todos; James molha a mão com saliva e lubrifica Ariella; Ariella cospe uma ou duas 

vezes em Callie, para molhar-lhe a vagina — onde James, dizendo à namorada para que abra as 

pernas, estende o braço e introduz dois dedos, friccionando internamente enquanto por fora a 

madrasta segue lambendo e chupando. Callie tem seus espasmos, solta seus gemidos, joga a 

cabeça para trás, boquiaberta, mas não somos postos diante de nenhum orgasmo tão demarcado, 

tão sublinhado quanto aqueles de Ariella (o que não é dizer que suspeitamos que Callie teve ou 

que não teve seu clímax — não sabemos). 

28:44 James então retira o pênis de dentro de Ariella e, com um empurrãozinho no traseiro, afasta-a de 

sua frente, liberando o caminho até Callie, que se encontra praticamente deitada sobre o balcão 

central (lembremos que eles continuam na banda esquerda da cozinha, que James está à esquerda 
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da mesa, voltado para ela). A namorada não está tão atenta à posição que James pretende assumir, 

mas ele a puxa para a frente, e ela deixa-se puxar, com um leve sorriso. 

(Observação: James claramente "sobe" em algum tipo de degrau ou caixote que está perto da 

bancada, para que seu membro fique na altura certa para a posição sexual intendida; vemos isso 

pelo movimento das pernas e pela diferença em sua altura, mas a câmera não abarca essa parte do 

cenário, que é onde ficam os pés.) 

James, ainda em pé, posiciona-se entre as pernas de Callie e introduz o pênis na sua vagina. A 

namorada apoia a perna direita (aquela mais distante da câmera) no ombro do rapaz, e acaba 

ficando um pouco mais ereta (com a ajuda dele). Ao fundo, vemos Ariella buscando se 

reposicionar. É a primeira vez, desde a cena de abertura, que vemos um coito de frente
132

, e é com 

Callie que ele acontece novamente. 

A madrasta acaba encontrando lugar atrás de Callie, e segura o corpo dela sentado enquanto os 

dois namorados transam, com os rostos colados e trocando alguns beijos. Callie agora geme mais 

(às vezes o namorado estimula-lhe o clitóris com a mão, sem parar de penetrar) e James fala 

algumas coisas (inaudíveis) que a fazem sorrir, concordando. 

Callie depois acaba relaxando, deita o corpo para trás e pousa o corpo no regaço da madrasta, 

encontrando os seios com a boca e chupando os mamilos, em movimentos lentos, sensuais, como 

que entorpecidos. Ariella aperta-lhe os seios e depois começa a manipular o clitóris da enteada, 

que tem seus gemidos transformados em gritos; parece haver uma cooperação geral para que 

Callie fique à vontade e desfrute seu momento. Perto dos 31 minutos de vídeo, James urra de 

forma triunfante, estocando mais lentamente e perguntando algumas coisas sobre "cum" [gozar] à 

moça, que responde positivamente (não conseguimos compreender com clareza, por conta da 

sobreposição de gemidos e da entonação alterada das falas). É essa confirmação que parece 

ensejar os acontecimentos seguintes. 

31:28 A câmera focaliza uma vez mais o rosto de Callie, deitada nos seios de Ariella, e logo vemos que 

a madrasta está tentando fazer contato visual com a enteada para empostar mais uma daquelas 

frases que alinhavam sexo e ficção: 

A — Now it's time for your boyfriend to 

thank you with some cum on your face 

A — Chegou a hora de o seu namorado 

agradecer com um pouco de porra no seu 

rosto. 

                                                 
132

 Notem bem: não se deve extrair disso a ideia de que a pornografia menospreza o sexo de frente. Tirar daqui 

uma regra geral levaria a tirar outras igualmente absurdas, como a de que, se James está quase sempre em pé, a 

pornografia menospreza a satisfação masculina, obrigando o homem a ficar sempre na posição desconfortável.  

Se nos pedissem uma explicação sobre por que Sex Instruction tem tanta penetração (vaginal) por trás, 

diríamos: para valorizar os traseiros de Ariella e Callie, ao mesmo tempo permitindo que elas usem a boca para 

estimular uma a outra, aproveitando diferença de altura inerente ao cenário (balcão central).  
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J — (*) Do you want it? Tell me. J —Você quer? Diga para mim. 

(*Transcrição incerta) 

C — I want you to cum all over my face. 

 

C — (Levantando-se, com o rosto mais 

próximo de James) Eu quero que você goze 

na minha cara toda.  

J — Good girl! J — Boa Garota! 

 James continua a penetrá-la e a namorada exclama "Oh, fuck!" ["oh, fode!"]; ela continua 

gemendo, e James aproveita para estimular-lhe mais um pouco o clitóris com a mão. Mas o 

momento de o rapaz ter seu quinhão de gozo, diferido sempre até os segundos finais do vídeo, 

parece estar chegando; Ariella já apeou, e agora arruma os negros cabelos de Callie enquanto os 

namorados estendem um pouco mais o coito. 

32:06 James finalmente retira o pênis de dentro de Callie e a induz a descer da mesa. Com um gesto sutil 

indica o hemisfério direito da cozinha, onde o sexo com Ariella e as instruções tiveram início; a 

madrasta, atenta, conduz a garota até lá, depois a puxando para baixo de modo que as duas se 

agachem. Callie começa a chupar mais uma vez o pênis de James, que a princípio está de costas 

para a câmera, com seu traseiro em foco, mas que rapidamente se coloca de perfil, como a 

filmagem normalmente vinha privilegiando. Ariella se levanta e beija James, que diz duas ou três 

vezes a Callie o que ele quer que ela faça: "Grab my cock and stroke it onto your face" ["Agarre 

meu pau e masturbe-o em cima do rosto"]. Mas a garota não responde com muita presteza, e 

Ariella é quem tem de agarrar o porraz e fazer o que pedia James — este agradece: "Yes, you'll 

make me cum" ["Sim, você vai (vocês vão) me fazer gozar"]. 

32:38 Há um corte, agora para o rosto de Ariella, que é filmado muito de perto; ela diz: 

A — Come on, James... Come on my 

stepdaughter's face... I think she's earned it. 

A — Vamos, James... Goze na cara da 

minha enteada... Eu acho que ela fez por 

merecer. 

Corta-se então para a parte de baixo da cena, em que a objetiva captura Callie, de boca aberta e 

língua para fora, esperando o jorro, e o pênis de James sendo friccionado pela mão de Ariella, 

ataviada com as várias pulseiras. Depois de um pouco de insistência, vemos borbotarem os 

primeiros jatos de esperma, que vão atingir a língua, o queixo, o nariz e os olhos de Callie. "Don't 

stop" diz o rapaz à madrasta, e ainda mais uma ou duas esguichadas lhe saem. "Oh, yeah", "Oh 

God!", ele vai urrando. Ao cabo de seu clímax, James tenta limpar um pouco do sêmen mais 

próximo das pálpebras da namorada, e acaba soltando uma gargalhada grave, triunfante. 

Ariella agacha-se, sorrindo, e conclui: "Job well done!" ["Fizemos um bom trabalho!"]. Aproveita 

para pegar o membro de James uma vez mais e beijá-lo e acarinhá-lo com a língua; passa o bastão 

para Callie, que faz o mesmo. O rapaz pergunta: 
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J — What did you say? J — O que você disse? 

A — I said: "Job well done"; don't you 

think? 

A — Eu disse: "fizemos um bom trabalho"; 

você não concorda? 

J — Definetly. J — Concordo plenamente 

A — We trained her well. A — Nós a treinamos muito bem. 

 A imagem em tela, a de Callie com o rosto extenuado e coberto de sêmen, escurece num 

gradiente até o preto — mais ou menos da forma como começou — e os carinhos finais 

desaparecem. 

33:30 Quando mal terminou de escurecer a tela vemos uma animação final: sobre um fundo escuro mas 

com uma área central iluminada, como uma imagem do espaço sideral, entra, girando sobre seu 

eixo e reluzindo, uma coroa tridimensional azulada, metálica; seus movimentos são rápidos. O 

começo dessa animação é acompanhado de um som de "plim!", mas logo o que se ouve é um 

barulho de deslocamento do ar, como se estivéssemos diante de uma aeronave ou disco voador. A 

coroa, que entrou na tela virada de lado, assume durante o giro a posição correta, com as pontas 

para cima, e pára no centro da tela, como que se fixando com impacto. Abaixo dela, da direita 

para a esquerda da tela, forma-se um caminho de luz, como a passagem de um cometa que 

deixasse um rasto de matéria incandescente azul. 

No "metal" da coroa que se sobrepõe às galáxias, gravado em relevo prateado, lemos: "REALITY 

KINGS"; no caminho de "cometa" exsurgem os dizeres: "Voted world's best porn site". Reis da 

Realidade: eleito o melhor site pornô do mundo — estes mesmos dizeres são entoados por uma 

voz feminina, não lânguida mas enérgica, metálica, harmonizada com a rapidez do clipe e o 

barulho de "rasgo" que acompanhou o surgimento do caminho de brilho. 

Quando a voz termina o enunciado, há um som chiado, de "perda de sintonia", e a imagem 

desaparece num borrão, como que mostrando um fim de transmissão. 

33:38 [FIM DO VÍDEO] 

Quadro 17 — Descrição completa do vídeo Sex Instruction (VÍDEO 008) 

 Dividida conforme as principais mudanças (de posição, de ambiente) que ocorrem ao longo do vídeo, e 

acompanhada da marcação do tempo em que as mudanças acontecem. 

B. Descrições dos três outros vídeos 

— 1. Primeiro vídeo: gay — "These three teen guys..." 

00:00 O vídeo começa com um fade in desde o preto (a tela preta vai clareando rapidamente e exibindo o 

primeiro quadro); no canto inferior direito vemos um texto em branco com contorno em preto: 

TwinkBeginners.com; a fonte utilizada é inclinada para a esquerda e tem o aspecto de algo escrito 

à mão (mas não com letra cursiva e sim com formato de imprensa). Esse texto permanecerá ali até 
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o final do vídeo, sobrepondo-se a todas as imagens. 

É o plano acústico que melhor introduz a cena inicial, porque o primeiro som que ouvimos é o de 

um telefone fixo tocando; o cenário é a região do balcão de uma loja, e em torno dele vemos 

diversos elementos: um suporte na parede sustenta vários rolinhos de fita para presente; um mural 

de cortiça, ao lado de um calendário, tem afixados em si vários papelinhos; ainda estão presos à 

parede um balão infantil murcho, de cores azul, amarela e vermelha metalizadas e um cordão 

vermelho pendente; mais para o fundo, bem à esquerda da tela, vemos um vaso de plantas com 

dois borrifadores ao seu lado; sobre o balcão, que ocupa o canto inferior esquerdo da tela, temos 

diversos objetos de escritório (pasta, porta-canetas, maquininha para cartão de débito) e também 

uma bandeja expositora de cartões de presente, todos eles com tema de flores. 

Atrás do balcão, como funcionário desse que mostra ser um pequeno comércio, há um rapaz 

magro, de cabelo preto e curto, rosto liso (sem barba ou bigode), vestindo uma regata preta e sobre 

ela um avental azul com um pequeno emblema no centro; seu rosto tem traços orientais. Quando o 

vídeo começa, ele está mexendo em algum dos objetos do balcão, que solta imediatamente para 

atender ao telefone — a fala é difícil de transcrever, mas consiste naquelas introduções rápidas que 

acontecem quando telefonamos a alguma loja; o rapaz diz que ali é uma "Flower Shop" 

(Floricultura) e se dispõe a ajudar seu interlocutor.  

Enquanto o rapaz ainda aguarda para receber a resposta, a imagem passa por um pequeno corte, 

marcado por um rápido efeito especial de transição: abre-se diagonalmente a tela seguinte sobre a 

imagem corrente — mas a tela seguinte é praticamente idêntica à que estávamos vendo. O 

atendente responde "Ok" e logo em seguida vemos um corte com mais um efeito idêntico 

(expansão da tela nova por uma faixa diagonal que se alarga até ocupar o ecrã todo). A pessoa do 

outro lado da linha passa telefone e endereço (algum lugar na Califórnia), que o vendedor anota 

em um caderno já cheio de coisas escritas. 

ATENDENTE — Someone is gonna be 

there in a half hour... Yeah, I'm gonna send 

someone over in a half hour. Ok, no 

problem. Thank you very muu... 

ATENDENTE — Alguém estará aí em meia 

hora... Sim, eu vou mandar alguém em meia 

hora. Ok, sem problemas. Muito obrigaa... 

 

00:30 Antes que o atendente termine a sílaba alongada que enfatiza o agradecimento, tudo o que víamos 

e escutávamos é cortado (corte seco), e vemos na tela uma cena de sexo oral já em andamento. Um 

rapaz louro (costeletas um pouco compridas), magro e de pele clara empunha, agachado, o pênis 

de um outro, em que pratica a felação. O dono do órgão está ajoelhado, e dele só vemos o trecho 

que vai da coxa ao começo do tronco (e que aparenta também ser magro). Mais difícil de ver está 

um terceiro corpo, também ajoelhado, em cujo ombro o rapaz que recebe o sexo oral segura. Os 

dois ajoelhados têm a pele mais parda do que a do agachado, e o pênis chupado tem sua base 

encimada por um tufo de pelos. O espectador também passa a escutar, após o corte, uma música 
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eletrônica, que parece marcar um ritmo e conter uma certa homogeneidade, quase uma monotonia, 

não chamando tanto a atenção para si. Perto do loiro vemos umas folhas verdes de planta (que 

talvez seja a "entrega" prometida na ligação da abertura — não sabemos, o corte brusco deixa o 

espectador desorientado quanto à emenda entre as duas situações). 

00:36 O sexo oral passa a ser filmado desde cima, quase que pelo ponto de vista do rapaz ajoelhado, 

portador do órgão "felado"; o loirinho prossegue com seu trabalho, depois abocanhando o membro 

do terceiro garoto, que continua logo ao lado. Ouvimos alguns gemidos e os sons de sucção; em 

um dado momento aquele que está chupando olha para cima e a câmera consegue capturar a cor de 

seus olhos, que são verdes. 

01:02 Um novo corte agora exibe, ainda ao ritmo da música, o rosto daqueles dois "receptores" da 

felação, que agora vemos praticando o sexo oral no membro do loiro. Descobrimos que são ambos 

orientais; um deles está deitado com o rosto voltado para cima e o corpo (não filmado) para o lado 

esquerdo da tela. O outro chega por cima e pela direita do quadro, sendo que os rostos (e as bocas) 

se encontram no pênis do terceiro rapaz, que os dois lambem e beijam simultaneamente, às vezes 

beijando-se entre si com o membro no meio das línguas. É o louro quem está ajoelhado agora — e 

podemos ver no seu baixo ventre uma tatuagem de ideogramas chineses. 

Não damos certeza, mas suspeitamos que um desses dois rapazes seja o atendente da primeira 

cena. O corte brusco aos 30 segundos (tenha sido ele um elemento do vídeo tal como 

originalmente produzido ou tenha vindo depois, numa edição feita por algum usuário, como 

suspeitamos) torna impossível a certeza. 

01:30 Nessa altura, o vídeo passa por trocas rápidas entre perspectivas: filma-se a mesma cena desde a 

esquerda do loiro, privilegiando o rosto do rapaz oriental que vinha por cima (e que parece ser o 

atendente da loja) — nessa hora ouvimos o lourinho dizer "suck it" [chupe-o]—; depois a cena é 

tomada mais de cima, e com isso vemos o rapaz que estava deitado sobre as costas erguer-se e 

procurar o membro livre do outro oriental. Com isso, a interação se encaminha para o passo 

seguinte, que é a montagem de um triângulo: o rapaz que estivera deitado chupa aquele que veio 

por cima (e que lembra o atendente da loja), e este chupa o loiro, que também vai com a boca até o 

pênis do primeiro. Todos, assim, praticam e recebem o sexo oral. A música prossegue, e, do 

triângulo, a câmera privilegia a sucção praticada no membro do rapaz loiro — este também 

cercado de pêlos curtos. 

02:04 Do triângulo retornamos, com mais um corte seco, para um esquema em que o louro, agora em pé 

na cama, recebe o sexo oral dos dois outros. Os dois orientais agora estão ajoelhados, e a câmera 

finalmente pega um plano distanciado que nos permite fixar algumas descrições. 

O rapaz que está à esquerda do vídeo, que agora aparece vestindo uma cueca preta de um modelo 
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especial — parece um híbrido entre uma roupa de sumô e uma cueca normal só que sem o pano 

que cobre as nádegas, o espaço entre elas e o ânus; a faixa na cintura é bem larga, e dela saem 

duas fitas que sustentam as duas nádegas por baixo, unindo-se na região do períneo à parte da 

frente da cueca, que comporta os testículos e o pênis, agora coberto mas segundos atrás exposto e 

estimulado —, ele tem a barriga menos "seca", sem ser gordo, enquanto aquele que está à direita 

(o que se parece com o atendente), usa uma cueca branca de modelo idêntico e é bem mais magro. 

O lugar em que está o trio parece um quarto com uma grande cama, com cabeceira revestida de 

couro marrom e cortinas também castanhas descendo de ambos os seus lados. A parede com a 

cabeceira e as cortinas é o pano de fundo principal das imagens do vídeo, e a parede oposta a ela 

não é filmada. Há um vaso de plantas no chão, perto de uma porta que fica à esquerda da tela, e 

algumas roupas estão jogadas pelo quarto. 

A posição com o rapaz louro em pé, no meio dos dois que estimulam com a boca o seu pênis, é 

explorada por um período mais longo (no curso dela a câmera se movimenta um pouco e mostra o 

corpo dos dois rapazes, agora com suas cuecas novas). O órgão sexual do loiro parece ser o maior 

dos três, e é com certeza o mais exibido deles; a filmagem de baixo para cima fá-lo parecer maior 

ainda, e amplia em muito sua visibilidade. 

Depois de algum tempo de lambidas e carícias mais leves no membro, os estímulos se intensificam 

um pouco: o rapaz da esquerda, de preto, coloca-o bastante fundo na boca e faz alguns 

movimentos de ir e vir com a cabeça, que o louro segura; depois, é a vez do moço da direita, em 

cujo rosto o loiro bate o pênis algumas vezes antes de deixar-se chupar. Essa sequência é repetida 

mais uma vez com ambos: batidas do membro no rosto, introdução na boca, algumas 

estimulações, a cabeça sendo ajudada pela mão do rapaz em pé, troca. Depois disso há um novo 

corte.  

03:06 O novo quadro é tomado um pouco mais desde a esquerda, em um plano afastado que permite ver 

o lado direito do quarto — nada de novo ali: cortinas marrons até o chão (onde está jogada uma 

peça de roupa) e também um travesseiro colorido que está fora da cama, apoiado numa mesinha ao 

lado da cabeceira. 

Agora, temos os dois orientais apoiados sobre joelhos e cotovelos ("de quatro"), as cabeças 

voltadas para a cabeceira da cama, os traseiros voltados para a câmera e para o loiro, que está 

deitado atrás do rapaz de cueca branca (mais à direita do quarto e mais no centro da imagem), de 

quem logo beija o orifício anal, exposto graças à cueca especial que não cobre as nádegas nem o 

rego entre as nádegas. O loirinho, depois de afundar uma vez o rosto no traseiro do rapaz de 

branco, passa para o de preto; a imagem é cortada mais uma vez por aquele efeito "diagonal" da 

primeira cena, mas o take seguinte segue a mesma linha que o anterior já indicava, só que agora 

numa filmagem desde a direita, e mais próxima: vemos o loiro chegando pela esquerda da tela e 
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encontrando o traseiro do rapaz de preto, cujas costas ainda vemos em parte, mas que tem o 

restante do corpo deixado de fora da filmagem. O intercurso aqui é o rimjob, também chamado 

"beijo grego" ou, na gíria brasileira, "cunete" (palavra que amalgama "cu" e "boquete"); o rapaz 

loiro, com a língua bem para fora, estimula o ânus do parceiro com intensas lambidas enquanto 

agarra-lhe as duas nádegas. O oriental geme várias vezes, e a câmera então se desloca para 

capturar seu rosto, contraído ("de prazer") pelo que sente lá atrás — o rosto está também muito 

próximo do rosto do colega de branco, que permanece em sua posição "de quatro"; depois que a 

lente retoma a interação do louro com o orifício, ouvimos ainda uns gemidos e uma exclamação 

do rapaz ("oh shit!"), em cujo traseiro o loiro desfere uma palmadinha. 

03:37 Depois de um novo corte "seco", vemos em plano bem aproximado que os dois orientais agora 

estão um sobre o outro, não penetrando um ao outro mas apenas deitados, ambos de bruços, com 

suas bundas próximas entre si e disponíveis para que o loiro, sentado atrás deles, introduza o 

indicador da mão esquerda no reto do rapaz de preto (por cima), enquanto mantém o indicador da 

direita penetrado no ânus do mancebo de branco (por baixo). A música de fundo continua, mas os 

gemidos são cada vez mais fortes e agora emanam de ambos os rapazes penetrados, cujos rostos 

comovidos são filmados mais uma vez antes de um novo corte. 

04:07 Agora tudo o que vemos é uma penetração anal, filmada com grande proximidade. Na parte de 

cima da tela, no centro, aparecem dois testículos rosados, que balançam enquanto o pênis é 

empurrado ritmadamente para dentro do rapaz de cuecas brancas — de quem vemos apenas as 

nádegas (um pouco cobertas pelas pernas do rapaz que o penetra por cima, o loiro) e as fitas que se 

conectam na saqueira branca, isso já no centro inferior da tela. Num plano como esse, não se vê, 

absolutamente, o cenário, sendo que o único contraste possível é aquele entre a região da "ação" (o 

pênis e o ânus, talvez incluindo os testículos) e as partes do corpo que, mesmo filmadas, acabam 

menosprezadas pela lente (pernas, nádegas, ânus do rapaz que está penetrando e pênis do rapaz 

penetrado). Fica como se essas últimas partes, periféricas na tela, fossem o cenário para a 

atividade dos órgãos, que acabam no lugar de personagens. 

Essa tomada segue por um tempo, havendo um breve retorno ao plano ampliado, onde vemos que 

a penetração está ocorrendo sem o desmonte do esquema anterior — é dizer: o rapaz de preto 

continua deitado por cima do rapaz de branco enquanto este é penetrado — e depois uma retomada 

direta da penetração, no esquema que já descrevemos. Aqui ouvimos gemidos mais intensos, e de 

dois tipos: uns são mais vigorosos e graves ("oh my god", "uh!"), ao passo que outros são mais 

agudos e lânguidos ("ah!"); os primeiros parecem vir do loiro, os últimos, do vendedor de flores. 

04:38 O vídeo corta então para seu último quadro. É novamente uma penetração anal aproximada, e 

ainda é o loiro quem penetra o rapaz de branco; mas agora é uma penetração de frente. Depois de 
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algumas empurradas do membro para o interior do ânus (não depilado) do rapaz, acompanhadas 

de mais gemidos e da música incessante, o membro é retirado e encaminha-se para penetrar o 

jovem de cueca preta — que, descobrimos só depois que os corpos se afastam, está agora embaixo 

do rapaz de branco. O loiro começa a adentrar seu órgão no moço de preto, mas nesse instante o 

vídeo para. 

05:10 [FIM DO VÍDEO]  

Quadro 18 — Descrição completa do vídeo "These three teen guys..." (VÍDEO 012) 

 Descrição dividida conforme as principais mudanças (de posição, de ambiente) que ocorrem ao longo do 

vídeo, e acompanhada da marcação do tempo em que as mudanças acontecem. 

 

— 2. Segundo vídeo: amateur — "Feeling my self" 

00:00 Preliminarmente, temos uma espécie de vinheta de abertura, embalada por uma batida lenta de 

contrabaixo elétrico e bateria (puxando para o jazz). No centro da tela, sobre um fundo preto, 

aparece o termo "REC" em maiúsculas de cor amarela, ladeado por um círculo preenchido — a 

ideia é a de gravação, recording. Esse primeiro ícone, não muito grande, é logo substituído por 

segundo, em que vemos o desenho de um monitor de computador com o seguinte símbolo em seu 

centro: um círculo amarelo contendo uma seta preta que aponta para cima. Um terceiro momento 

mostra um ponteiro de mouse de computador clicando sobre o desenho de um triângulo contido 

num círculo, que representam a tecla play. Dessa forma, temos: record, upload, play [filmagem, 

carregamento e reprodução do vídeo]. 

Um quarto símbolo aparece, maior: é o logotipo do sítio PornHub (site de cuja rede YouPorn faz 

parte), que já conhecemos nas páginas acima (v. 2.1.3) como uma figura bipartida: sobre o fundo 

preto, Porn vem em branco, hub vem escrito em preto sobre um retângulo amarelo de vértices 

arredondados, aparados com filete (o que lembra uma tela de computador). A diferença agora é 

que, sob o símbolo de PornHub, nós vemos uma palavra adicional: "community", comunidade.  

00:03 O vídeo "Feeling my self" consiste numa filmagem única e contínua de pouco mais de um minuto 

de duração. Com o formato alongado para cima (dimensão vertical significativamente maior que a 

horizontal) que lembra a filmagem a partir de um telefone celular (IPhone), a câmera captura 

apenas um corpo feminino ao longo de todo o tempo; este corpo é filmado parcialmente, sendo 

que vemo-lo desde um pouco acima dos seios até a metade das coxas. No peito, acima de seus 

seios, sustenta-se por uma correntinha fina um pingente delicado de forma romboidal. A mulher 

filmada não é tão magra quanto aquelas que se costumam encontrar na pornografia, e seu porte 

torna difícil distinguir qual é o ambiente em que o clipe é filmado; parece-nos, em todo caso, que é 

uma cama coberta por uma manta de cor puxada para o roxo (estampada com algum tipo de 
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padrão curvilíneo). 

Vemos os seios da moça, antes grandes do que pequenos, com seus mamilos firmes, os bicos rijos; 

seu abdome não é chapado, e tem gordura suficiente para ficar saliente e deixar formar-se uma 

dobrinha, uma linha que separa nitidamente a barriga da virilha, de um lado até o outro do corpo. 

No início do vídeo, suas pernas estão unidas. Quando a ação começa, vemos entrar em cena a mão 

direita da moça (à nossa esquerda), com unhas pintadas de um bordô discreto. Ela acarinha o seio 

direito e depois o esquerdo, do qual belisca levemente o mamilo; a seguir, retorna ao direito e faz 

o mesmo, garantindo assim que estejam bem apontados. Deslizando a palma mão pela barriga, a 

moça chega até o baixo ventre. Abre as pernas e alcança com os dedos a vagina, que passa a 

masturbar — gemendo logo. No fundo do plano sonoro podemos ouvir um rádio ligado, a emitir 

sons heterogêneos de fala e vinhetas, provavelmente propagandas num intervalo comercial. 

A câmera — que parece estar sendo pilotada pela própria atriz — desce um pouco e deixa ver 

melhor a região genital; não há zoom, mas passamos a ver menos dos seios e mais da barriga e da 

vagina. Esta última não mostra pêlos e está sendo penetrada pelos dedos médio e indicador da 

protagonista, e talvez até pelo anelar também; o mínimo e o polegar estão esticados. O movimento 

é ritmado e fica um pouco rápido; ao longo dessa sequência "solo", pode-se ouvir a respiração da 

moça, o barulho da mão chocando-se com a vulva, alguns gemidos e às vezes exclamações de 

"yes". A câmera, depois de um tempo concentrada na masturbação, volta a capturar o corpo 

inteiro; um pouco depois, vemos que a mulher faz voltar sua mão pelo trajeto inicial, passando-a 

pela vagina, virilha, barriga e seio/mamilo direito, onde desaparece do campo da câmera. 

01:17 [FIM DO VÍDEO] 

Quadro 19 — Descrição completa do vídeo "Feeling my self" (VÍDEO 013) 

 

— 3. Terceiro vídeo: female friendly — "Beautiful virgin..." 

00:00 Este vídeo é o único, entre os que até agora analisamos, que contém, abaixo do player embutido de 

YouPorn, descrições por escrito; leiamos os dois textos: 

1) Sweet eighteens. These hot chicks are caught on cameras right after 

they reach the legal age - and are gang-banged in every way possible! 

Their inexperience and innocence on their faces will get any member 

jump up! And the way those babes want to learn all the nasty poses will 

surely make you cum! 

2) Description: Watch the expression on teen Nataly's face as a hard 

throbbing cock enter her tight pussy hole for the first time. It is definitely 

something to behold. 

— 

1) Doces dezoito anos. Estas garotas gostosas são capturadas pelas câmeras logo 

depois de atingirem a idade legal – e são fodidas em grupo de todo jeito 
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possível! Sua inexperiência e a inocência em seus rostos vai fazer qualquer 

membro pular para cima! E o modo como essas ninfetas querem aprender todas 

as posições safadas com certeza fará você gozar! 

2) Descrição: Assista à expressão no rosto da adolescente Nataly à medida que 

um pau duro e pulsante adentra o buraco apertado de sua buceta pela primeira 

vez. Definitivamente, isso é algo digno de parar para ver. 

A primeira é uma explicação da produtora ("18 virgin sex"), e a segunda explica o vídeo. 

O começo do clipe também contém uma referência de identidade comercial: começamos vendo, 

sobre um fundo preto, um rasto de neon cor-de-rosa passar, da esquerda para a direita, escrevendo 

"18 virgin sex"; é um movimento muito rápido, seguido de uma explosão de brilho azulado (tudo 

feito por computador), depois do qual o logotipo da produtora, que já foi escrito, reaparece: "18", 

maior, escrito como que à mão, em vermelho cereja, lembrando uma pintura com batom; "virgin", 

em letra simples, minúscula e branca; e "sex" escrito de um modo parecido com o do "18", mas em 

cor verde. 

A passagem do "neon" é acompanhada por um som eletrônico agudo, que lembra aquele utilizado 

em filmes de ficção futurista para simbolizar o "tiro" de uma pistola a laser. Depois ouvimos um 

som mais brusco que marca a "explosão", seguido de alguns outros barulhos eletrônicos rápidos, 

que terminam num eco mais grave, que vai sumindo bem lentamente.  

Depois que o logotipo explode na tela, o fundo exibe três trechos sexuais bem curtos, todos em 

câmera lenta e envolvendo mulheres loiras (sexo oral, penetração reverse cowboy, sexo oral de 

novo); essas imagens são bastante embaçadas, pouco nítidas, e também um pouco escuras; o 

logotipo fica bem destacado no centro da tela, e também a palavra abaixo dele, "PRESENTS", em 

caixas-altas e fonte de desenho elegante (letras mais retas, finas e com detalhes de acabamento nas 

pontas). 

A apresentação da marca termina com o escurecimento lento da tela, que chega ao preto, e um 

esmaecimento daquele som grave, de eco, que só chega a desaparecer no plano seguinte; mas num 

instante volta a imagem a clarear. 

00:06 Aparece então uma mulher branca e loira, de cabelos ondulados cortados de forma desfiada, com 

volume e várias alturas; o loiro também não é homogêneo, é um tanto matizado. Vemo-la da coxa 

para cima; ela veste uma saia de cintura alta, que cobre o umbigo, e um sutiã/top largo, que parece 

jeans azul. Atrás há cortinas finas que vão do teto ao chão; são alvíssimas e deixam entrar a 

claridade do dia; bem no canto direito do recinto há um vaso cilíndrico, branco, com uma espécie 

de planta seca, com galhos bem verticais, sem folhas, desidratados; na parede ao lado do vaso, que 

a câmera não chega a mostrar, discernimos o que parece ser uma estante de madeira. 

A moça filmada está tirando a parte de cima da roupa, e logo vemos seus seios, firmes e num 

tamanho médio para o padrão pornográfico. Depois de se despojar da peça, a moça — que 
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chamaremos de "Nataly" por sugestão do texto descritivo — dobra-a e deposita-a em alguma 

superfície fora do alcance da tela. 

O som que vinha como "eco" da introdução dissipa-se completamente, e temos um ambiente 

bastante silencioso. Cada pequeno movimento de Nataly pode ser ouvido; no canto inferior direito 

da tela, exatamente onde ficavam "Moms Bang Teens" e "TwinkBeginners.com", lemos, um 

pouco mais discreto, em cor branca com um sombreado e um pouco de transparência: 

"18VirginSex.com". 

00:14 Há um pequeno corte com um efeito de fade (em que a imagem vai ficando transparente e outra 

vai se materializando no lugar). A imagem que aparece é continuação do que víamos, apenas 

filmada um pouquinho mais de perto (da cintura para cima); Nataly, que desde o começo está 

olhando para a esquerda da tela, arruma seu cabelo todo para o lado direito do corpo, escondendo-

o do espectador atrás do pescoço, liberando a visão da parte esquerda de seu corpo, aquela que 

está voltada para nós. O rosto da moça está com maquilagem leve, e seu batom é cor-de-rosa claro. 

Passando muito sutilmente a mão esquerda pelo seio do mesmo lado, Nataly encontra a parte de 

trás da saia, onde jazem o fecho e o zíper da saia, de que ela então se despe, inclinando o corpo 

para a frente e também para a sua direita, facilitando à câmera a visão de suas nádegas e de uma 

calcinha branca de renda. 

00:28 Novamente a imagem passa por um corte, e a moça agora está mais para a esquerda do cômodo; 

repetindo a pose que empina e evidencia o traseiro, ela se inclina para abrir a gaveta de um móvel 

baixo que ali vemos, onde então guarda sua saia recém-retirada; ouvimos o barulho da gaveta 

abrindo e fechando, e vemos o movimento de depositar a peça de roupa dobrada; há então novo 

corte. 

00:33 Nataly, agora, aparece sentada no tampo do móvel branco onde está sua saia. Encontra-se bastante 

de lado, de modo que se vejam bem as pernas — elas são tudo o que está no quadro nesse primeiro 

momento. Nos pés traz sapatos de salto bem alto, azul-marinho, de um aspecto elegante que 

combina com o ambiente e o figurino. Lentamente, a câmera sobe e mostra, além das pernas, a 

barriga, os seios, o rosto da moça; esta, por sua vez, estica uma das pernas e, alisando-a 

delicadamente, parece tirar o sapato. 

00:46 Dissemos "parece" porque o movimento é novamente substituído por um quadro novo, no mesmo 

ambiente. Agora vemos a nossa atriz deitando-se de barriga para baixo em uma maca de 

massagem que está no centro da sala; a cama tem uma abertura para encaixe do rosto e é toda 

revestida de um courinho bege. No fundo estão as mesmas cortinas, que cobrem a parede inteira 

mas que permitem a entrada de uma luz branca intensa pela janela, o que deixa o cômodo bem 

iluminado; sobre o móvel baixo, mais à esquerda, onde Nataly guardou a saia, vemos os dois 
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sapatos em pé, alinhados; à direita da tela há a planta seca e a estante branca. 

A moça, que está completamente nua, deita-se lentamente, cada movimento seu aproveitado para 

exibir suas formas: sobe com uma perna, depois com a outra, e não se joga de pronto na cama, 

apoiando-se primeiro sobre os braços e deixando alto o traseiro, só depois deslizando o tronco para 

a frente. Depois de terminar de se deitar, cabeça voltada para a esquerda da tela, pés para o outro 

lado, ela cobre as nádegas com uma toalha bege com listras marrons, ajeitando ainda umas duas 

vezes o anteparo, como que para garantir que está cobrindo corretamente seu corpo. Depois relaxa 

a cabeça e aguarda a chegada do massagista. 

01:06 Um corte com transição gradual, como todos os que até agora ocorreram na cena de Nataly, 

mostra a moça na mesma posição. Ouvimos então duas batidas na porta; ela levanta um pouco o 

tronco, mas não diz palavra: olha para sua esquerda, na direção da câmera por meio da qual a 

vemos, e sabemos que o massagista está entrando em cena. A reação de Nataly (que tem as íris 

claras, cremos que azuis) é sugestiva; seus olhos seguem o rapaz, medindo-o de cima a baixo, e a 

boca fica no meio-caminho entre o sorriso maroto e uma expressão entreaberta de surpresa — em 

todo caso, isso é muito discreto. 

O rapaz deixa alguns de seus equipamentos sobre a estante (entre eles um frasco de óleo de 

massagem) e entrega à moça uma peça que encaixa na abertura da maca, abertura que seria 

destinada ao rosto; faz isso de forma "profissional" (inclusive dizendo uma frase rápida que não 

pudemos transcrever, mas que não é carregada de afetos, como se fosse procedimento padrão da 

massagem); o massagista não é focalizado pela câmera, e não somos levados a crer que ele olhe 

para sua cliente deitada. A moça introduz a peça na abertura e relaxa a cabeça novamente. 

01:26 Temos aqui uma tomada de dez segundos que começa no rosto de Nataly — que está de bruços, 

com a cabeça pousada nos braços dobrados — e vai deslizando da esquerda para a direita, 

filmando suas costas e a nádega, ainda coberta. Um tanto fora de foco, vemos pelas calças jeans 

que o massagista encontra-se parado ao lado da cama. 

01:36 Uma nova transição de fade introduz a ação do massagista, que ajeita a toalha e começa a espalhar 

o óleo de massagem; logo após, mais uma transição desse tipo mostra Nataly já sem a toalha, e o 

massagista com a mão direita na nádega da moça; massageando, ele chega entre as pernas — 

estamos assistindo à cena de lado e não vemos se ele toca a genitália da loira — e seus 

movimentos arrancam dela um primeiro, demorado gemido: "aaah". 

A massagem vai, pois, tomando esse rumo erótico. Vemos finalmente o rosto do rapaz, que é 

branco, jovem e está penteado com um pouco de franja jogada para a frente (dá a impressão de 

disfarçar um início de calvície); ele é bem forte, e sua camiseta cinza, que é mole e justa nos 

volumosos bíceps, ressalta essa característica sua. 
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O massagista segura traseiro da cliente, espalhando óleo também nas coxas; mais gemidos. 

01:53 No mesmo estilo gradual, passamos a ver agora uma imagem concentrada no traseiro de Nataly, 

de quem se enxerga também o ânus e também a vagina, sem pêlo algum. O massagista vai até ali 

com a mão, e logo um novo corte mostra essa região sob um novo ângulo, com ainda mais foco: a 

câmera fica como que entre as pernas da moça, de modo que temos boa parte dos lados esquerdo e 

direito do vídeo exibindo cada uma das duas coxas. No centro está a vagina da loira, que continua 

a ser massageada, mas que logo é penetrada pelo dedo médio do rapaz. Nataly geme mais alto, e 

quando não está gemendo ouvimos o som molhado do contato entre a sua mucosa e a pele do 

rapaz. 

O intercurso prossegue; o massagista ora introduz o dedo quase inteiro no canal vaginal, ora 

acarinha o clitóris; os gemidos viram exclamações langorosas; a câmera volta-se um pouco para o 

rosto da moça, que aproveita a massagem de olhos fechados e chega a morder a pontinha do 

indicador; depois Nataly é filmada de corpo inteiro, e pode-se ver o massagista, que continuava 

masturbando a cliente, voltar a alisar-lhe o traseiro e as costas. (Durante essas trocas, há alguns 

outros cortes, sempre com fade.) 

02:30 O massagista vai então até a cabeceira da maca; Nataly eleva um pouco o tronco, o rapaz protrai a 

região genital, e começa a despir a camisa, enquanto a moça ataca-o pela calça jeans — mais uma 

vez com um esboço de sorriso, e também mordiscando o lábio inferior. A cena é capturada de 

perfil; da moça vemos da cabeça às nádegas, do rapaz coxas cobertas, abdômen e o peitoral 

musculosos e, logo a seguir, o pênis, que a loura desveste e começa a chupar ritmadamente. 

Durante a felação, o massagista ajuda a conter os cabelos da cliente, com a mão esquerda em sua 

nuca (é a mão oposta ao lado do espectador, e não obsta à filmagem); ambos são apresentados de 

perfil, mas o corpo da moça é mais procurado pela câmera, que chega a deslizar para a direita e 

deixar de fora, por um momento, quase tudo do rapaz — só sobra o pênis. O massagista não geme, 

a cliente sim. 

03:11 Depois de outro corte, vemos uma posição diferente: Nataly agora está deitada de barriga para 

cima, com a cabeça no outro extremo da cama, onde antes estiveram seus pés; o traseiro está perto 

da cabeceira da cama, e suas duas pernas estão esticadas para cima, deixando acesso à região 

vaginal; uma de suas mãos desliza pela perna direita, e com a outra ela apalpa o próprio seio. As 

pernas estão apoiadas no ombro forte do massagista, que, agora completamente nu, continua no 

mesmo lugar em que estava recebendo o sexo oral (à cabeceira da cama, voltado para a cliente); 

com sua mão direita ele masturba a loura, o dedo médio penetrando-a. 

A cliente continua gemendo de tempos em tempos, e ouvimos também sua respiração, funda. Um 

corte nos mostra a continuidade desta cena, só que um pouco menos de perfil (como a víamos) e 
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um pouco mais concentrada na vagina; depois de vermos mais algumas repetições do massagear 

íntimo, o massagista beija o clitóris uma vez, e um novo corte leva de novo à vista mais aberta e 

de perfil, que deixa ver todo aquele cenário que já descrevemos (cortinas, vaso, prateleiras etc.). 

03:29 Na imagem que vem, vemos o pênis do massagista bem ereto (desde 03:11 ele estava escondido 

pela maca, embaixo dela) e Nataly com as pernas para cima. O moço a segura pelas duas coxas, 

que estão unidas, e puxa até que fique com a bunda na beira da cama, a vagina disponível. Com a 

ajuda da mão tenta introduzir seu membro na moça, o que consegue logo. As pernas dela acabam 

encontrando lugar; a direita, mais perto da janela, fica no ombro do massagista, com a panturrilha 

apoiada em seu peito; a esquerda fica mais baixa, meio que no ar. Esse ângulo deixa ver 

claramente pela primeira vez que Nataly tem as unhas do pé pintadas de vermelho (as da mão 

estão com um esmalte claro, quase branco) e que em sua barriga há uma tatuagem vertical que 

começa acima do umbigo e vai até um pouco abaixo dele (o que está desenhado não conseguimos 

ver). 

O massagista, enquanto penetra devagar e arranca alguns gritinhos da cliente, continua a segurá-la 

pelas duas coxas; essa escolha, no caso de sua mão direita, obstrui um pouco a filmagem do pênis 

e da vagina, que chegam a ficar totalmente ocultos em alguns momentos. Em outros, vemos 

apenas um pouco da base do órgão masculino. 

O homem respira mais fundo agora que está ocorrendo a penetração, mas não ouvimos sua voz, no 

máximo um gemido grave e discreto que escapa junto com o ar; os sons da cliente são mais 

potentes e agudos, e ela também demonstra prazer boquiabrindo-se e olhando para o comparte 

enquanto leva as mãos aos seios — um dos quais, uma vez, o massagista alcança com a mão 

direita e agarra, logo após voltando a segurar a coxa. 

04:06 Depois de um corte, vemos Nataly da cintura para cima, de perfil; ela está voltada para o lado 

direito do enquadramento e chacoalha-se, gemendo; ouvimos também um gemido masculino mais 

solto ("Aaah"). Esse ângulo dura pouco tempo, e é substituído por outro, que provavelmente vem 

na continuidade da mesma posição sexual: ele deitado sobre a maca, ela por cima dele, com o 

tronco meio elevado, como que "cavalgando". Nesse novo plano, vemos com enfoque a 

penetração: o pênis se ergue na faixa central da tela, os testículos na parte inferior, bem no meio 

do retângulo do vídeo a região da glande, que está dentro da vagina; também podemos ver o ânus 

da moça e suas nádegas (ambas seguras nas mãos do massagista); quando ela está mais para baixo, 

com o pênis quase inteiro dentro de si, entram na tela suas costas e seus cabelos. As coxas, sobre 

as coxas do outro, ficam mais para os lados — as dele quase nem aparecem. A câmera, como de 

praxe nesse tipo de tomada, está entre as coxas, que, separadas, deixam toda a região genital livre 

para ser capturada. 
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04:25 Depois de vermos vinte segundos da penetração sob esse ângulo, voltamos ao plano de perfil. 

Agora a loura está apoiada sobre seus quatro membros (cotovelos e joelhos), ainda sobre a maca 

de massagem; sua cabeça está voltada para o lado da cabeceira, e o traseiro para a direita da tela, 

para o lado onde está o massagista, que a penetra por trás. O rapaz está ajoelhado, com a mão 

esquerda apoiada nas costas, liberando a filmagem da penetração; sua postura ereta faz com que a 

cabeça escape da filmagem, que só captura o restante do seu corpo (até os pés de ambos são 

visíveis dessa vez, no canto inferior direito da tela, lá com a marca "18Virgin..."). 

A cliente continua exprimindo o prazer sexual com a boca aberta e os gemidos; essa sequência é a 

que vemos com maior duração, e apresenta uma intensidade crescente, que se vai refletindo no 

barulho mais forte do choque entre os corpos, nas exclamações de Nataly e nos ocasionais 

gemidos do massagista (mais discretos). A moça às vezes joga a cabeça para baixo, com uma 

expressão de esforço, em seguida abre a boca e, olhos fechados, relaxa aquele esforço com um 

gemido; a câmera corta para uma tomada mais próxima do rosto da cliente, filmando-o por mais 

um tempo, e depois trocamos de novo. 

05:09 Vemos Nataly deitada na maca de barriga para cima, a cabeça para o lado correto do leito; sua 

mão esquerda segura os cabelos, seus olhos estão fechados e a boca amolecida. Com a outra mão, 

ela toca o próprio clitóris, e depois os seios, enquanto o massagista introduz dois dedos em seu 

canal vaginal, num ritmo lento. A intensidade do intercurso é menor do que aquela a que 

assistíamos no sexo "de quatro" dos segundos anteriores; é algo mais vagaroso. 

A câmera captura depois o rosto da massageada, que sorri com um quê de satisfação. Vemos que 

endireita seu corpo na maca, filmado só dos seios para cima, e então chega até perto dela o 

massagista. 

05:24 Com a chegada do rapagão, não há um corte, e sim o começo de um intercurso pouco comum na 

pornografia: o beijo. Durante quase vinte segundos, o rapaz e a loura ficam beijando-se, ela às 

vezes soltando um gemido ou outro, ele agarrando o seio dela, mas o principal evento é encontro 

entre os lábios, que estalam, separam-se, unem-se de novo, abrem-se para pôr em contato as 

línguas... 

Quando o massagista está terminando de dar um beijo no pescoço da cliente (que emite um 

"Aaaah"), temos um corte no mesmo estilo de todos os outros deste vídeo (gradual). 

05:42 A imagem seguinte é, identifica-se, a da preparação para o finale. Nataly está deitada como antes: 

barriga para cima, cabeça para a esquerda da tela; o rapaz está sobre ela, mas de joelhos, uma 

perna para cada lado da cintura da moça — ainda vemos os seios dela e também as pernas. Ele 

está com as mãos na cintura, e vemos seu corpo da barriga para baixo. O pênis, ereto, não aparece 

com detalhes, pois está banhado de tal modo pelo sol das janelas, ao fundo, que parece ser inteiro 
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preto, uma sombra. A moça fricciona o órgão, masturbando-o, e agora os gemidos mais intensos 

são os do rapaz (respirações fundas seguidas da expiração sonora: "Ohhhh"). 

05:50 Novo corte; a imagem anterior é capturada de forma um pouco mais aproximada, e o pênis voltou 

a ter cores, saindo do contraste com a luz e estando bem visível. Nataly agora está um pouco mais 

sentada, com a cabeça mais próxima do membro, e quem o masturba é o próprio massagista, que 

indica com gemidos a iminência das alvas golfadas. 

05:54 Mas, qual! A explosão que vemos é de cor preta. Sem cortar a sequência de som, em que 

continuamos ouvindo os gemidos de ambas as partes, a tela escurece e em seguida exibe 

uma mensagem, escrita em letras brancas sobre uma animação de fundo (alguns pontinhos 

brilhantes movendo-se sobre um campo de luz azulada): 

Join 18virginsex.com now 

to get access to our 

HUGE NETWORK 

updated with HD content! 

Junte-se a 18virginsex.com agora 

para acessar nossa 

ENORME REDE 

atualizada com conteúdo HD 

Enquanto ouvimos os barulhos que indicam o orgasmo do rapaz, somos convidados a participar de 

outro portal pornográfico, em que (quem sabe?) a parte faltante esteja disponível. Depois de 

poucos segundos, a tela da mensagem escurece, os gemidos desaparecem, e o vídeo acaba. 

06:00 [FIM DO VÍDEO] 

Quadro 20 — Descrição completa do vídeo "Beautiful virgin..." (VÍDEO 014) 

 


