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RESUMO 

  

Esta tese tem como objetivo analisar a produção de filmes pornô em São Paulo, cidade que 

concentra o maior número de produtoras e distribuidoras deste material no Brasil. Trata-se 

do exame das redes que conformam tal universo, ou das redes da pornografia como um 

todo, as quais englobam: atrizes, atores, criadores, produtores, diretores, fornecedores, 

recrutadores e distribuidores, bem como outros tentáculos do mercado do sexo: motéis, 

ruas, boates, revistas, saunas, clubes e casas noturnas. Como tais redes são conformadas? 

Quais delas devem ser ativadas para que as pessoas ingressem neste universo? Como se 

estrutura a organização social da atividade? Quem são as pessoas que interagem na rede? 

Que papéis ocupam? Estas são algumas das principais questões tratadas ao longo destas 

páginas. Em quatro capítulos, Recrutamento, Filmagem, Pós-produção e Elenco, discuto 

os bastidores e os cenários do pornô, isto é, o aprendizado das técnicas corporais, as 

práticas e coreografias do sexo, os enunciados sobre sexualidade e gênero elaborados por 

este regime visual, a circulação e a distribuição das imagens e os tecidos afetivos e as 

convenções morais que perpassam esta rede. 
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ABSTRACT 

 

The goal of this dissertation is to analyze pornographic film production in São Paulo, the 

city where the greater number of this industry’s producing and distributing companies are 

located in Brazil. This universe is encompassed by several pornography networks, 

involving actresses, actors, creators, producers, directors, suppliers, recruiters and 

distributors, as well as other branches of the sex market: motels, streets, night clubs, bars, 

magazines, and saunas. How do porn networks get constituted? Which networks are 

activated for people to become part of this universe? How is this activity’s social 

organization structured? Who are the people interacting within the networks? What are 

their roles? These are some of the main questions addressed along four chapters: 

Recruitment, Shooting, Postproduction and Cast. In them, I discuss the events taking place 

at the plateau, as well as the backstage of porn production, i.e., the learning of body 

techniques, the sexual practices and choreographies, the statements about gender and 

sexuality elaborated by this visual regime, the circulation and distribution of images and 

the cloth of affect and moral conventions which span this network. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas páginas seguintes, temos o retrato de um universo complexo, que se 

movimenta entre a discrição e o escândalo, podendo ser chocante em muitos aspetos e 

cândido em outros, ao transitar entre as fronteiras da transgressão e do conservadorismo. 

Tal universo é comumente associado a pessoas desviantes, corruptas e perversas, 

interpenetrando-se em outras redes relativas ao mercado do sexo, igualmente interpretadas 

como “poluídas”. Trata-se de uma indústria milionária que, de uma maneira ou de outra, 

justamente por existir nas fronteiras, desperta a curiosidade até mesmo de seus 

difamadores: a pornografia.  

Apresento aqui os resultados da etnografia por mim realizada em São Paulo, cidade 

que concentra o maior número de produtoras e distribuidoras de material pornô no Brasil. 

Esta pesquisa não se baseia na análise de uma comunidade nem de um grupo, e sim no 

estudo das redes que conformam tal universo. O circuito pesquisado constitui, na verdade, 

um conjunto de micro-redes relacionais que se caracteriza pela heterogeneidade. As 

pessoas que o integram estão em constante mudança, dele entrando e saindo, participando 

por motivos diversos e com níveis de engajamento diferenciados – e nem sempre 

prosseguindo com esta carreira, como se verá ao longo do texto. 

O trabalho de campo esteve concentrado na cidade de São Paulo, de agosto de 2006 

até dezembro de 2007. Nesse período, acompanhei cinco empresas-chave da indústria do 

pornô nacional, observando muito de perto cada uma das etapas empreendidas pelas 

equipes para a produção de um filme. Também tive a oportunidade de me aproximar de 

algumas pessoas do circuito em outros níveis, isto é, acompanhando e conhecendo suas 

vidas para além do set de filmagem – em seus contextos domésticos e familiares – e com 

eles estabelecendo relações marcadas pelo afeto que perduram até os dias de hoje. Devido 

à aproximação estabelecida, esta pesquisa procura descrever e analisar a produção de 

pornografia paulistana de seu interior, a partir dos valores, ideários e imaginários existentes 

entre os indivíduos que integram esta rede e que regem suas interações cotidianas.  

As produtoras, objeto da pesquisa, produzem filmes de tipo heterossexual, gay e 

travesti, protagonizados por corpos que se encaixam nos padrões de beleza socialmente 

mais aceitos. A etnografia aqui apresentada concentrou-se em filmes de caráter legal, isto 

é, protagonizados por pessoas maiores de 18 anos que desempenham práticas sexuais 

consentidas. Assim, esta tese não aprofunda a análise de filmes considerados bizarros pela 

indústria, nem daqueles de caráter ilegal (necrofilia e pedofilia), tampouco daqueles que 
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exibem práticas sexuais “extremas” (zoofilia, escatologia, ou sexo com todo tipo de 

excrementos humanos), ou da pornografia com corpos considerados “anômalos” (pessoas 

anãs e pessoas mutiladas, por exemplo), nem com indivíduos que mesmo não possuindo 

corpos “anormais”, divergem dos padrões hegemônicos de beleza: pessoas idosas ou 

obesas, entre outras. Este trabalho tampouco aprofunda a análise da filmografia BDSM.1 

A tese está dividida em quatro capítulos. Nos três primeiros, busco articular a 

descrição etnográfica em função da maneira como a própria produção de filmes pornôs 

está organizada social e coletivamente, visando compreender quais são e como interagem 

as funções de cada uma das pessoas que intervêm na atividade. Inspirada em Art Worlds de 

Howard Becker (1982), procurei analisar o que convencionei chamar aqui de redes da 

pornografia como um todo. Desse modo, aí estão englobados os diferentes integrantes 

deste universo: atores, atrizes, criadores, produtores, diretores, assistentes, fornecedores, 

recrutadores, distribuidores; assim como motéis, ruas, boates, revistas, saunas, clubes e 

casas noturnas aparecerão enredados e emaranhados na grande rede. Ao longo destes 

capítulos procurei responder às seguintes questões: a) Como se conformam as redes do 

pornô? b) Que redes são ativadas para que as pessoas ingressem neste mundo? c) Qual a 

sua abrangência? d) Como se estrutura a organização social da atividade? e) Quem são as 

pessoas que interagem na rede? f) Que papéis ocupam? g) Quais são as especificidades de 

sua interação? Em resumo, a pergunta central seria como se organiza a ação coletiva, 

noção entendida por Howard Becker (1977: 9) como “resultado de uma ação coordenada 

de todas as pessoas cuja cooperação é necessária para que o trabalho seja realizado da 

forma que é”. Ou seja, procurei analisar as redes de cooperação, os recursos básicos e os 

papéis diferenciados que tornam possível, coletivamente, a produção do pornô.  

O primeiro capítulo trata do Recrutamento. Nele, descrevi os métodos empregados 

na procura de elenco, os lugares, os agentes, o tipo de pessoa recrutada, os modos como 

são estabelecidos os contatos e as maneiras como esta etapa da atividade se entrecruza com 

(e está permeada por) as redes de prostituição e com o trânsito de pessoas por diferentes 

espaços do mercado do sexo. Neste primeiro capítulo, também descrevo o casting de 

elenco e os critérios de seleção. De modo análogo, apresento algumas experiências que 

tratam de como se recruta um recrutador, isto é, o modo como estas pessoas ingressam nas 

redes de produção e quais as técnicas utilizadas para o desempenho de seu trabalho.  

                                                 
1 Na sigla, o par BD aplica-se a bondage e disciplina, ligada ao par DS, que denota dominação e submissão, e 
ao par SM usado para expressar as práticas de sadismo e masoquismo (cf. Zilli, 2007). 
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Em resumo, este capítulo enfatiza a complexa relação da pornografia com outros 

contextos da indústria sexual e a maneira como os indivíduos transitam por várias destas 

redes simultaneamente. Lembremos que a indústria sexual: 

 
Incluye burdeles o casas de citas, clubes de alterne, ciertos bares, cervecerías, 
discotecas, cabarets y salones de cóctel, líneas telefónicas eróticas, sexo virtual por 
Internet, sex shops con cabinas privadas, muchas casas de masaje, de relax, del 
desarrollo del ‘bienestar físico’ y de sauna, servicios de acompañantes (call girls), 
unas agencias matrimoniales, muchos hoteles, pensiones y pisos, anuncios 
comerciales y semi-comerciales en periódicos y revistas y en formas pequeñas para 
pegar o dejar (como tarjetas), cines y revistas pornográficos, películas y videos en 
alquiler, restaurantes eróticos, servicios de dominación o sumisión 
(sadomasoquismo) y prostitución callejera: una proliferación inmensa de posibles 
maneras de pagar una experiencia sexual o sensual (Agustín, 2000: 3). 
 
 
O segundo capítulo consiste em uma etnografia da Filmagem. Está, por sua vez, 

subdividido em três partes que respondem à lógica seqüencial das cenas: Preliminares, 

Transa e Consumação. Utilizando esta ordem e com inspiração nos estudos da 

performance, etnografo os bastidores do set de filmagem dando atenção ao aprendizado, à 

preparação para a cena, às técnicas corporais, aos cuidados com o corpo, ao uso de 

medicamentos, às práticas sexuais, aos comportamentos sexuais de risco e aos discursos 

sobre sexualidade e posições de gênero. Por outro lado, o set de filmagem constitui, 

simultaneamente, um lugar onde se gestam redes de amizade e solidariedade que também 

pretendi descrever neste momento da análise.    

Embora a antropologia e as ciências sociais dediquem-se, já há bastante tempo, aos 

estudos da(s) sexualidade(s), o método de observação direta em contextos de interação 

sexual, ainda não constitui – ao menos não no Brasil – um campo de interlocução 

consolidado (Oliveira, 2007). Em nível internacional, acredito que o precursor daquilo que, 

seguindo Oliveira (Ibid), denomino “etnografia das práticas sexuais” foi Laud Humpreys, 

com seu “Tearoom Trade” (1970), pesquisa que tratou das relações de sexo impessoal 

entre homens em banheiros públicos. Da produção brasileira, podemos citar: Nestor 

Perlongher, com “O negócio do Michê” (1987), sobre prostituição viril em São Paulo. “No 

escurinho do cinema”, de Veriano Terto Jr. (1989), pesquisa que aborda a interação sexual 

entre freqüentadores de um cinema de filmes pornográficos no Rio de Janeiro. “No 

escurinho do cinema: cenas de um público implícito”, de Alexandre Vale (2000), um olhar 

sobre a prostituição travesti e práticas homoeróticas em um cinemão em Fortaleza. “Macho 

versus Macho” (2007a) e “Nem Toda Nudez Será Castigada” (2007b), de Camilo Braz, 
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sobre práticas homoeróticas de sadomasoquismo e fetiche em clubes para homens, em São 

Paulo. “Gestos que pesam” (2006), de Leandro de Oliveira, sobre relacionamentos entre 

homens que praticam crossdressing, travestis e bofes, em uma boate do subúrbio carioca, e 

de minha autoria, “Dark Room Aqui: um ritual de escuridão e silêncio”, Díaz (2008), sobre 

interação e práticas de sexo casual no quarto escuro de uma boate de homens que exercem 

práticas homoeróticas. Existem muitas outras pesquisas que tratam das práticas sexuais, 

mas, à diferença das anteriormente mencionadas, elas têm como base metodológica 

entrevistas, conversas e questionários. 

Neste sentido, acredito que minha contribuição com este capítulo consiste no 

fortalecimento de uma linha de estudos antropológicos brasileiros, que arrisco dizer, ainda 

está em formação. Esta pesquisa envolve observação em contextos de interação sexual: os 

sets de filmagem pornô, pretendendo, desta forma, abrir janelas metodológicas e analíticas 

até hoje não exploradas nos estudos nacionais sobre pornografia.  

Os estudos sobre pornografia no Brasil têm sido abordados de um viés histórico, 

como “Páginas de sensação”, de Alessandra El Far (2002), sobre pornografia e mercado 

editorial. Sobre pornochanchadas, em São Paulo nos anos 1970 e 80, e seu papel na 

sociedade brasileira, o trabalho “Boca de Lixo, cinema e classes populares” (2002), de 

Nuno Abreu, é uma referência de valor inestimável. Abreu é também o autor de “O olhar 

pornô” (1996), um estudo pioneiro que traça um percurso diacrônico sobre a produção e o 

consumo de pornografia no cinema até o aparecimento da pornografia em vídeo. Com seu 

livro “Das maravilhas e prodígios sexuais” (2006a), Jorge Leite nos oferece uma análise 

preciosa sobre as representações da pornografia bizarra e sua relação com a história das 

“depravações” sexuais. Marcelo Reges (2004), em “Brazilian Boys”, examina as 

representações de corporalidades masculinas em filmes pornográficos homoeróticos 

nacionais. Tatiana Landini (2004) estuda as relações e diferenças entre “Pedofilia e 

pornografia infantil” e suas implicações legais e sociais. Alexandre Luis Schultz Bier 

(2004) elabora uma etnografia sobre video-locadoras e cinemas pornôs. João Freire (2000), 

em “Prazeres desprezados: a pornografia, seus consumidores e seus detratores”, elabora 

uma sofisticadíssima reflexão acerca das maneiras como a crítica literária e a crítica 

cultural têm estabelecido os limites e diferenças entre erotismo e pornografia. Maria 

Filomena Gregori, em “Relações entre violência e erotismo” (2003) e “Prazer e Perigo” 

(2004), aborda criticamente o debate feminista em torno da pornografia, centrando-se sua 

pesquisa na Good Vibrations, sex shop de mulheres lésbicas feministas que levantam 

bandeiras do sexo politicamente correto, como é chamado pela autora. Finalmente, Eliana 
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Robert Moraes, em diversos trabalhos (2003, 2004, 2005), aborda as relações entre 

erotismo e transgressão, a partir da literatura.  

Neste capítulo procuro igualmente elaborar uma leitura dos enunciados sobre a 

sexualidade elaborados pela pornografia. De que modo o dispositivo pornográfico – ou 

seja, sua capacidade performativa – produz corpos e prazeres? Quais os mecanismos 

performativos por intermédio dos quais funciona o dispositivo pornográfico?  

O terceiro capítulo trata da Pós-produção: elaboração do produto final, sua 

classificação, preparação das capas, e os vínculos entre a produção de filmes e outros 

espaços do mercado erótico (revistas e sites, por exemplo) por meio da circulação das 

imagens. Este capítulo examina o modo como o dinheiro determina os mecanismos de 

produção e distribuição do material.  

A recepção dos filmes é um dos fios condutores da tese já que, desde o 

recrutamento do elenco, até a gravação do sexo propriamente dita, as produtoras visam 

responder àquilo que é consumido em larga escala. Contudo, uma análise exaustiva desta 

questão foge ao escopo deste trabalho.  

O quarto capítulo, Elenco, está dividido em três partes. Na primeira delas, 

analisarei o modo como se estrutura uma carreira de atriz/ator pornô nestas redes e como 

esta última se encontra emaranhada a acusações, hierarquias e prestígios internos 

constituídos com base nas práticas sexuais exercidas. A segunda seção, tecidos biográficos, 

apresentará cinco trajetórias, por intermédio da descrição das histórias de vida dos 

personagens. Já na terceira, percursos dissidentes, serão aprofundados alguns pontos-chave 

das biografias. Nestas últimas, explica Velho (1981), faz-se evidente a convivência de 

códigos diversos num mesmo indivíduo, alguns dos quais podem ser contraditórios entre 

si. O estudo das trajetórias contribui igualmente para o entendimento dos Projetos – no 

sentido conferido por Schutz (1993): “conduta organizada para atingir finalidades 

específicas” (ver também Velho, 1999) – dos integrantes da rede. Com a análise destas 

biografias, me vinculo à preocupação com o estudo de experiências, visões de mundo, 

estilos de vida (Geertz, 1978; Velho, 1999) e convenções sociais dos membros da rede, 

com ênfase em atores e atrizes, os quais simultaneamente estão a desempenhar papéis 

diversificados em meios sociais distintos e nem sempre coincidentes com esta ocupação.  

A partir da análise das trajetórias, pretendo examinar, por um lado, a vida no 

interior das redes de produção pornô e em redes paralelas como a prostituição. Por outro 

lado, busco igualmente compreender contextos extra-profissionais, ou seja, suas vidas para 
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além destes espaços: o âmbito familiar, doméstico e os relacionamentos afetivos, contextos 

que nos permitem compreender outros níveis de moralidade integrantes destes indivíduos.  

Esta pesquisa é exploratória, qualitativa e descritiva, inserindo-se no campo da 

antropologia urbana, já que meu território e objeto estão localizados na cidade. As 

características da pornografia atual só são possíveis por integrarem um enorme fenômeno 

de massas, particularidade própria de uma sociedade complexa.  

 

 

1.1. Alguns horizontes de discussão  

 

1.1.1. Erotismo x Pornografia: 

 

Nos dias de hoje, falar em pornografia ou tentar defini-la significa adentrar em um 

território nebuloso. São diversas as definições elaboradas sobre esta manifestação, 

construídas a partir de distintas posições discursivas e pontos específicos de poder. Existe, 

portanto, uma dificuldade em se delimitar os significados acerca do que pode ser 

considerado pornográfico, fato este que se deve em grande medida à multiplicidade de 

aspectos colocados em ação pela própria pornografia.  

De modo geral, a pornografia tem sido analisada da perspectiva da crítica do 

mercado e da produção de imagens dentro da chamada cultura de massas, a partir da crítica 

feminista, com base nas teorias da estética da representação, da ótica dos reformistas e 

religiosos, além de aproximações que se detêm no exame de suas implicações legais, 

jurídicas e políticas. Várias destas definições estão carregadas de juízos e avaliações sobre 

comportamentos morais. Categorias como erotismo, vulgaridade, obscenidade e sexo 

explícito são utilizados com freqüência, às vezes, até mesmo como sinônimos.  

Algumas vozes que difamam a pornografia com intuitos reformistas, sempre 

incluem em suas interpretações, as noções de desvio e transtorno. A pornografia é para eles 

uma “praga” capaz de poluir e estender seus efeitos a diferentes planos da vida social. Em 

resumo, é “a literatura do desvio sexual, ou a literatura que pessoas doentes mentalmente e 

sexualmente desajustadas desfrutam lendo”, como opina Brian Clowes (1993).  

A pornografia tem sido tradicionalmente interpretada como a parte “suja” do 

erotismo, como a poluição da arte e da beleza eróticas. Enquanto, para muitos, o erotismo 

elabora uma sublimação e purificação dos prazeres, aludindo ao amor, ao cândido e 
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representando-se literariamente por meio de metáforas nas quais se comparam, por 

exemplo, a genitália feminina com crisálidas, rosas, moradas, borboletas e luas nas quais 

“o verbo nunca se faz carne” (Freire, 2000:70); a pornografia, diz-se, não deixa “soltar” a 

imaginação mediante as metáforas, pois suas imagens são explícitas e diretas. Deste ponto 

de vista, o erotismo pode aludir a imagens explícitas, mas não exclusivamente a elas, 

fazendo referência a representações que evocam sentimentos de prazer do corpo e da 

sexualidade, sem obrigatoriamente produzir um efeito sexual imediato.2  

A distinção feita entre o explícito e o implícito, comparada à alta e à baixa literatura 

complica-se ao fazermos uma remissão histórica, relembrando o autor renascentista Pietro 

Aretino, com seus sonetos do Ragionamenti, e o Marquês de Sade, no século XVII 

(Moraes, 2005, Hunt, 1999). Como então enquadrar estes autores? Teria sido um erro de 

julgamento cultural ter alocado Sade entre as obras-primas de nossa história literária?, 

pergunta-se o crítico Roger Schattuck, em seu livro Conhecimento proibido (apud Moraes, 

2004).3   

Em The antidialectic of pornography, Joel Kovel (1991: 165) escreve: “A 

pornografia é o cativeiro do erótico na cultura de massa”, é o sintoma da corrupção social 

do Ocidente contemporâneo. Assim, enquanto o erótico é alocado no plano do artístico, do 

nobre, do aceitável, do refinado, do culto e do intelectual, a pornografia é associada ao 

“ópio” de um público representado sempre como passivo e incapaz de julgar os produtos 

que lhe são oferecidos, escravo do mercado capitalista, desinformado, mundano, 

aprisionado em sua mais baixa natureza. Estas questões põem em evidência a valorização 

                                                 
2 Sobre a visão da crítica literária acerca da dicotomia pornografia /erotismo, ver Sontag (1991) e Steiner 
(1982). 
3 Moraes (2003, 2004) explica que o poeta italiano Pietro Aretino está ligado à inauguração do pensamento 
realista que, naquele momento, configura o modelo por excelência da ficção erótica européia. No 
Renascimento, assistiu-se ao surgimento de um fenômeno de mercado vinculado à difusão da alfabetização, 
às novas tecnologias de impressão do século XVI e a valores associados à autoria. Neste contexto, foi 
inaugurada uma tradição que se caracterizou pela difusão de imagens e palavras que feriam o pudor por 
trazerem representações explícitas do sexo. Segundo Aretino, os poetas devem desvendar os mistérios do 
mundo, tais mistérios passando necessariamente pela sexualidade. Como explica Moraes (2004), na própria 
origem dos textos realistas que deram origem à pornografia, podemos nos perder entre o que é erotismo e o 
que é pornografia, levando em conta que o próprio Aretino também escreveu poemas de amor. Aliás, 
prossegue a autora, tal modelo foi reproduzido nos séculos seguintes até bifurcar-se. De um lado, consolidou-
se como mercado de obras pornográficas com reprodução de modelos e de repertório obsceno, em certa 
medida muito repetitivos. Por outro, desenvolveram-se no Ocidente novas representações do sexo, uma nova 
arte erótica. Desta maneira, conclui a autora, a distinção entre erótico e pornográfico nada teria que ver com 
aquilo que se mostra ou não, nem com o explícito e o implícito, já que se pode ter pornografia comercial 
velada ou explícita, assim como uma obra artística pornográfica velada e outra explícita.  
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concedida por nossa cultura à mente e ao espírito em detrimento do corpo, o status do amor 

e do emocional sendo superior ao do prazer (descomprometido) e do sensorial.4 

Para Alisa Carse (1995), o erótico seria o oposto do violento ou da sexualização da 

violência, contrastando com o pornográfico justamente pela ausência de representações 

sexuais que incluam coerção e, especialmente, por promover o respeito pelo desejo dos 

sujeitos envolvidos na relação sexual.5  

Para determinar o que a pornografia é, faz-se necessário levar em conta não só o 

produto, mas o contexto no qual é produzido: “a pornografia não é nunca uma matéria 

identificável, mas a relação entre um conteúdo e seu contexto [...] nada em si é 

pornográfico e a etiqueta só é atribuível mediante a avaliação do contexto social” (Arcand, 

1993: 29-30). Ou seja, um mesmo objeto, uma mesma imagem (um corpo nu, por 

exemplo) tomará sentido de acordo com sua apresentação seja num livro de medicina, num 

texto etnográfico, numa revista de belas artes, na capa da Playboy ou na capa de um filme 

da produtora Brasileirinhas. Retirar a imagem de um contexto estigmatizado e colocá-la 

em outro, valorizado ou legítimo, ou argumentar que uma imagem transcende o 

tipicamente sexual possuindo “algo a mais” artística ou culturalmente, são possibilidades 

para fugir da censura e evitar o rótulo de pornografia.  

Em poucas palavras, o que faz com que certas manifestações sejam vistas como 

pornográficas são as acusações e os juízos valorativos que os grupos sociais criam para 

classificar seu entorno. Tais juízos mudam e se ajustam aos contextos, criando fronteiras 

dinâmicas, históricas, precárias e mutantes. A pornografia é em si, um fenômeno social e, 

como tal, permanece em constante transformação. Trata-se de uma etiqueta que certos 

grupos sociais colocam em certos produtos ou manifestações, designando um argumento, 

não uma coisa (Kendrick, 1995). Em nossas sociedades complexas, caracterizadas pela 

heterogeneidade das visões de mundo, as definições acerca do que é pornografia serão 

sempre heterogêneas, contraditórias e conflitantes. Neste contexto, igualmente 

                                                 
4 Ver, por exemplo, a discussão de Michel Foucault em “O combate da castidade” (1987) sobre o duelo 
contra a fornicação como um dos mais terríveis pecados capitais do corpo, pior ainda que a gula, por ser o 
único pecado inato e natural, corporal em sua origem, cuja destruição deve ser total já que aniquila o corpo 
da mesma maneira que a avareza e o orgulho aniquilam a alma. Ver também o artigo “O amor no casamento” 
de Philippe Ariès (1987). 
5 Segundo esta linha interpretativa, a pornografia apóia a ideologia androcêntrica e patriarcal e ajuda a manter 
vigentes sistemas de idéias que têm privilegiado a supremacia masculina. Assim, o “corpo feminino objeto” 
que se vende no pornô está configurado por um desejo dominante que, aliás, estimula a construção de 
subjetividades subalternas nas mulheres, pois quanto mais a sociedade for bombardeada com imagens de 
submissão, mais mulheres podem chegar a acreditar ser esta realmente sua condição ou “natureza” e que não 
podem fazer nada para mudá-la.  
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caracterizado pela fragmentação e pela hierarquização, os valores e as convenções sociais 

organizam-se sob hierarquias. Sendo assim, alguns grupos, detentores de um lugar 

socialmente privilegiado, têm a capacidade de etiquetar como pornográfico uma 

manifestação e serem muito mais efetivos em posicionar sua opinião em relação aos 

demais. Neste sentido, Jorge Leite, antropólogo brasileiro dedicado ao estudo da 

pornografia, tem preferido, em suas pesquisas, não estabelecer qualquer diferenciação 

entre pornografia e erotismo, pois acredita, seguindo Bourdieu (1988), que “tal separação 

reflete apenas um exercício de violência simbólica para legitimar ou não determinadas 

representações sobre sexo e sexualidade, visando a conquista, manutenção ou perda de 

capital cultural e social segundo os ‘gostos de classe e estilos de vida’” (Leite, 2009: 1).  

Concordo plenamente com ambos os autores. Contudo, as características de minha 

pesquisa, presencial e de observação participante de produtoras de um material que elas 

próprias consideram como pornografia e a proximidade estabelecida com seus agentes me 

levaram a seguir outro caminho. Assim, não faz parte dos objetivos desta pesquisa elucidar 

a diferença entre erotismo e pornografia a partir de trabalhos históricos e de crítica, e sim 

procurar entender o que os integrantes das redes de produção pornô pensam a este respeito. 

Entre eles, existe a percepção de que seu trabalho é pornografia, em primeiro pela 

explicitação do sexo executado e mostrado nas representações – chamando-o de hard core, 

nome atribuído pela indústria mundial.6 Por outro lado, estes mesmos agentes elaboram 

discursos sobre seu trabalho, chamando-o, contextual e estrategicamente, por qualificativos 

como erótico ou adulto. Muitas vezes, tais distinções são elaboradas com o intuito de se 

fugir do estigma. Sendo assim, ao longo do texto, tento mostrar os discursos que tais atores 

elaboram sobre sua ocupação e, a partir deles, analisar quando, como e por que algo é 

erótico ou pornográfico nessas redes.  

 

1.1.2.  As nuanças da transgressão  

 

Foi provavelmente a partir de Pleasure and danger, de Carol Vance (1984), que se 

abriu um complexo leque de olhares e posturas no feminismo e na crítica cultural acerca 

                                                 
6 Na tradução ao espanhol do livro The Secrets Museum, de Walter Kendrick (1995: 245), foi acrescentada 
uma nota explicativa sobre o significado da expressão hard core, que designaria “na atualidade, a pornografia 
‘dura’ por oposição à pornografia ‘suave’ ou soft core. De acordo com o Oxford English Dictionary, a 
expressão aparece registrada pela primeira vez em 1851, época em que designava ‘todo material de resíduo 
que resultava da construção de edifícios e estradas’, seguramente um sentido figurado da semente dura que se 
joga ao comer uma fruta”. (Tradução minha) O tradutor incluiu a nota porque o capítulo original se chama 
Hard at the core (Duro ao centro, literalmente), jogo de palavras, explica ele, intraduzível.  
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dos estudos sobre pornografia, contrapondo-se aos preceitos do feminismo radical. Estes 

estudos mais recentes, feitos nas últimas duas décadas, entrelaçaram a relação entre 

prazeres, práticas e escolhas sexuais com a conformação de identidades coletivas e 

minorias sexuais, como também o explica Gregori (2004).   

A rede social que protagoniza esta pesquisa impede pensarmos na constituição de 

identidades grupais a partir do exercício de práticas sexuais. Este circuito não apenas não 

conforma minorias, mas engloba uma enorme diversidade de personagens quanto à idade, 

raça, classe social, orientação sexual e de gênero, gostos sexuais, motivos e intenções de 

escolha. Tampouco possui um discurso ou uma postura alternativa como acontece no sex 

shop Good Vibrations, analisado por Gregori (2003, 2004), no qual a intenção das 

fundadoras – mulheres lésbicas sintonizadas com a busca por visões sociais alternativas 

sobre desejos e escolhas sexuais e com a afirmação de uma cultura gay feminina e 

feminista que levanta bandeiras sobre o cuidado com o corpo e o fortalecimento do self – 

permite pensarmos num erotismo politicamente correto. 

Por outro lado, a enorme diversidade da rede que pesquiso e as ideologias por 

detrás da produção do material pornô também desafiam – e, nesta crítica, me junto a 

Gregori – a noção “aceita e difundida entre os experts dedicados à caracterização desses 

materiais: expressões escritas ou visuais que apresentam, sob forma realista, o 

comportamento genital ou sexual com a intenção deliberada de violar tabus morais e 

sociais” (Wagner 1998, apud Gregori 2004: 236).  

Devido aos valores existentes no universo que acompanho e que guiam a produção 

da pornografia comercial contemporânea, a referência à intenção deliberada de violar tabus 

morais e sociais deve ser analisada com ressalvas. A definição de Wagner faz sentido, 

sobretudo, quando referenciada à história da pornografia. Lembremos que, no 

Renascimento, palavras e imagens feriam o pudor ao fazerem representações explícitas do 

sexo (Moraes, 2003) e que Sade, no século XVII, abalou a filosofia e a sociedade com suas 

descrições “obscenas”. Contudo, se a produção erótica ou obscena dos séculos XVI a 

XVIII tiveram como objetivo – como explica Leite (2006a, 2009) – uma crítica política e 

social a instituições como a igreja, a nobreza, a militar, a burguesia ou inclusive ao “povo”, 

surge posteriormente: 

  
Uma nova maneira de utilizar as representações sobre o campo sexual. A filosofia dá 
lugar ao consumo da obscenidade modernizada. O sexo como um produto e o prazer 
como uma mercadoria em si, não são fatores novos no fim do século XIX, pois 
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sempre estiveram ligados intimamente à edificação do capitalismo.7 Nova, agora, é a 
ampliação da produção e do consumo, unida a um certo alheamento das questões 
políticas. A pornografia nasce assim do discurso obsceno sob o viés da cultura de 
massas e do entretenimento (Leite, 2009: 3).8 
 

Assim, a pornografia, tal como a entendemos nos dias de hoje, nasce no último 

terço do século XIX, podendo ser definida como “a representação sexual visando em 

especial a excitação erótica de seu público e estando intimamente relacionada com a 

produção padronizada para um mercado estabelecido” (Leite, 2009: 4), noção à qual me 

filio, nesta pesquisa, tendo em vista as características de meu campo e da ideologia que o 

guia. 

Pesquiso uma rede na qual a pornografia é encarada como um produto comercial 

fabricado para ser vendido em resposta à indústria e às demandas dos consumidores. Muito 

aquém de ideologias transgressoras, ela está organizada segundo fórmulas e parâmetros 

comerciais que se enquadram em um conjunto de signos bastante restrito, respondendo a 

convenções e estilos que não se destacam, apesar das variações, pela criatividade, e 

visando a maximização do rendimento em prol de vendas maciças. Seus esquemas e 

imagens repetitivas obedecem a um repertório que transita por fronteiras simbólicas aceitas 

e estabelecidas e, mesmo exibindo performances sexuais menos comuns, conserva e afirma 

a estruturação típica das relações de gênero. Nestas representações, também predominam 

corpos que respondem a gostos e paradigmas hegemônicos de beleza. 

 Ao mesmo tempo, as sociedades urbanas contemporâneas reservam espaços às 

“baixas” sexualidades que, naqueles contextos, são igualmente toleradas. Qual seria então 

a capacidade de transgressão de um material pornográfico nas locadoras, nas bancas de 

jornal ou em um sex shop, indaga-se Moraes (2005). Concordo com esta autora quando 

afirma que o texto erótico ou pornográfico só consegue escandalizar “quando deixa de 

obedecer regras e convenções de um gênero menor, perturbando a zona de tolerância que 

cada cultura reserva às fabulações do sexo”. 

                                                 
7 Esta associação é encontrada desde o Renascimento. Moraes (2003) explica que, por um lado, os 
humanistas ficaram livres de restrições temáticas e de imposições de estilo, mas a circulação do material 
“licencioso” só seria possível devido a uma nova criação do mercado e a mudanças nas visões sociais sobre o 
corpo, o sexo e as ideologias da representação estética da sexualidade, esta última denominada Intenção 
realista (Ibid).  
8 Abreu (1996: 39) afirma a este respeito: “Como desenvolvimento da indústria cultural, a pornografia se 
traduz em produtos, de acordo com princípios de produção em massa. A representação transgressiva da 
sexualidade ganha formatos e padrões, tornando-se mercadoria, cuja circulação se faz influente na 
estruturação da sexualidade nas chamadas sociedades de consumo. Esta ordenação do obsceno implica uma 
delimitação do que seja a pornografia, que pode ter todas as variáveis [...] Há para todos os gostos e apetites. 
Consome quem quiser (ou quem puder)”. 
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Sendo assim, acredito não haver na pornografia, sobretudo na heterossexual ou 

mainstream, uma ideologia ou intenção deliberada de violar tabus morais. O que não 

significa dizer que não haja transgressão. Este trabalho tenta analisar como se efetua no 

pornô esta dinâmica de obediência, simultaneamente conjugada à subversão de normas; 

como sexo e transgressão relacionam-se na pornografia?  

Por um lado, observando “de fora”, acredito que o material pornográfico seja 

transgressor por encarnar a produção excluída dos padrões culturalmente aceitos do “gosto 

legítimo”. Ao extrapolar estas fronteiras, ele transgride o senso comum criado por juízos 

valorativos hegemônicos que enquadram a pornografia como produção de qualidade 

estética inferior. Por outro lado, observando de perto aquilo que a etnografia revela, 

percebo que o fato de trabalhar no pornô tem significado para muitas das pessoas das redes 

que pesquiso, especialmente para as atrizes, uma infração às expectativas sociais e morais 

que imperam em seus núcleos mais próximos de referência, especialmente suas famílias.   

Da mesma maneira, a estreita proximidade existente entre a produção de pornô e 

outras redes “poluídas” como a prostituição, a relação dinheiro-corpo e a encenação de um 

sexo “carente de afetos”, deslocado do dispositivo do amor romântico, alocam estas 

sexualidades no território da transgressão. Existe transgressão também na maneira como a 

pornografia joga com a exibição “milimétrica” do corpo e da genitália e, nos filmes 

considerados pela própria indústria como bizarros, precisa-se levar em conta a explicitação 

de “perversões” e de corpos que desobedecem os paradigmas físicos do pornô mais 

comercial.  

Afirmei em páginas anteriores que a pornografia bizarra não integrará o núcleo 

central de análise desta tese. Contudo, na etnografia, esta apareceu de forma recorrente, 

geralmente em contraposição ao tipo de material produzido pelas equipes que acompanhei. 

As produções bizarras me levaram a tentar desvendar as seguintes perguntas, ao longo da 

tese: Qual é a moral dos pornógrafos? O que eles próprios interpretam como mais ou como 

menos transgressor em suas práticas? Durante a realização da etnografia, percebi que o 

ingresso nas produções bizarras está rodeado de limites. Existem dentro daquele circuito 

diversas normas que conseguem, a seu modo, regular os comportamentos sexuais das 

pessoas que por ele transitam. Longe de constituir um universo desregulado, no qual os 

indivíduos podem experimentar as formas mais “esquisitas” de prazer, há uma espécie de 

moderador silencioso que “cuida” e “vigia” a incursão das pessoas nas experimentações 

por eles consideradas como mais extremas. Em resumo, existe uma moral reguladora 

dentro da rede do pornô por mim etnografada. As pessoas que transgridem essas regras 
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internas sofrem estigmatização de seus pares, dificilmente conseguindo deslanchar na 

carreira e sendo preferencialmente (às vezes exclusivamente) requisitados para as 

produções mais “baixas”. No pior dos casos, as portas da indústria lhes são definitivamente 

fechadas.  

Acredito que minha contribuição nesta pesquisa consista em discutir a transgressão 

“de dentro”, ou seja, a partir dos valores que regem as condutas dos próprios produtores de 

pornografia.  

 

1.2. Construção da etnografia 

 

Entrar no campo 

 

Em 2004, quando perambulava por algumas boates gay do Rio de Janeiro, 

especialmente em uma denominada Buraco da Lacraia, onde concentrei a observação que 

deu origem à minha dissertação em antropologia, conheci dois garotos que comentaram ter 

participado de filmagens pornô. Um deles se apresentou como ator, dizendo ser essa sua 

principal atividade. O outro mencionou que tinha participado esporadicamente de alguns 

filmes, estimulado por seus colegas na academia de musculação, mas que tinha decidido 

parar de fazê-lo devido a uma promessa feita à sua mãe. Naquele momento, estas 

informações me pareceram preciosas, mas não remetiam diretamente àquilo que pretendia 

pesquisar: a interação afetiva e sexual entre homens que exercem práticas homoeróticas, 

caracterizados por diferenças de cor de pele, classe social, performances de gênero e 

procedência geográfica.  

Apesar de, na ocasião da pesquisa, ter desconsiderado estas informações, elas 

ficaram na minha cabeça, ocasionando uma reviravolta. Nunca imaginei que teria a 

oportunidade de conhecer pessoas que trabalhassem no pornô, por imaginar este mundo 

absolutamente distante do meu, enigmático e inalcançável e por, até então, nunca ter 

parado para pensar o quanto este assunto despertava a minha curiosidade, apesar de nunca 

ter sido, até aquele momento, uma consumidora regular deste tipo de material. Assim, em 

2005, quando tive que decidir uma temática para o doutorado, com muitas reservas, 

comentei a idéia com meu orientador, pois tinha consciência de que seria um trabalho que 

começaria do zero, sobre o qual eu não possuía leituras preliminares, que deveria ser feito 

em apenas quatro anos e com o qual minha ligação limitava-se a uma vontade profunda. 

Pior ainda, este universo também me despertava um enorme preconceito, o mesmo 
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manifestado por algumas pessoas que souberam do meu propósito: “esse mundo é 

perigoso, está regido por máfias, você pode estar correndo perigo de vida, lá todo mundo 

dever ser drogado e pervertido etc.”, foram alguns dos comentários que escutei na ocasião.  

Gilberto, no entanto, recebeu minha proposta com um sorriso. Lembro claramente 

de seu rosto, quando lhe falei sobre minhas pretensões. Ele me disse que eu estava frente a 

um desafio e, em vez de tentar dissuadir-me, encheu-me de bibliografia, dicas e sugestões. 

Assim, lancei-me a pesquisar um tema sobre o qual nada sabia, abandonando, 

temporariamente, um espaço que sempre me fez sentir segura na antropologia: o estudo das 

relações raciais.  A primeira coisa que fiz, já no final de 2005, foi tentar reativar o contato 

com os dois rapazes que tinha conhecido um ano antes. Aquele que me dissera ser ator 

pornô tinha mudado de telefone e, para meu azar, já não freqüentava a boate em que o 

conheci. O segundo rapaz esteve por mais de quatro meses “enrolando” um encontro 

comigo, deixando recados na portaria de seu prédio para não me receber quando eu 

chegava pontualmente à sua procura, até que decidiu confessar que não desejava falar a 

esse respeito, pois a pornografia constituía uma etapa de sua vida que desejava deixar para 

trás. 

Sem ter clareza acerca de como começar ou para onde dirigir-me – como acontece 

com muitos colegas antropólogos no início de suas pesquisas – comecei a levar “tombos de 

pessoa cega”, abraçando-me a qualquer possibilidade, por mínima que parecesse. Assim, 

no início de 2006, elaborei um perfil pessoal na página de relacionamentos Orkut e passei a 

escrever periodicamente para os e-mails de contato que apareciam nas capas dos filmes de 

diversas produtoras nacionais. Naveguei também por seus sites, com o intuito de deixar 

recados nas janelas tipo “fale conosco”. Nestas mensagens, me apresentava como 

doutoranda em antropologia, explicitando os interesses da pesquisa e seu caráter puramente 

acadêmico. Recebi algumas respostas: todas negativas quanto à possibilidade de minha 

participação e incursão no campo. Minha primeira reação foi a de pensar que os indivíduos 

que integram o universo da pornografia poderiam desejar preservar o sigilo e 

provavelmente resguardar o anonimato, impressão que fui mudando ao longo da pesquisa. 

Passei a tentar por outros meios. Pensei que seria mais fácil me aproximar de uma 

rede por intermédio de uma pessoa que a integrasse: um ator ou atriz, um produtor, câmera, 

fotógrafo ou diretor.  

O jornal O Dia traz freqüentemente matérias sobre lançamentos de filmes pornôs, 

apresentando depoimentos dos atores e diretores. Escrevi para alguns dos jornalistas que 

assinavam estas matérias, até que finalmente recebi resposta.  Essa repórter tinha feito 
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recentemente uma matéria sobre um filme intitulado “Pânico das mulheres”, dirigido por 

Sandro Lima, que havia contado com a participação de José Rodrigues Barbosa, o 

personagem que fez sucesso com o “Samba Tevez”, no Programa Pânico da TV. Neste 

filme, José, também conhecido como Zezinho, contracenou com quatro atrizes 

reconhecidas no pornô nacional: Pâmela Butt, Morgana Blond, Amanda Rose e Mônica 

Mattos. A jornalista me passou os telefones do diretor do filme, mas aparentemente seus 

números haviam mudado, pois ele nunca chegou a me atender.  

Um pouco cansada desta metodologia “infrutífera”, decidi investir no Orkut, 

programa no qual várias das atrizes que protagonizavam os filmes que eu ia assistindo 

possuíam suas próprias comunidades ou eram o centro da atenção de grupos e foros de 

discussão que debatiam sobre a beleza destas moças, a qualidade de seus trabalhos ou as 

fantasias sexuais que com elas desejavam realizar. Tentei a sorte com uma atriz carioca, 

acreditando que o fato de morar na mesma cidade poderia ser um facilitador da 

aproximação, mas nunca recebi uma resposta. Em seguida, adicionei meu nome a oito 

comunidades relacionadas à pornografia que me pareceram representativas, possuindo um 

grande número de integrantes. Sete destas convocavam público homossexual, característica 

que não guiou minha escolha, já que minha pretensão nunca foi recortar o universo de 

pesquisa em função da pornografia gay – mas admito que provavelmente fui guiada por 

meu subconsciente, adiante da estreita relação que mantenho com estes circuitos desde 

minha adolescência. As comunidades selecionadas foram: “Casting G Magazine”, “Quero 

sair na G Magazine”, “Bel Ami Brasil”, “Falcon Studios”, “BULL produções LTDA”,  

“E.A.E Querem ser ator pornô”, “Filme pornô Gay” e “Procuro produtoras eróticas”. 

Também me inscrevi na comunidade oficial de Rita Cadillac, cantora e ex-chacrete que, 

naquele momento, acabava de lançar no mercado Sedução, seu primeiro filme pornô.  

Escrevi para diversas pessoas que pertenciam a tais comunidades. No começo, só 

enviei recados curtos mediante a janela de scraps do Orkut, apresentando-me e explicando 

minha intenção de pesquisar aquele universo. Passados alguns dias, comecei a receber um 

retorno. Várias das pessoas que eu havia contatado me passaram seus e-mails pessoais para 

que eu pudesse me explicar em detalhes. Alguns solicitaram que eu comprovasse que 

efetivamente era uma estudante de antropologia; outros me responderam que não estavam 

interessados e outros simplesmente ignoraram meu chamado. Enfim, recebi mensagens 

como estas: 
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DIONISIO: certo elvira muito obrigado por me responder ..e 
olha eu tb prefiro que tenhamos um outro canal de 
comunicação ok ....sera um prazer ajuda-la....abços  

08:05 
13/04/2006 

apagar 
 

     
DIONISIO: ok elvira podemos sim , mas gostaria de ter mais 
informações certo ...tipo de onde é ? que faculdade ? qual é a 
atual fase da sua tese ...enfim , vou adorar te ajudar ..abços  

09:02 
12/04/2006 

apagar 
 

     SACANA: ok o q desejas saber de mim?  
08:28 
12/04/2006 

apagar 
 

 

Para as duas pessoas que demonstraram maior desconfiança, ofereci a opção de 

acessarem meu Currículo Lattes, o que certamente fez com que ficassem mais à vontade 

para continuar a comunicação estabelecida comigo. Consegui, assim, estabelecer contato 

com pessoas que pertenciam a (ou transitavam por) algumas redes do pornô. Vários deles 

diziam ser atores, outros se apresentavam como produtores ou diretores. 

Ainda que eu tenha escrito para as pouquíssimas mulheres que integravam estas 

comunidades, as respostas procederam somente dos rapazes. Logo de início, percebi que 

muitos dos que me responderam rapidamente eram garotos que nunca tinham participado 

de um filme e que, como eu, tentavam – embora por outros motivos – se aproximar destes 

mundos. Dois deles acharam que eu poderia lhes servir de contato para efetivar seu 

ingresso nas produções. Quando entenderam que eu não tinha influência nestes circuitos, 

um deles se desinteressou em continuar a comunicação comigo; com o outro continuei 

mantendo contato por alguns meses via MSN. 

Naquele momento, experimentei uma situação que me fez pensar nas dificuldades 

que enfrentaria no campo. Após escrever e-mails para Fabiano, um rapaz que se 

apresentava no Orkut como diretor de filmes de uma renomada produtora gay e para 

André, moderador da comunidade oficial de uma produtora do mesmo tipo, recebi resposta 

de ambos, nas quais deixaram entrever, de início, que estariam interessados em participar e 

viabilizar minha pesquisa. Em um segundo e-mail, André me perguntou: “Como 

exatamente seria seu trabalho na nossa produtora?” Expliquei-lhe que o trabalho 

etnográfico consistia em acompanhar, em estar ali, em observar, em escutar, em vivenciar 

para assim tentar compreender a complexidade da experiência. Quando finalmente me 

respondeu, ele disse: 

 
Mon, 19 Jun 2006: 20:48:37 
Boa tarde, Maria Elvira 
Em conversa com meu sócio e em seguida com alguns de nossos modelos, 
chegamos à conclusão de que seria um tanto constrangedor para eles a presença 
de uma pessoa externa à nossa produção, especialmente tratando-se de uma 
mulher – nosso estúdio somente filma homens. 



29 
 

Sinto não poder ajudar-lhe e desejo-lhe sorte! 
 
André 
 

Alguns dias depois, Fabiano me disse pelo Messenger que, depois de falar comigo, 

tinha refletido até decidir que uma mulher no set de filmagem pornô gay inibiria muito o 

desempenho dos atores, causando prejuízos. Contudo, disse-me também: “qualquer 

entrevista que você precisar, disponha”.  

Expliquei para André e para Fabiano que não necessariamente eu precisava ou 

desejava acompanhar a filmagem em si. Argumentei que embora fosse importante, eu 

poderia organizar minha pesquisa de maneira a dispensar a observação dos momentos de 

transa, pois o principal consistia em entender as ações e pautas que organizavam a rede de 

produção de filmes pornô. Disse, ademais, que desejava conhecer as pessoas, entender 

suas motivações, a maneira como haviam ingressado no circuito, a percepção que tinham 

acerca de seu ofício, suas expectativas quanto à vida; enfim, conhecer quem são e o que 

fazem as pessoas para além daquela rede particular. Nunca mais recebi qualquer resposta, 

nem sequer de Fabiano que amavelmente tinha se oferecido para responder minhas 

questões. 

Percebi, assim, que minha participação nestes mundos seria alvo de constantes 

negociações, muitas das quais poderiam terminar na negação total a meu acesso. Pensei 

que, se continuasse insistindo com produções gays, provavelmente a experiência 

recentemente narrada se repetiria ou, no melhor dos casos, minha incursão seria muito 

relativa, mediada pelo fato de eu ser uma mulher em um mundo de homens. 

Provavelmente eu era uma pesquisadora em um mundo no qual muitos de seus integrantes 

não desejavam ser pesquisados. 

Já na minha dissertação de mestrado, tinha enfrentado dilemas similares ao tentar 

ingressar em territórios de socialização masculina homossexual articulados com base no 

sigilo e no anonimato, os dark rooms das boates, por exemplo. Minha presença em 

espaços masculinos implicava uma espécie de transgressão. Ali eu não era uma pessoa 

autorizada, se pensarmos nos termos de Austin (2003).  

De qualquer maneira, continuei tentando. Até aquele momento, o mais concreto 

que eu tinha para me inserir no campo eram as respostas das pessoas que contatava 

mediante o Orkut. Foi assim também que conheci Gabriel Castro, um jovem mineiro que 

se apresentou como membro de uma das mais reconhecidas produtoras de filmes gay do 

Brasil. Com Gabriel, estabeleci um diálogo via MSN que durou aproximadamente dois 
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meses. À diferença dos anteriormente mencionados, com Gabriel, as conversas tomavam 

matizes diversos, e nem sempre falávamos exclusivamente sobre a pesquisa. O fato de ele 

ser um jovem advogado e compartilharmos gostos similares relativos à música e a certos 

autores de literatura latino-americana levou-nos a estabelecer uma relação um pouco mais 

amigável. Assim, nos finais de semana, passávamos longos momentos no Messenger, 

trocando idéias sobre assuntos variados. Com relação à pesquisa, ele me falou mais 

abertamente acerca de sua atuação e dos modos como era organizado o trabalho de 

produção. Soube que ele, em particular, era encarregado de selecionar o elenco e, 

posteriormente, de vender o produto final para distribuidoras maiores: a Icarus, no Brasil, 

e a Falcon, nos Estados Unidos, sobretudo. Teo, dono e diretor da empresa, durante essa 

temporada estava viajando para comercializar seus filmes em diversas feiras e festivais 

pornô dos Estados Unidos. Quando ele regressou ao Brasil, na segunda semana de julho de 

2006, viajou quase que imediatamente para a Bahia, onde começaria uma nova produção. 

Neste curto intervalo, consegui contatá-lo pelo telefone e também que me respondesse 

alguns e-mails, mas não consegui efetivar um encontro em Belo Horizonte, cidade na qual 

mantinha seu escritório de trabalho. Desta vez, não foi o fato de eu ser mulher o que 

causou impedimentos, e sim o fato de ser ele um sujeito cujo estilo de filmagem o 

obrigava a ter um estilo de vida relativamente itinerante: “a empresa está onde eu estiver”, 

disse-me certa vez.9  

Esta experiência somou-se a outra que tive no começo da pesquisa. Estabeleci 

contato com Antonio, um diretor pornô que morava e mantinha sua produtora em Belém 

do Pará, cidade da qual é oriundo. O conheci porque foi entrevistado no Programa de Jô, e 

uma colega antropóloga e jornalista, me conseguiu seu telefone. Falei com ele várias 

vezes, mas nunca consegui efetivar meu traslado para lá, nem acompanhar seu trabalho, 

devido ao fato de a pornografia constituir mais uma de suas ocupações, motivo pelo qual 

ele não possuía um itinerário constante de produção.  

No Orkut e em blogs da Internet, também conheci pessoas que manifestaram nunca 

ter atuado como atores de filmes pornô brasileiros, e que, no entanto, em uma ou duas 

ocasiões, tinham viajado para países como a República Tcheca, Holanda e Espanha, nos 

quais protagonizaram diversas cenas pornográficas, durante dois ou três meses. Ao 

                                                 
9 Meses depois da pesquisa, soube que a produtora tinha diminuído significativamente seu ritmo de 
filmagem, participando pouco do mercado. Cabe pensar que as dificuldades vivenciadas naquele momento 
para me inserir em suas redes de produção deviam também a este fato.  
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voltarem ao Brasil, estas pessoas continuaram suas vidas como estudantes, trabalhadores 

de empresas, balconistas de algum local comercial, ou fazendo programas. 

 Naquele momento da pesquisa via Internet, percebi que diversas pessoas que 

transitavam pela indústria pornô na qualidade de atores ou atrizes, o faziam de modo 

nômade, seja por ser este apenas mais um de seus ofícios, não constituindo uma ocupação 

exclusiva, seja porque entram e saem deste universo de acordo com sua própria vontade 

(só quando ingressei de fato na pesquisa, percebi também que em obediência à vontade 

das produtoras, sempre à procura de rostos novos), seja porque assumem de maneira 

passageira sua incursão ou porque após a primeira ou as primeiras vezes, decidem não 

mais voltar.  

Encontrei outro avatar no processo de inserção no campo, relacionado ao fato de eu 

ser uma mulher. Acredito, contudo, que cada uma destas questões, embora possam soar 

como dificuldades, me permitiram, ao mesmo tempo, aceder a dados preciosos, jogando 

luzes para que eu pudesse entender diversas nuanças do fenômeno que pesquiso. Dentre os 

pouquíssimos garotos que se declaravam heterossexuais no Orkut ou em diversos blogs e 

que responderam minhas mensagens, quase todos me interpretaram como uma garota que 

estava à procura de algum tipo de encontro erótico ou que, na realidade, desejava ser atriz 

pornô. Como antropóloga ou pesquisadora, nunca fui levada a sério por eles. Recebi 

mensagens como: 

   

William: oi Elvira tudo bem? respondendo sua pergunta, tenho sim 
vontade de me aprofundar em relacionamentos com diferentes 
pessoas ( MULHERES ) sou um cara muito curioso, e eu tenho uma 
tese própria " Cada corpo é um mundo diferente enquanto eu viver 
quero conhecer os mais variados tipos de mundos possíveis " bjz 
Se vc ou alguma colega sua tiver a curiosidade de avaliar minha tese 
pode se comunicar comigo Tchau .  

10:25 
14/04/2006 

 

 
Procuro moças para trabalhar com ator e produtor americano, disposto 
a pagar em dólares por apenas algumas horas de trabalho. 
 
Interessadas, entrem em contato.  
Responder  

31/08/06  

 
apagar  

 
 
 
 

 

Minha aproximação ao campo teria sido outra se eu tivesse respondido o chamado 

do produtor americano, ou se tivesse me apresentado, desde o início, como uma moça em 

busca de experiências sexuais, mas aí teria que lidar com questionamentos éticos vindos 

de colegas, professores e de mim mesma. O interessante destas experiências foi perceber 

como minha identidade de pesquisadora, especialmente no começo, foi posta a prova por 
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diversas pessoas que pertencem a estes mundos: “se você pesquisa isto é porque gosta de 

putaria”, “vamos ver se sai sem ser comida”, “você dá pra uma suruba”, me disseram em 

várias ocasiões.  

Paralelamente, eu tentava uma aproximação por outros meios. Assim, ainda em 

abril de 2006, graças a uma colega antropóloga e publicitária, conheci Márcio, um produtor 

independente de filmes pornográficos no Rio de Janeiro. Logo no primeiro encontro, 

Márcio ofereceu sua colaboração para viabilizar minha pesquisa. Senti que finalmente 

poderia passar de uma etnografia virtual (visitar sites, comunidades de orkut, escrever e-

mails para atores, atrizes, produtores, diretores, distribuidores, e entrevistar algumas 

pessoas pelo MSN) para uma etnografia participante. 

Com Márcio, comecei a desvendar os modos de organização da produção dos 

filmes pornôs e das redes que se agenciam e conectam, possibilitando o funcionamento 

desta indústria no país. Acordamos que eu poderia participar do processo anterior às 

filmagens – particularmente do processo de recrutamento do elenco – para tentar entender, 

por um lado, quem são os integrantes deste universo, por quais redes se movimentam, 

quais são as motivações que os levam a ingressar no pornô e por outro lado, quais as 

características que interessam aos produtores no momento de selecionar uma pessoa. 

Recebi de Márcio as instruções acerca das maneiras como se efetua o trabalho e do que 

consistiria meu próprio desempenho. Enquanto ele e sua assistente se encarregariam dos 

detalhes macro da produção – recrutamento do elenco, aluguel das locações de filmagem, 

pagamento do cachê, roteiro, câmeras e demais detalhes técnicos – eu ficaria encarregada 

do cuidado com os atores e atrizes no momento mesmo da filmagem, ou seja, cuidaria dos 

figurinos, providenciaria água, café e salgadinhos e maquiaria quem precisasse, enfim, 

prepararia-os para a cena.  

No processo de “iniciar-me” no campo, Márcio me explicou os passos a seguir no 

processo de seleção. A primeira coisa a ser feita seria uma revisão minuciosa de revistas 

pornô (grande parte delas editada pelas mesmas produtoras) para elaborar uma estimativa 

do universo de atores e atrizes. Algumas dessas revistas possuem listas dos DVDs lançados 

no mercado com seus respectivos elencos. Ao fazer este primeiro exercício, percebi que 

muitas pessoas ficam pouco tempo nas produções e que essa poderia ser uma primeira 

diferença com relação ao circuito pornô dos Estados Unidos. Percebi também que, às 

vezes, as atrizes mudavam de nome de um filme para outro e que algumas delas, aliás, 

possuíam nomes idênticos.  
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A colaboração de Márcio na realização desta pesquisa ficou marcada ao longo da 

tese, especialmente no primeiro capítulo, e foi de grande valor, mesmo eu não tendo 

podido efetivar uma observação de campo densa em sua produtora. Isto se deu em grande 

parte por seu caráter independente. Sua produtora possuía uma estrutura menor, marcada 

por um ritmo lento de produção. Obedecia, ademais, à obrigação de renovar o elenco para 

cada filme, processo que requeria um esforço especial, prolongando a execução do 

trabalho. Mesmo assim, foi nesta etapa da pesquisa que consegui decorar nomes e rostos 

que apareciam nas capas e no interior de revistas e de filmes e quando, de fato, me 

transformei em uma pesquisadora da pornografia: assisti a uma grande quantidade de 

DVDs de diversas produtoras e estilos e entendi como a indústria classificava-os para a 

distribuição, em função de seu conteúdo e dos corpos de seus protagonistas.  

Na segunda metade de 2006, tive a oportunidade de me aproximar da produtora 

carioca mais reconhecida do mercado, assim como de acompanhar a filmagem de uma 

orgia e de ter uma longa conversa com o dono e criador da referida empresa. Contudo, eu 

paulatinamente ia me dando conta de que as redes de produção de filmes pornô no Rio são 

mais diluídas e flexíveis em comparação às paulistanas e que, em termos de Brasil, a 

cidade de São Paulo seria a melhor praça para me inserir neste universo.10  

Entre os muitos e-mails e telefones que consegui, cheguei a Sam, assessor de 

imprensa de uma importante produtora paulistana que também atua como produtor dentro 

da ação coletiva de sua empresa. Quando telefonei para ele, logo me atendeu. Assim que 

expus meu propósito, ele me convidou a São Paulo para acompanhar o lançamento do 

filme pornô de um ex-ator da Globo. Aceitei prontamente.  

Naquela mesma ocasião, Verônica, uma amiga jornalista que tinha acesso à base de 

dados do jornal O Dia me arranjou os telefones de contato de Rita Cadillac. Liguei para o 

telefone fixo que anotei em minha livreta, achando que seria atendida por um manager ou 

assessor para quem eu deveria explicar o objetivo de minha pesquisa – e deles esperar 

provavelmente uma resposta negativa. Para minha sorte, foi a própria Rita que atendeu ao 

telefone. Eu tive um momento de choque, pois não estava preparada para tamanha 

surpresa. Apresentei-me e lhe expliquei o motivo de minha ligação. Ela, com muita 

amabilidade, respondeu-me: “Eu moro em São Paulo. Se você quiser vir até aqui, eu posso 

                                                 
10 Questão que de fato se observa em relação à quantidade e diversidade de produtoras e à abrangência das 
redes de distribuição. Contudo, naquele momento da pesquisa, não percebi as características especiais da 
pornografia produzida por aquela empresa carioca. Se as tivesse percebido, talvez tivesse ficado no Rio. 
Trata-se da única produtora que confere relevância a histórias locais e tipicamente cariocas, valendo-se da 
alta quantidade de um elenco de pele negra e abordando temáticas como samba, pagode, funk, favelas e 
acontecimentos de bairro combinadas a performances de sexo explícito.  
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te atender quando você quiser”. Era um sábado, dia 9 de setembro. “Pode ser nesta 

segunda?”, perguntei. Rita me disse que poderíamos nos encontrar na segunda-feira e que, 

aliás, logo em seguida, naquele mesmo dia, me levaria para o lançamento do filme de um 

ator. Estávamos falando do mesmo lançamento para o qual eu já havia sido convidada. 

Tudo isso me pareceu magia: após doze meses de tentativas cotidianas para me aproximar 

do campo, muitas delas frustradas, eu finalmente tinha alguma coisa concreta em minhas 

mãos. O encontro com Rita ficou marcado para a terça. 

 Na segunda-feira, assisti, às 22 horas, o lançamento do filme, após perambular sem 

rumo por ruas desconhecidas – era a primeira vez que eu visitava São Paulo. Na porta da 

boate, uma conhecida atriz recebia os visitantes, vestida apenas com um fio dental preto, 

uma capa que mantinha aberta e uma máscara que cobria somente seus olhos. Meu nome 

aparecia na lista de convidados da mídia: repórteres e fotógrafos de diversas revistas, 

programas de TV e de jornais paulistas e de outros estados. Neste local conheci Mauro, o 

primeiro diretor naquela cidade a me abrir as portas para efetuar minha pesquisa e cujo 

nome surgirá ao longo da tese. Conheci também um grande número de atores e atrizes de 

filmes hetero – com os quais pude trocar algumas palavras no meio da festa – e fotografei 

suas performances sobre o palco, que consistiam em danças e shows de strip-tease.  

No dia seguinte, na casa de Rita, após tê-la entrevistado durante horas, ela pegou 

sua agenda e me passou o telefone de diversos diretores, atores e atrizes que eu desejava 

conhecer, ligando pessoalmente para alguns deles na minha frente e dizendo-lhes que eu 

iria estabelecer contato, e que, por favor, me ajudassem, pois minha pesquisa era 

importante para que as pessoas conhecessem, palavras suas, o lado oculto da pornografia. 

Ninguém negou o pedido de Rita e assim, como por magia – aquele momento mágico que 

todo processo de pesquisa atravessa – pude finalmente inserir-me nas redes do pornô.  

A partir dali, comecei a me deslocar mensalmente para São Paulo. Nesta 

temporada, fiz algumas entrevistas e assisti a uma grande quantidade de filmagens feitas 

por cinco produtoras, às quais ia chegando por indicação das pessoas da rede. Em um 

primeiro momento, fui identificada como jornalista, embora eu lhes especificasse minha 

profissão. De alguma maneira, sua “confusão” fazia sentido, devido a estarem acostumados 

a ser procurados particularmente por repórteres que visitam-nos no local de trabalho para 

em seguida publicar matérias de modo quase imediato. Com o passar do tempo, e devido 

às minhas contínuas visitas e à persistência de minha aproximação, minha identidade de 

pesquisadora foi tomando outros contornos para eles. Especialmente quando decidi que, 

para fazer uma etnografia densa, precisava de um internamento total no campo, motivo 
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pelo qual, um ano mais tarde, durante cinco meses, entre agosto e dezembro de 2007, 

mudei-me definitivamente para São Paulo e assim consegui entrar e acompanhar de perto e 

regularmente o universo da pornografia.  

 

Estar no campo 

 

Em Cuerpo, Parentesco y Poder: perspectivas antropológicas y críticas, Maurice 

Godelier (2000: 55, 56) indaga-se: O que é um ato sexual?, pergunta para a qual nos 

fornece a seguinte resposta: 

 
Parece que cuando se les pide definir lo que es para ellos un acto sexual, dentro de 
su campo de experiencia, antropólogos y psicoanalistas se encuentran en una 
situación distinta, aunque similar en cierta forma. Porque ninguno de ellos suele 
observar directamente actos sexuales en el ejercicio de su profesión. A primera 
vista lo que parecerían experimentar es la forma en que la gente habla o no al 
respecto. Pero es probable que no reciban los mismos discursos, y por lo tanto, que 
no interpreten las mismas realidades [...] 

El trabajo del antropólogo consiste en recoger en el terreno 
sistemáticamente, por medio de la “observación participante”, una serie de datos 
relativos a las formas en que los individuos y los grupos que forman una sociedad 
de cultura determinada se representan, por ejemplo – si tal es el tema de la 
investigación – las relaciones sexuales entre individuos del mismo sexo o de sexos 
diferentes. Por otra parte, una investigación de este tipo debe necesariamente 
conducirlo a observar en forma más amplia el conjunto de relaciones sociales que 
existen entre ambos sexos – entendidos como géneros más allá de las relaciones 
sexuales, sus relaciones frente al poder, a las riquezas, en la división material del 
trabajo, en los ritos, etc. Pero a diferencia quizás del psicoanalista, la práctica 
antropológica no lo limita exclusivamente a la recopilación de lo que los individuos 
le dicen o se dicen entre sí, en su presencia, a propósito del sexo y de los sexos. 
Porque su práctica consiste en primer lugar, en sumergirse durante meses y años en 
un grupo local donde trata de observar lo mejor posible las acciones e interacciones. 
Es obvio que, en el transcurso de esos meses de inmersión, varios acontecimientos 
se van a producir a su alrededor, casi siempre independientemente de él, que le van 
a llamar la atención. Eso lo conducirá a seguir, por medio de investigaciones 
sistemáticas, la lógica de dichos acontecimientos y las causas que se les imputa, así 
como a descubrir los efectos que acarrean para los individuos y la sociedad, y los 
comentarios que provocan [...] 

Existe asimismo otra diferencia entre las relaciones que se entablan entre el 
analista y el analizado y entre el antropólogo y las personas entre las cuáles vive y 
algunas de ellas se convierten en sus “informantes” regulares. Es el analizado quien 
va donde el psicoanalista para hablarle, ser escuchado, para que lo ayude a ayudarse 
a sí mismo. El antropólogo en cambio, llega casi siempre a instalarse en medio de 
un grupo humano sin que se le haya invitado, y si bien se da gusto escuchando, 
también se da gusto hablando, haciendo preguntas directas e indirectas e 
interpretando las respuestas que se le dan y los acontecimientos que presencia. Y 
casi siempre los interpreta, al inicio por lo menos, por medio de conceptos y de 
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modelos ampliamente ajenos a la consciencia y a la cultura de las personas que 
observa y con las cuales vive por un tiempo. Sin embargo, antropólogos y 
psicoanalistas tienen algo en común, a saber, que ninguno de ellos puede ni debe 
tomar partido por una parte de la sociedad contra la otra y en ningún caso deben 
identificarse ni promover los intereses de los unos contra los otros.  
 

No trecho acima, Godelier nos oferece uma ampla explicação sobre o trabalho do 

antropólogo em campo, mencionando que em se tratando de pesquisas sobre práticas 

sexuais, nossas ferramentas metodológicas conferem relevância àquilo que é falado, frente 

à impossibilidade de se observar diretamente as práticas que são o objeto de nossa 

indagação. Este foi o caso de estudos clássicos da antropologia como A vida sexual dos 

selvagens, de Malinowski (1929), e Adolescência, sexo e cultura em Samoa, de Margareth 

Mead (1928). O próprio Godelier pesquisou entre os Baruya, de Papua Nova Guiné outro 

tipo de atos sexuais – aqueles que acontecem na imaginação e sem manifestações corporais 

visíveis, isto é, mitos sobre atos sexuais que atuam como símbolos de práticas não 

realizadas como tal.  

Aparentemente, foi a partir de Tearoom Trade, de Laud Humpreys (1970), e de 

Group Sex, de Gilbert Bartell (1971), que se inaugurou na antropologia uma tradição 

etnográfica de observação direta de práticas sexuais. O primeiro, analisando relações de 

sexo impessoal entre homens em banheiros públicos, e o segundo, a partir dos encontros 

orgiásticos entre casais praticantes de swing. Esta tradição tem ganhado força nas últimas 

décadas na antropologia mundial, somando-se a importantes reflexões acerca da 

subjetividade do antropólogo em contextos de campo marcados pelo erotismo e pela 

sedução – como, por exemplo, a coletânea Taboo, organizada por Kulick e Willson (1995).  

Tearoom Trade sofreu críticas fortes no meio acadêmico no relativo à metodologia 

utilizada pelo autor e a sua ética de aproximação aos sujeitos de estudo. Mas, mesmo que 

estas pesquisas pudessem servir-nos como “manuais” de campo – ao estilo de Os 

Argonautas do Pacífico Ocidental – para pesquisar práticas sexuais mediante a observação 

direta, eu percebi, em minha primeira experiência etnográfica, que em se tratando de sexo, 

nenhum “prontuário” é capaz de oferecer ferramentas suficientes. Logo de cara, senti 

quanto o sexo mexe com questões morais guardadas no íntimo de nosso ser, embora 

tentemos deixá-las arquivadas na gaveta, na partida ao campo. Também percebi que uma 

pesquisa como esta colocava em jogo sentimentos como o pudor e o desejo sexual do 

pesquisador em interações em que, em nome do profissionalismo, ambos devem ser 

reprimidos.   
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Após várias visitas aos sets de filmagem, aproximei-me de um ator que conhecera 

previamente e lhe solicitei uma entrevista, tendo em vista que ele viajaria para a Europa 

dias depois. Ele me respondeu que a entrevista teria de ser feita naquele mesmo dia e ali no 

próprio set, pois mais tarde seria impossível para ele. Eu aguardei pacientemente que ele 

tomasse as providências para filmar a cena, imaginando que só depois da gravação 

poderíamos ter um momento para conversar. No entanto, ele resolveu me conceder a 

entrevista num momento em que, até ali, eu jamais teria imaginado possível: momentos 

antes da filmagem, quando seu pênis já estava completamente ereto e ele precisava 

masturbar-se constantemente para não perder a excitação. Eu precisava fazer perguntas e 

manter uma conversa concentrada com um rapaz nu, de formas exuberantes e rosto 

sensual, que se masturbava na minha frente. Eu sabia que não podia baixar meu olhar – 

nem sequer sutil e fugazmente – em direção a seu pênis, pressentindo que este ato poderia 

mudar, na interação, minha identidade situacional de pesquisadora séria. Como tratava-se 

de minha primeira experiência, naquele instante, algumas idéias (preconceituosas) me 

passaram pela cabeça. Imaginei que o rapaz poderia estar me colocando à prova, ou que 

poderia estar tentando me seduzir, ou ainda que não levava a entrevista a sério. Contudo, 

com o avançar dos minutos, enquanto escutava seu depoimento atinado e coerente, 

compreendi que eu estava fazendo meu trabalho, e ele também. Ele se masturbava porque 

fazia parte de sua rotina, e eu entrevistava porque fazia parte da metodologia 

antropológica. Ambos os comportamentos enquadravam-se perfeitamente nos roteiros de 

nossas profissões.  

Em outro dia de filmagem, duas atrizes que iriam contracenar uma cena lesbo 

caminhavam nuas pelo set. Uma delas se trancou no banheiro para fazer sua higiene 

íntima, mas as paredes do banheiro eram de vidro, e tudo que acontecia por detrás delas 

podia ser observado por aqueles que estavam do outro lado. Contudo, ninguém as 

observava. A equipe era formada por seis homens, cinco deles heterossexuais, mas em 

nenhum momento seus olhares denotavam desejo ou libido. As únicas menções a respeito 

dos corpos nus tinham a ver com indicações sobre maquiagem ou acessórios para ocultar 

alguma marca na pele. Eu me sentia intimidada com a transparência das paredes do 

banheiro. Depois de algumas horas, já quase não agüentava a vontade de urinar, mas sentia 

vergonha de fazê-lo na frente de todos os presentes. Então, quando pude, aproveitei um 

minuto em que ninguém estava por perto e entrei no banheiro, mas ainda não tinha 

terminado quando apareceu o motorista da equipe que, ao me ver, cobriu imediatamente 

seus olhos com as mãos, deu meia volta e saiu do lugar pedindo mil desculpas.  
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Por que ele sentiria vergonha ao ver uma mulher com a calça apenas um pouco 

mais baixa em um contexto em que as demais mulheres estavam completamente nuas? Sua 

vergonha, assim como a minha, evidenciava, naquele contexto, as diferenças de 

personalidade e de status atribuídas aos indivíduos dentro de uma mesma rede e em uma 

mesma situação: as atrizes estavam autorizadas a estar nuas, enquanto eu, naquele 

momento, estava autorizada a estar vestida – da mesma forma como se espera que o tesão 

surja entre o elenco, ao passo que outro membro da equipe deve refreá-lo, caso venha a 

senti-lo.  

As duas experiências recém-narradas, como muitas outras que fui tendo ao longo da 

etnografia, levaram-me a compreender que tanto o tesão como a vergonha eram emoções a 

partir das quais eu poderia atingir dados de campo e interpretar a realidade que se 

apresentava diante de meus olhos. Um produtor me disse perceber que uma cena de sexo 

estava boa ou realmente “quente”, justamente quando conseguia excitá-lo. Assim, eu 

também, em alguns momentos, pude interpretar a qualidade de uma performance sexual a 

partir de minha própria sensação corporal, da mesma forma que os filmes de comédia me 

fazem rir e os dramas, às vezes, me fazem chorar.11  

Outro tipo de reflexão adveio com a etnografia, especialmente após as primeiras 

experiências. Durante a filmagem das transas, eu me sentava em um cantinho do quarto, 

muitas vezes no chão, em um lugar onde os atores e atrizes não pudessem me ver e se 

“esquecessem” que eu estava ali. Meu propósito era o de ser invisível, pois temia que 

minha presença pudesse prejudicar seus desempenhos. Daí advém a seguinte questão: 

como fazer observação participante quando nossa presença tem de ser o menos 

participativa possível? Embora seja correto que toda observação implica, em si, uma 

participação, acredito que meu esforço etnográfico tenha se constituído, naquelas primeiras 

experiências, principalmente, em uma observação acompanhante – metodologia que, 

acredito, merece uma reflexão mais aprofundada, o que me é impossível realizar nestas 

páginas.  

Só com o passar do tempo, quando as pessoas se “habituaram” com a minha 

presença, pude me sentir à vontade para não ser mais “invisível”, e até notei que, algumas 

vezes, a presença de um pesquisador podia afetar positivamente a performance, pois 

                                                 
11 Thomas Csordas (1990, 1994) localiza estes devires do campo no paradigma do embodiment que implica, 
para o antropólogo, uma educação particular de sua atenção, uma espécie de intimidade na experiência de 
habitar o mundo desse outro que, desta perspectiva se confunde por momentos, com o próprio eu. Para este 
autor, existe embodiment quando o antropólogo é afetado por aquilo que afeta o nativo. O “deixar-se afetar”, 
durante décadas reivindicado pela antropologia, implica um engajamento do pesquisador nesse espetáculo de 
sensações a partir das quais os pesquisados organizam sua experiência. 
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algumas pessoas – rapazes especialmente – ao saber que eu iria escrever algo a respeito, 

tentavam aprimorar seu desempenho. Também foi com o passar do tempo que as equipes 

começaram a enxergar-me como uma pessoa “útil” no set, ora para ajudar na decoração, 

carregando peças e equipamentos, ora para “ficar de olho” nos alimentos proporcionados 

ou, eventualmente, opinar a respeito da estética ou da dramatização de uma cena. Foi 

realmente naqueles momentos que senti que minha observação era, de fato, participante; 

com algumas produtoras só atingi este nível de interação quando o tempo destinado à 

etnografia estava por terminar.  

Para finalizar, quero trazer à tona outras experiências diferentes da presença no set 

de filmagem que me fizeram pensar sobre o trabalho do antropólogo no campo. Ao 

acompanhar as jornadas de recrutamento de elenco em bares e boates com Cidinha, 

personagem fundamental desta pesquisa, experimentei situações que me suscitaram 

indagações acerca de como estar no campo, de como construir uma etnografia em 

contextos marcados pela sedução, de como se negocia nossa identidade situacional e, por 

último, de quais seriam os limites de nossa observação.  

Uma quinta-feira de novembro de 2006, à noite, saí com Cidinha para visitar bares 

e casas noturnas da Rua Augusta, onde ela pretendia recrutar elenco para produções 

pornográficas. Cidinha é uma mulher lésbica, máscula, que veste e tem gestuais de um 

rapaz nada delicado. Ela se encaixaria na estética que, nos circuitos gays, é denominada 

caminhoneira.   

Já dentro de uma boate, no momento em que Cidinha levantou da mesa em que 

ambas compartilhávamos uma cerveja, um cliente da casa se aproximou de mim e me 

ofereceu um cigarro. Disse-lhe que não fumava. Perguntou, então, se eu fazia programa, ao 

que respondi que não, explicando-lhe estar ali com uma amiga, bebendo umas cervejas e 

só. “Com aquela ali”, eu disse, apontando Cidinha. Depois de olhar o “jeito” dela, ele me 

pergunta:  

 
– Ela é sua namorada?  
– Não, só amiga - respondi.  
– Tenho visto ela aqui várias vezes.  
– Pois é, ela gosta daqui.  
– Mas ela é sapata, né?  
– É, sim.  
– Mas você não é sapata, não.  - afirmou com um tom de convicção.  
– Pôxa, eu nem te conheço, e você já está pesquisando minha vida?  
– Você é?  
– Sou sim. - respondi. 
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– Ah é? Você não é, não. - repetiu. 
– Bom, então, não sou.   
– Tem sapata que vem aqui pra pegar mulher. - ele disse.  
– Pois é, imagino.   
– E você vem pra quê? 
 
Neste tipo de contexto, a resposta “estou só olhando, ou vim pra me divertir” parece 

não fornecer motivos válidos e suficientes. Em outras ocasiões, por exemplo, quando 

visitei os cinemas pornôs do centro da cidade, enfrentei inquéritos do tipo: “você faz 

programa? Você vem aqui pro que?” Tais espaços são freqüentados com a expectativa da 

pegação, a sedução sendo a detonadora das interações e a paquera organizando as maneiras 

como os indivíduos relacionam-se entre si e posicionando os sujeitos nessa rede 

instantânea e mutante que define a dinâmica de um bar (ou de um cinemão). Então, quem 

está ali sem a intenção de entrar no jogo do flerte, transgride, de alguma maneira, os 

códigos. A transgressão não é irrevogável, mas negociável. Contudo, não deixa de ser 

transgressão.  

Ao longo da pesquisa, experiências como estas me estimularam a pensar sobre minha 

posição na própria prática etnográfica: como eu era vista pelos demais? Como eles me 

interpretaram naqueles contextos? Anselm Strauss (1999) chama a atenção sobre as 

motivações no processo da interação. Em uma situação bem definida na qual os papéis 

estão bem marcados, não existindo indefinições ou ambigüidades nas ações dos sujeitos 

durante a performance, eles costumam seguir o comportamento esperado, por exemplo: o 

vendedor devolve o troco para um cliente que comprou algo. Quando o papel dentro da 

interação não combina com a ação rotineira parece fake ou intriga. Qual o motivo daqueles 

atos que não combinam com a rotina da interação?, pergunta-se Strauss. Minha motivação 

ali era pesquisar, mas como ela seria interpretada pelos outros em um ambiente atravessado 

pela sedução? Qual seria a identidade por eles atribuída a mim?  

  A identidade, como a entende Strauss (Ibid), associa-se aos julgamentos a respeito 

de si feitos pelo próprio indivíduo, mas também pelos outros, em um jogo de máscaras e 

espelhos. Máscaras no sentido da persona adotada e espelhos, pelo fato de os indivíduos 

também se verem refletidos no espelho dos julgamentos alheios. Nas interações, os 

indivíduos apresentam-se de determinadas maneiras. Sua identidade situacional vai 

depender dessa representação e da visão que têm sobre si mesmos, sendo, no entanto, 

igualmente construída a partir do conceito alheio. 

 Interagir como etnógrafa em contextos de interação sexual implica certo 

estranhamento que se deve, por um lado, à presença de uma mulher com “jeito hetero” em 
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um lugar como aquele que reunia especificamente homens, travestis, garotas e 

eventualmente lésbicas (másculas) em uma dinâmica de sedução; e por outro, por eu não 

responder positivamente às investidas de caráter erótico que em alguns momentos recaíram 

sobre mim. Ironias e provocações se fizeram presentes, às vezes, nos diálogos e nas 

avaliações que os outros faziam sobre minha identidade ocasional, porque estar em um bar 

sem “pegar” e “só para olhar”, poderia expressar para eles a existência de alguma forma de 

anomalia: “a anomalia do voyeur silencioso”.  

Em outras etapas da pesquisa, as interpretações que as pessoas da rede faziam sobre 

mim adequavam-se melhor à interpretação que eu faço de minha própria subjetividade. Na 

medida em que meu anonimato decrescia, as interações ganhavam um maior grau de 

intimidade, e eu começava a participar das redes de forma mais estreita. Certamente, 

diversas pessoas me interpretaram como pesquisadora desde o primeiro momento.  

Contudo, nas jornadas de recrutamento em ruas, bares e boates, contextos nos quais há 

sempre pessoas novas, sendo a interação caracterizada pelo desconhecimento do outro, a 

identificação mútua é feita com base em julgamentos, atribuição de idéias, imagens e 

estereótipos. Se toda interpretação de uma situação leva em conta a interpretação do 

comportamento dos atores durante o evento (Strauss, 1999), nesses contextos, meu 

comportamento como etnógrafa abria caminho para diversos mal entendidos.  

A questão do “jeito hetero” que me foi atribuído também chegou a ser de alguma 

forma chocante para mim. Quando comentei com Cidinha a conversa que tive com aquele 

rapaz na boate, ela me disse: “É que você tem jeito hetero”. Na verdade, várias vezes, 

durante o campo, eu lamentei ter um “jeito hetero”. De fato, só naqueles contextos me dei 

conta deste fato. Provavelmente pela proximidade e intimidade que mantenho com 

circuitos gay desde minha adolescência, nunca antes tinha me visto como uma pessoa 

heterossexual que mostrava e aparentava ser heterossexual, e percebi a persistência, no 

imaginário social, da idéia de que só uma mulher máscula pode (ou poderia) ser lésbica, 

apesar da existência de tanta fluidez entre as sexualidades e as orientações sexuais e de 

gênero em nossos tempos, mais ainda em se tratando de um contexto urbano como São 

Paulo. Fiquei me perguntando: os jeitos fazem os sujeitos (ou su-jeitos)? São eles que nos 

compõem?  Estamos sujeitos aos nossos jeitos?  

Em outros momentos do campo, fiquei inteiramente à vontade por ter um “jeito 

hetero”, especialmente quando as atrizes comentavam na minha frente, sem nenhum tipo 

de constrangimento suas aventuras afetivas e eróticas com homens, sabendo claramente 

que eu poderia entendê-las pelo fato de ser uma mulher que gosta de homens. 
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 Deixo em aberto estas reflexões de campo e com elas finalizo a introdução. 

Algumas situações relacionadas ao lugar do antropólogo no contexto etnográfico e às 

qualidades de sua participação aparecerão ao longo do texto.  

Usei nomes fictícios para todas as pessoas que protagonizaram esta pesquisa com a 

finalidade de cuidar suas identidades. Igualmente, os nomes das produtoras nas quais 

centrei a observação, não aparecerão ao longo do texto. 



43 
 

2. O RECRUTAMENTO 

 

A realização de um filme pornô demanda uma ação coletiva caracterizada por 

várias etapas básicas e complementares. Uma destas fases consiste no recrutamento do 

elenco. Este capítulo será dedicado à análise desta parte do processo, tendo em mente a 

figura de um triângulo em cujas pontas localizam-se o mercado, os recrutadores e os 

recrutados. Desta maneira, abre-se a possibilidade de abarcar a questão como um todo, isto 

é, aprofundando cada uma das arestas e as relações que se estabelecem entre elas.   

O recrutamento do elenco é uma etapa essencial na produção de pornografia. A 

própria estrutura do mercado pornô brasileiro – como será aprofundado ao longo da tese – 

exige a inclusão constante de novos rostos, motivo pelo qual recrutar é uma atividade 

dinâmica, que não pára nunca. Contudo, esta não é necessariamente a primeira etapa da 

ação coletiva, ainda que neste texto figure desta forma. A produção como um todo é um 

processo cíclico, ou seja, enquanto as capas de alguns filmes estão sendo finalizadas e 

outros estão sendo lançados no mercado, novas cenas estão sendo gravadas. 

Simultaneamente, os recrutadores permanecem em busca de novo elenco e aquele 

previamente recrutado é encaminhado para uma nova produção.  

A espiral da ação coletiva atua igualmente em outro sentido, já que o recrutador foi 

ele também previamente recrutado por alguém da rede pornô para o exercício desta função. 

Quer dizer, justamente por seu caráter cíclico, eu poderia iniciar por outro ponto da ação 

para explicar as maneiras como se produz pornografia. Poderia até mesmo começar 

falando sobre as vendas do filme – o que supostamente constituiria uma etapa final – para, 

a partir dali, explicar o que é produzido em resposta às demandas do mercado.  

 Tomei contudo a decisão de iniciar pelo recrutamento de ambos os sujeitos da 

interação: os recrutadores (como se verá a partir da análise de suas trajetórias) e os 

recrutados, parte central deste capítulo. A decisão deve-se a um motivo de ordem prática: 

se uma empresa novata ou mesmo um diretor amador desejassem produzir um filme, além 

da aquisição dos equipamentos técnicos (que pode reduzir-se a uma simples câmera), o 

primeiro passo consistiria no recrutamento do elenco, uma condição imperiosa sem a qual 

as etapas seguintes não se poderiam efetivar.   

Assim, com relação aos recrutadores, este capítulo examinará suas trajetórias e as 

diferenças existentes entre eles em relação às posições que ocupam na ação coletiva. Deste 

modo, pretendo expor como se chega a este ofício e qual o aprendizado ou conhecimento 

necessário para exercê-lo. 
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Quanto aos recrutados, este capítulo explorará as características que os tornam 

atrativos para os recrutadores e apresentará os nexos entre eles e diversos espaços da 

indústria do sexo. Neste sentido, darei especial atenção aos contextos de recrutamento. Por 

se tratar de uma atividade que existe na interação, examinarei os métodos empregados para 

este fim, e os códigos que os indivíduos conhecem e usam dependendo do lugar da 

indústria em que se localizam e do momento mesmo da negociação. Finalmente, analisarei 

os critérios de seleção estabelecidos para o recrutamento em relação aos diversos tipos de 

filmes produzidos.  

 
 

2.1. Os Recrutadores 

 

Embora haja pessoas que exerçam básica ou preferencialmente o labor de recrutar, 

geralmente não se trata de um trabalho exclusivo, a maioria das pessoas desempenham 

também algum outro papel na ação coletiva. Fotógrafos, diretores, produtores, ou mesmo 

atores e atrizes podem, em algum momento de suas trajetórias, especializar-se neste ofício 

ou por ele incursionar dependendo de casualidades, propostas, de uma oportunidade 

contingencial ou ainda de diversos motivos aleatórios.   

A seguir, apresento um panorama dos recrutadores com os quais me deparei ao 

longo da pesquisa. Além destes existem outros. Justamente pelo fato de o recrutamento ser 

uma atividade em vários aspectos realizada de maneira contigencial, é muito difícil definir 

uma “geografia” mais específica da questão e determinar, por exemplo, o número de 

pessoas a exercê-la. À diferença dos maquiadores, cameramen e diretores de pornô, que 

precisam de um treinamento técnico especializado, sendo geralmente estáticos em sua 

função, o ofício de recrutador está integrado por – por assim dizer – pessoas móveis. No 

entanto, algumas trajetórias destacam-se no interior do circuito e chegam a ser 

reconhecidas pelos próprios sujeitos que nele transitam, proporcionando-lhes um status 

dentro desta atividade particular. É nestas trajetórias que este capítulo se centrará.  

Logo de início, uma ressalva precisa ser feita. Dificilmente os recrutadores 

referem-se a si mesmos desta forma, embora comumente nomeiem a atividade que 

exercem como recrutamento. Alguns se autodenominam agentes ou agentes de elenco, 

assistentes de produção ou simplesmente não atribuem um nome a esta atividade em 

específico, e sim às outras funções que exercem no coletivo. Nenhum dos recrutadores que 

conheci que também agenciam pessoas para a prostituição se autonomeiam cafetão ou 
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cafetina, maneira como são apelidados nesse circuito pelos recrutados. As experiências 

destes personagens específicos são interessantes na medida em que expõem as fronteiras 

possíveis entre a atividade do recrutamento para filmes – que se encaixa dentro dos termos 

da legalidade, sempre que efetuada com pessoas maiores de 18 anos – e aquelas que 

transgridem as leis como a cafetinagem e o agenciamento para migrações com fins de 

trabalho sexual. 

 

 

Mauro e Cidinha 

 

Mauro caminhava pela Rua Indianápolis sempre à noite, quando as calçadas 

começavam a se encher de bonecas – como são denominadas as travestis nesta indústria. 

Atento, deambulava também pela Rua Amaral Gurgel, desviava-se em direção à 

República, passando pela Consolação. Mauro ainda não tinha carro. Era 1997, e ele 

acabava de se estabelecer em São Paulo, depois de passar por Pernambuco, Salvador e Rio, 

onde fez seus primeiros filmes. Tornou-se diretor por acaso. No Recife, sua cidade natal, 

trabalhava como camelô, mas quando conheceu Omar, um diretor que lhe propôs iniciar-se 

na produção de filmes pornô no Nordeste – porque, em São Paulo, havia perseguição 

policial naquele momento – Mauro abraçou a idéia sem pensar duas vezes, já que, como 

ele mesmo diz, “sempre amou putaria”.12 Começou fazendo fotografias, em seguida, atuou 

como assistente de câmera. Nunca foi ator, mesmo participando de pouquíssimas 

filmagens como “dublê de pau”, substituindo – sem mostrar o rosto – àqueles atores que 

tinham dificuldades para manter a ereção. 

     Depois que ficou preso em Salvador durante uma semana – sem que fosse provada 

a acusação de corrupção de menores – decidiu mudar-se para locações mais seguras: praias 

naquela época desertas, nos litorais do Rio e de São Paulo. Seu grande salto à direção de 

filmes ocorreu há 11 anos, quando a Revista Brasil, sempre ligada à maior produtora do 

país, organizou o primeiro baile de carnaval, representação de uma orgia que naquele 

momento foi um grande sucesso de vendas. Assim teve início a sua trajetória: mudou-se 

definitivamente para o Rio com sua única filha e, ao cabo de oito meses, instalaram-se em 

São Paulo, onde moram até hoje. Empresa e diretor começaram praticamente ao mesmo 

tempo e, como naquela ocasião, a estrutura da produtora era pequena, as funções do diretor 

                                                 
12 Expressões e categorias êmicas serão colocadas entre aspas ao longo do texto.  
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alternavam-se com as de agenciador, câmera, fotógrafo, enfim, diversas tarefas realizadas 

pela mesma pessoa.  

Isto explica o fato de Mauro, mesmo sendo diretor, caminhar várias noites por 

semana pelas ruas paralelas ao Minhocão, escolhendo as bonecas que achava mais bonitas 

e convidando-as a participar de suas produções. De fato, a empresa cresceu com as séries 

cujas protagonistas eram travestis. Eram os filmes mais vendidos, responsáveis pela 

expansão de suas redes em direção a distribuidores estrangeiros. O recrutamento era árduo, 

demandava um elenco numeroso e constante renovação. Eram produzidos até 15 filmes 

mensais, o que significava a filmagem de uma média de quatro a cinco cenas diárias para 

se ter tempo suficiente para os trabalhos de edição e capa. Mauro lembra que recrutar 

travestis era muito mais simples do que recrutar atrizes – opinião ainda hoje partilhada 

pelos agentes. Algumas bonecas igualmente opinavam que trabalhar em um filme era mais 

fácil que a rotina na prostituição noturna no centro de São Paulo. Com o tempo, uma rede 

foi sendo formada entre elas, rede esta pela qual circulavam informações sobre a execução 

de filmagens, os dias, os horários, o nome e o telefone da pessoa para quem poderiam ligar 

se estivessem interessadas. Algumas bonecas viraram porn stars. Uma das mais célebres 

dentre elas foi rebatizada por Mauro como Susana Holmes, em homenagem ao astro pornô 

norte-americano, John Holmes, e aos trinta centímetros de extensão de seu pênis. Mauro 

tem hoje 40 anos e é o diretor que executa o maior número de filmes no país dentro da 

principal produtora brasileira, entretanto ainda continua exercendo o ofício de recrutador, 

como fazia no começo. 

Em 1998, o bar da Cidinha já tinha se convertido em um ponto de encontro-chave, 

localizado em uma praça em pleno centro da cidade, freqüentada por travestis, garotas de 

programa e boys, como são denominados os michês ou garotos que se dedicam à 

prostituição. O bar (durante o dia, lanchonete) da Cidinha atraía um público que 

freqüentava a região, os moradores ou trabalhadores da prostituição. Cidinha lembra como 

os não-homossexuais começaram a se afastar do lugar, aturdidos pela “bagunça” que, 

segundo diziam, faziam as bonecas e pela desconfiança que lhes produzia usar o mesmo 

toalete, copos e talheres de um povo que trabalhava com o sexo, alguns deles, segundo ela,  

visivelmente doentes. Me contaram que Cidinha servia refeições para os mendigos da 

praça, ou esquentava-lhes salgadinhos em seu forno microondas. Isto desagradava alguns 

clientes mas, ao mesmo tempo, foi delineando o caráter do bar que, de alguma maneira, se 

converteu em um ponto de convergência no qual eram geradas algumas redes de 

cooperação, amizade e solidariedade. Cidinha sempre quis ter um bar gay. Como mulher 
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lésbica do interior de São Paulo sentia-se, assim, entre pares. Naquele momento, tinha 22 

anos. Lua, uma boneca que fez pornô naquela mesma época, contou-me que ali encontrava 

refúgio, correndo, descabelada, quando a polícia fazia uma batida na qual “apenas dava 

tempo para tirar os saltos dos pés”. Ao chegar ao bar da Cidinha encontrava suas amigas, 

também a salvo, compartilhando o nervosismo e a experiência de serem travestis e alvo 

dos PMs.  

Os clientes do sexo estacionavam seus carros em frente ao estabelecimento. 

Algumas vezes desciam e consumiam uma cerveja, outras só acenavam com um gesto para 

a boneca, garota ou boy que despertasse seu interesse. Ali também chegava Mauro ou 

Fábio Scorpion para fazerem seu próprio recrutamento para filmes da Buttman. Naquele 

lugar, o diretor-recrutador encontrou maiores possibilidades de fazer uma boa seleção para 

o elenco de suas produções. Sentado no balcão, bebericando uma cerveja, lhe era mais 

simples abordá-los, falar-lhes do cachê, seduzi-los.  

Desde a sua chegada a São Paulo, o cotidiano de Cidinha tem sido habitado por 

esses indivíduos da noite, especialmente por bonecas, “não consigo desligar delas; travesti 

que quer fazer barraco, eu não gosto, mas mesmo assim eu gosto delas, eu lido com elas a 

vida inteira”, disse.  Lua lembra que o bar da Cidinha era decorado com as lembranças 

trazidas pelas bonecas que tinham ido trabalhar na Itália. Diante de tamanha proximidade 

com este universo, Cidinha era a pessoa perfeita para se associar a Mauro, a proposta 

consistindo em arrumar as pessoas para os filmes, em troca de uma comissão. Seu bar 

virou, então, uma espécie de escritório de recrutamento: Mauro só precisava pegar em sua 

nova van as pessoas que Cidinha agenciava, ou esperar que estas chegassem às locações 

escolhidas para as filmagens. Este esquema durou até 2003, quando o bar fechou. À 

marginalidade que já caracterizava a zona de prostituição somou-se o aumento de consumo 

de crack pelos meninos de rua que habitavam a praça. Alguns traficantes de drogas que 

deambulavam pela região começaram a fazer, sem que Cidinha soubesse – segundo ela – 

ponto em seu bar. Ela os conhecia. Conviviam em uma mesma zona, servia-lhes bebida e 

alimento. No entanto, existia entre eles um acordo implícito, ela explica, de respeitar seu 

espaço e não convertê-lo em mais um ponto de venda. Mas o acordo foi rompido. Um dia, 

enquanto fazia faxina no local, Cidinha encontrou vários sacos com droga amarrados no 

ralo do banheiro. Como a polícia fazia batidas inesperadas por ali, ela sentiu medo e 

decidiu fechar o estabelecimento. Foi então que passou a se dedicar em tempo integral ao 

agenciamento de boys, garotas e bonecas (ela também as denomina transex) para participar 

de filmagens e fazer programas. Naquela época, também implementou um esquema junto a 
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Chico, um amigo brasileiro que morava e ainda mora em Milão, que lhes permitia agenciar 

a viagem de michês e travestis para a Espanha, mas principalmente para a Itália. As garotas 

só entraram em suas agendas de viagens em 2006, várias delas atrizes pornô cujos filmes 

tinham tido boa recepção naquele país, motivo pelo qual começaram a ser requisitadas pela 

indústria de lá, por alguns produtores brasileiros que faziam filmes para a Europa, e por 

clientes particulares que pediam ao Chico para agenciar sua chegada.  

 

O japonês e Barry 

 

O japonês é paulistano de nascimento, filho de imigrantes do país que lhe fez jus ao 

apelido com o qual é conhecido no circuito. Tem por volta de 50 anos, formou-se em 

administração, mas sua verdadeira paixão desde garoto sempre foi a fotografia. Com 

menos de 20 anos, já começou a trabalhar como fotógrafo para uma loja que o recebeu, 

apesar da pouca experiência que tinha naquele momento. Iniciou-se como fotógrafo de 

casamentos, sendo essa sua especialidade por quase uma década. Nesse meio tempo, 

casou-se e teve dois filhos, ambos universitários atualmente. Com o passar dos anos, 

montou seu próprio estúdio e expandiu seus serviços para a publicidade. Neste novo 

universo, conheceu Cássio, fotógrafo de uma conhecida produtora pornô, sendo este seu 

primeiro contato com o meio. Cássio gostou do trabalho do japonês. Avaliou que suas 

fotografias tinham suficiente qualidade e que ele poderia voltar-se para revistas eróticas e 

filmagens. A princípio, o japonês não aceitou a sugestão devido à sua inexperiência no 

ramo, mas paulatinamente Cássio passou a usar seu estúdio para fotografar mulheres em 

ensaios eróticos. Foi assim, observando, que o japonês aprendeu esta nova linguagem. 

Algum tempo depois, Cássio sairia da produtora pornô para a qual trabalhava e 

proporia ao japonês ficar em seu lugar. Apresentou-lhe o dono da produtora, Vinicius. 

Conversaram sobre a possibilidade de trabalho, mas este último mostrou-se receoso num 

primeiro momento, devido a importância fundamental de se obter uma fotografia de alta 

qualidade para a venda e comercialização de um filme. Nesse sentido, contratar um novato 

poderia ser uma decisão errada. O japonês lhe contou sobre sua trajetória como fotógrafo 

publicitário, como retratista de pessoas – muitas delas mulheres – sobre aquilo que havia 

aprendido acompanhando os ensaios de Cássio e o convenceu de que poderia adaptar seu 

conhecimento ao novo ramo. Vinicius lhe deu a oportunidade e assim, o japonês fez a 

fotografia do primeiro filme em que participou.  Seu trabalho foi imediatamente aceito, e a 
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imagem escolhida para a capa foi tão bem sucedida que marcou o início de sua carreira 

dentro do pornô. Isto aconteceu em meados de 1998.   

Como membro da equipe de uma pequena produtora, o japonês passou rapidamente 

a exercer outras atividades, a principal sob sua responsabilidade sendo o recrutamento de 

elenco. Entre seus pares, sua trajetória é bastante reconhecida, dispondo de uma fama 

positiva que lhe permite ser efetivo como recrutador. De fato, o japonês é uma das pessoas 

mais queridas e respeitadas do circuito. Muitas pessoas só decidem aceitar a proposta de 

fazer pornô porque sabem ser ele o homem que está por detrás da produção. Nesse mundo, 

ele ganhou o prestígio de alguém que valoriza as pessoas e lhes oferece um tratamento 

delicado e cortês. Por este motivo, muitos do elenco acreditam ser ele o diretor geral das 

filmagens, alguns até acham que ele é o dono da empresa, pois sua exposição pública é 

uma das maiores, em comparação aos demais membros de sua produtora. 

Suas funções de recrutador e fotógrafo coexistem e alimentam-se mutuamente, já 

que paralelamente ele provê ensaios para diversas revistas eróticas que também exigem a 

renovação de rostos. Assim, quanto mais mulheres consegue recrutar, maior a quantidade 

de fotografias novas obtidas e maiores as chances de aproveitar estas pessoas nas 

filmagens.  

Diante da necessidade de renovar as modelos das revistas e das produções, japonês 

empreendeu uma parceria com Barry, a quem logo de cara, recrutou como recrutador. 

Barry é um paulistano de 38 anos, solteiro e autodidata em fotografia. Em 2005, era um 

desempregado que, como inúmeras outras pessoas, entrou no circuito por acaso. Naquele 

momento, um amigo próximo convidou-o para uma sessão de fotografias de garotas que 

tinham como destino uma conhecida revista erótica ou “de mulher pelada”, como ele diz, 

vendida em qualquer banca de jornal. Depois desta primeira experiência, continuou 

acompanhando as sessões recorrentemente, dando assistência técnica à equipe e 

contribuindo com suas próprias fotografias. Durante todo o ano 2005 e começos de 2006, 

permaneceu neste esquema informal de trabalho que lhe permitiu conhecer um número 

considerável de mulheres, muitas das quais trabalhavam exclusivamente para revistas 

masculinas, dispensando propostas para realizar sexo explícito.  

Sua proximidade com diversas mulheres fazia de Barry uma pessoa muito atrativa 

para o mercado. O japonês foi o primeiro a lhe propor uma entrada concreta no pornô. 

Assim, o que começou como uma parceria para a troca de modelos, terminou no 

agenciamento total de elenco. O japonês nos conta:  
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Eu conhecia meninas do pornô. Apresentei para ele, para ele levá-las pra revista, 
fazer ensaio. Ele conhecia meninas e apresentava para mim. Aí, ele começou a ter o 
contato, e aí a gente começou a trabalhar junto. Ele começou me ajudando e 
organizava as saídas, começou a fazer as ligações pras meninas; aí, conhece uma 
menina e conhece outras. Aí, aos poucos, foi conhecendo outras produtoras. Eu 
apresentei ele para outras produtoras para ele fazer a mesma coisa que ele fazia para 
mim. Aí, foi uma oportunidade dele começar a trabalhar mais. Aí, o que aconteceu? 
Hoje em dia, muita gente precisa de elenco, precisa de uma menina específica e tal 
e liga para ele. Foi assim que começou. Antigamente, era só revista, ele não tinha 
contato com filmes. Só que era uma coisa muito parecida. Ele tinha que tirar fotos 
de mulher nua. Não é toda menina que tiraria fotos nua, e a revista era de fotos 
masculinas, da categoria B, vamos dizer assim. Então, essas meninas de filme, com 
certeza, não se oporiam a tirar fotos nuas. Então, a gente começou a usar muitas 
meninas do mercado pornô para fazer essas fotos, e aí ele começou a conhecer 
meninas novas, e: “você quer trabalhar com filme?”; começou a levar pra cá e pra 
lá, e virou agência. 

 
 

Já como recrutador, Barry passou a sistematizar dados e fotografias das mulheres 

em seu computador. Em meados de 2006, seu apartamento – localizado no centro da 

cidade, próximo das principais zonas de boates e privês – converteu-se em um escritório de 

recrutamento reconhecido dentro da rede. Barry tem dedicado a maior parte de seus 

esforços ao recrutamento de mulheres, mas desde 2007, os rapazes entraram também em 

seus roteiros. Além do recrutamento para revistas e filmes e de seu trabalho paralelo como 

fotógrafo, Barry atualmente agencia garotas para trabalharem em sites internacionais de 

strip-tease interativa, tendência crescente no mercado do sexo.  

 

 

Vanessa 

 

Vanessa, uma paulistana de nascimento, tem 32 anos. Formou-se em educação 

física, aos 24 anos, mas nunca trabalhou nessa profissão. Confirmou, logo após receber seu 

diploma de graduação, que não tinha nenhuma vocação para aquilo. Em 2002, quando 

procurava emprego, encontrou um anúncio no jornal O Estado de São Paulo que chamou 

sua atenção: “precisa-se de mulher para atendimento ao público com conhecimento na área 

comercial”. Enviou seu currículo e dias depois foi convocada para a entrevista. Só naquele 

momento, quando visitou o local e se sentou em frente a seu futuro empregador, soube que 

estava sendo avaliada para trabalhar em um site de acompanhantes. Essa seria sua primeira 

incursão no circuito da indústria sexual. Antes disso, sempre desempenhara trabalhos 

“normais”, como ela mesma define: secretária, recepcionista, assistente de tesouraria, 
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hotelaria, auxiliar administrativo, e assim por diante, empregos que lhe proporcionaram a 

experiência necessária para a atenção direta ao público. Quando lhe explicaram em que 

consistiria seu desempenho, “se sentiu à vontade”, diz, pois sempre foi uma mulher 

“baladeira” que “conhecia a noite” e transitava por circuitos onde reinavam travestis, 

garotos e garotas que faziam programas.  No site, com eles deveria lidar diretamente. No 

começo, foi encarregada de proporcionar um atendimento básico: cuidar dos contratos das 

pessoas que desejavam, por intermédio do site, oferecer seus serviços de atenção ao 

cliente, colocá-los à disposição do ritual de maquiagem prévio à execução do ensaio 

fotográfico – feito por um profissional da mesma empresa – e cuidar para que a ficha 

descritiva do perfil de cada pessoa se ajustasse aos parâmetros exigidos pela empresa. 

Alguns meses depois, Vanessa foi promovida ao departamento administrativo, posição que 

lhe exigia somar às suas funções, o trâmite do contrato com os assinantes e a venda dos 

espaços comerciais do site, ou seja, lugares de destaque na página principal, mini-banners e 

full-banners, nos quais as garotas ficariam em evidência , o que lhes asseguraria uma maior 

demanda por parte dos clientes. Estes espaços comerciais são igualmente vendidos para a 

divulgação dos serviços de outras empresas ligadas ao circuito do erotismo: saunas, motéis, 

sex shops, casas de swing, privês, clubes noturnos, distribuidoras de brinquedos sexuais, 

clínicas de massagens e filmes de diversas produtoras. Vanessa trabalhou durante três anos 

nesse site, e quando a empresa fechou por conta de uma crise econômica, decidiu que 

dedicaria seus esforços a procurar um emprego no meio erótico. Foi assim que rapidamente 

se inseriu em outro site do mesmo tipo, para o qual trabalhou por mais de um ano até ser 

demitida devido a uma nova queda. Neste último emprego, ela conheceu um fotógrafo, 

membro de uma equipe de americanos que produzia filmes pornô com elenco brasileiro. 

Estávamos nos primeiros meses de 2005, época em que chácaras e sítios nos arredores de 

São Paulo constituíam cenários privilegiados para cenas e montagens pornôs. O primeiro 

filme que Vanessa acompanhou era gay, e a familiaridade que ela demonstrava com os 

estilos e falas dos circuitos homossexuais urbanos chamou a atenção de seus 

empregadores. Ali teve início a sua carreira, primeiro como auxiliar: cozinhava, tirava 

xerox dos contratos, preenchia-os, preparava café, provia as camisinhas e lubrificantes etc.  

Foi assim também que conheceu o japonês, que logo a alistou na equipe das duas empresas 

para as quais trabalhava. Vanessa começou desempenhando tarefas idênticas, mas um ano 

depois, já em meados de 2006, o japonês lhe confiou uma das maiores responsabilidades 

da equipe: o recrutamento do elenco. 
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Sua fama como recrutadora cresceu rapidamente entre produtores e diretores de 

outras empresas, rede relativamente estreita, na qual todos se conhecem. Desta maneira, 

em 2007, Vanessa passou a prover elenco para Mauro, enquanto paulatinamente recrutava 

e participava das produções do japonês.   

 

Zilio  

 

Zilio nasceu no interior de São Paulo. Em 1983, aos 16 anos, quando assumiu 

publicamente sua homossexualidade, seus pais o expulsaram de casa. Mudou-se 

imediatamente para a capital paulista, isso há 25 anos, atualmente tem 41. Nunca mais 

voltou à sua cidade natal, nem retomou o contato com a família.  

Naquele momento, encontrou emprego em um hospital, aos 17, passou a trabalhar 

como atendente de enfermagem. Em seguida, estimulado por seus colegas, fez um curso de 

auxiliar técnico de enfermagem até que finalmente ingressou na faculdade. Terminou a 

carreira na mesma área, especializando-se em neurologia. Trabalhou durante dez anos em 

diversos locais: no Hospital das Clínicas, no Hospital do Servidor Público, no Hospital da 

Beneficência Portuguesa, entre outros. Em um destes lugares, Zilio conheceu Pedro, dono 

da extinta produtora Pau Brasil, que costumava fazer exames médicos de rotina. Nas 

conversas travadas entre os dois, Pedro comentava sobre seu trabalho e ia paulatinamente 

despertando em Zilio o interesse por este mundo desconhecido. Zilio manifestou tanta 

curiosidade que Pedro se viu compelido a convidá-lo à produtora. A partir de então, Zilio 

aproveitou cada momento de folga que tinha para acompanhar as filmagens e visitar a 

empresa que ficava no centro da cidade. Foi dessa maneira que se tornaram amigos. Já 

estávamos em 1994 quando Pedro começou a lhe ensinar a maneira como um filme é 

produzido, apresentando-lhe “o outro lado da vida, que é o lado da pornografia”, como 

Zilio costuma dizer. 

Eu comecei, sem na verdade saber, só como espião, aquela pessoa que está só no 
cantinho olhando o que está acontecendo, sem abrir a boca, sem dar palpite, sem 
nada, só observando. Depois de uns quatro meses que o Pedro me chamou e me 
disse: “vem cá, dá uma opinião, o que você acha que a gente precisa fazer?” E aí, 
eu comecei a dar opinião, ver que fulano fica bem fazendo a cena com sicrano, que 
faltava um pouco mais de emoção nos atores, que uma maquiagem ia melhorar a 
imagem, que uma roupa ia ajudar no figurino e melhorar a produção e ficar uma 
coisa mais bonita. Aí, comecei a dar palpites, e Pedro começou a me ensinar a 
trabalhar e a conhecer sobre fotografia, luz, câmera; que produto é vendável no 
mercado e que produto não é vendável, o que o público gosta ou não gosta e 
começou realmente a me ensinar. 
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A partir deste momento, Zilio passou a alternar seu trabalho no hospital com seu 

ofício dentro da produção de pornô. Seu primeiro desafio consistiu em escrever o roteiro 

para um filme com enredo, cujas cenas iniciais – quando os protagonistas se conhecem e 

ocorre o ritual de “pegação” – seriam filmadas no Parque do Ibirapuera, às 10 horas da 

manhã, enquanto centenas de pessoas transitavam ou faziam exercícios físicos no local. 

Zilio logo passou a ser a pessoa encarregada de procurar os locais para as filmagens, de 

preparar os cenários e de cuidar para que não faltassem alimentos e produtos de limpeza e 

beleza para os rapazes do elenco, pois até aquele momento, na Pau Brasil, só participava 

de filmagens gay. 

Em 1999, Zilio sofreu um acidente de trabalho que lesou os tendões de seu braço 

esquerdo, perdendo a força e os movimentos por um longo período. Foi afastado do 

hospital por invalidez. Este episódio marcou também o momento de sua incursão definitiva 

no mundo da pornografia. Assim, Zilio continuou ganhando experiência junto a Pedro, até 

ficar conhecido por outras empresas, especialmente as de filmes gay, que começaram a 

recrutá-lo de maneira free lance para suas produções.  

Atualmente, Zilio atua como produtor de filmes tanto para DVD como para sites da 

Internet e, desde 2007, alterna esta atividade com a administração de um salão de 

cabeleireiros localizado nas imediações do Largo do Arouche, do qual é proprietário. 

Como produtor pornô, Zilio opina que o recrutamento de elenco é uma de suas principais 

funções e também a mais difícil. No circuito, é reconhecido como agenciador de elenco 

gay e trans (como são denominadas as travestis nestas redes). Ainda assim, algumas 

produtoras também o requisitam para o recrutamento específico de mulheres. Na tentativa 

de profissionalizar seu trabalho de agenciador e de expandir seus interesses em direção a 

outros ramos da indústria da mídia, Zilio abriu duas firmas. Com uma delas, seleciona o 

casting para produções exclusivamente pornôs, com a outra, convoca pessoal para desfiles 

de moda e campanhas de divulgação publicitária. O elenco de uma e de outra às vezes se 

cruza.  

 

Márcio  

 

De modo distinto aos demais recrutadores mencionados em páginas anteriores, 

Márcio é o único que faz filmes exclusivamente no Rio de Janeiro e com elenco 

majoritariamente carioca. Também à diferença dos outros, Márcio não participa da equipe 
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das poucas, mas significativas produtoras de DVD pornô desta cidade. Sua trajetória neste 

mundo tomou outra direção. Nos começos da década de 1990, formou-se em direito na 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Paralelamente, cursou administração. Embora 

não tenha completado esta última faculdade, é justamente nesta área que Márcio tem 

trabalhado nos últimos 18 anos, o que fez dele “um homem de negócios”, como opina 

sobre si mesmo. Ele é dono de uma empresa de multimídias que gerencia projetos de 

marketing, fornece tecnologias para outras empresas e que construiu, ainda nos anos 

noventa, uma das primeiras enciclopédias em CD-ROM, ainda hoje disponível no 

mercado.  

Um dia, Márcio conheceu uma equipe de americanos que, com certa freqüência, 

fazia filmes pornográficos com elenco brasileiro. Eles o contrataram para produzir um 

multimídia com fotos de nu e cenas curtas de sexo explícito que serviria para a divulgação 

do produto. Este acordo repetiu-se em diversas ocasiões até que Márcio recebeu uma 

proposta um pouco mais estável: mediante encomenda, deveria produzir por conta própria 

cenas de sexo explícito e vendê-las à equipe de americanos que, dessa forma, já não 

precisariam se deslocar constantemente ao Brasil. Assim, Márcio entrou nesse esquema de 

produzir cenas soltas de sexo e enviá-las em estado bruto para os Estados Unidos, onde a 

equipe se encarregaria de editá-las, juntá-las e comercializá-las como um filme.  

Seu conhecimento sobre a captação e a manipulação de imagens lhe permitiu a 

realização de um produto com qualidade aceita no mercado e a expansão de suas redes 

comerciais, ao cabo de um ano, já em 2000, em direção a outros produtores estrangeiros e 

posteriormente a um conhecido canal brasileiro de televisão que projeta filmes pornôs.  

Desta maneira, Márcio converteu-se em produtor e diretor independente de vídeo 

adulto, como nomeia seu produto. A empresa é ele que, sozinho, encarrega-se do 

recrutamento do elenco, da captação de imagens, do aluguel das locações e da manutenção 

do vínculo com o mercado. Sua única assistente de produção é também uma designer da 

empresa de multimídias, local que usam como escritório, em Copacabana, para o encontro 

com as garotas e rapazes que mostram interesse em participar das filmagens.   

Márcio terminou seu mestrado em administração em 2007, iniciando imediatamente seu 

doutorado na mesma área. Paralelamente, é professor de finanças em uma universidade 

privada da cidade. Tem 43 anos, atualmente. 

 

A partir destas trajetórias, me interessa ressaltar duas questões. A primeira delas é o 

acaso. As pessoas que participam das equipes de pornô em funções como recrutamento ou 
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produção dificilmente tomam esta atividade como um projeto, no sentido definido por 

Alfred Schutz: “conduta organizada para atingir finalidades específicas”. Muito ao 

contrário, é o acaso, um convite imprevisto ou um encontro casual o que detona as 

possibilidades de inserção nas redes do pornô. Contudo, só o acaso não a explica; precisa-

se de disposição para conhecer de perto um mundo desconhecido para a maioria e que 

sofre de estigmatização. Os motivos para tanto podem ser variados: curiosidade, como no 

caso de Zilio; afinidade como para Mauro, que afirma “sempre ter amado putaria”; 

proximidade com mundos contíguos como nos casos de Cidinha, Vanessa e Barry; ou 

anseios econômicos como no caso de Márcio que, sendo “um homem de negócios”, viu na 

pornografia a possibilidade de expandir seu capital.  Estes dispositivos se entrecruzam em 

algumas trajetórias.  

Por outro lado, interessa-me igualmente chamar a atenção sobre as habilidades que 

devem ser desenvolvidas para se exercer o ofício de recrutador, ou seja, o aperfeiçoamento 

de uma espécie de dom ou talento relativo ao aprendizado de um tipo estratégico de olhar. 

Como se aprende a ser recrutador? Como é que de fato se recruta? Esta prática existe na 

interação e seus “segredos” dizem respeito ao aguçamento de uma forma de comunicação 

sensorial que, por sua vez, só se apreende na própria experiência. O olhar como talento 

necessário para este ofício e como método de comunicação sensorial básico para o 

exercício do recrutamento será um fio condutor do restante do capítulo.  

 
 
2.2. Recrutados, contextos de recrutamento e interação  

 

Há vários tipos de filmes pornográficos que respondem aos distintos mercados e, 

neste sentido, existem também diversos indivíduos e corpos, alvos de recrutamento. 

Centrei minha observação etnográfica na produção de filmes que a indústria pornográfica 

nomeia como heterossexual ou hetero, gay e travesti – este último também conhecido no 

mercado mundial como trans, she-males ou Tranny. Várias das empresas que acompanhei 

em meu trabalho de campo produzem paralelamente, embora em menor escala, filmes que 

catalogam como bizarros, muitos dos quais inserem em suas estéticas corpos que 

consideram estranhos ou “anômalos” – especificamente pessoas anãs, ou corpos 

deformados mediante intervenções voluntárias como os exageradamente tatuados ou 

perfurados com piercings. Incluem-se também nesta classificação corpos que, sem serem 



56 
 

“anormais”, divergem dos padrões hegemônicos de beleza: pessoas obesas, idosas, 

exageradamente peludas e mulheres com seios muito grandes.   

O recrutamento desta extensa gama de “corpos bizarros” não será abordado neste 

capítulo. As produtoras, visando uma comercialização menos especializada, focalizam seu 

trabalho nos filmes que disputam os primeiros lugares em vendas, correspondendo, em 

suas avaliações, aos gostos e desejos sexuais de um número maior da população, isto é, por 

corpos que respondem a ideais estéticos mais aceitos. Seguindo este esquema, os sujeitos 

que interessam maciçamente aos recrutadores são sobretudo as mulheres – principal alvo 

de recrutamento em resposta à necessidade do mercado de renová-las constantemente, 

corpos fundamentais para a produção da pornografia hetero, considerada mainstream por 

excelência – e rapazes, existindo uma diferenciação entre aqueles que são encaminhados 

para filmes hetero e aqueles de filmes gay. Este capítulo dará maior ênfase no 

recrutamento de rapazes para filmes gay devido a uma realidade do mercado: eles precisam 

ser renovados. Por sua vez, os homens que participam de filmagens hetero permanecem 

por longas temporadas no circuito, sem que exista um efetivo recrutamento, já que as 

mulheres constituem o centro das atenções nas estéticas das quais eles tomam parte. 

Finalmente as travestis conformam o principal mercado pornô distribuído fora do Brasil e, 

sendo assim, a quantidade de filmes feitos com elas é grande, sendo, portanto, também 

intenso seu recrutamento. 

A seguir, analisarei as maneiras por intermédio das quais o recrutamento é efetuado 

nos distintos contextos em que a atividade é desenvolvida. Durante a etnografia, surgiram 

diversos dados sobre a dinâmica interna da prostituição. Eles serão aqui apresentados por 

dois motivos: por um lado, porque permitem entender as relações existentes entre a 

produção de pornografia e outros campos da indústria sexual. Por outro, por oferecerem 

um panorama sobre o mundo e o estilo de vida de muitos dos recrutados que, por sua vez, 

ilustra as razões pelas quais várias pessoas aceitam ingressar no pornô e as maneiras como 

tais ingressos acontecem. 

 

2.2.1. Rua: 

 

No momento em que fiz a pesquisa de campo, o recrutamento de rua não era um 

método popular entre os agentes de elenco. Alguns o efetuavam de maneira esporádica, 

enquanto outros já o haviam excluído de seus roteiros. Entre eles, só Cidinha ainda era 

uma assídua recrutadora de rua e, por este motivo, minha única experiência etnográfica a 
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este respeito foi vivenciada em sua companhia. Os outros dados aqui expostos 

correspondem a depoimentos obtidos junto aos recrutadores.  

Sem o bar, a partir de 2003, Cidinha teve que expandir seus métodos de 

recrutamento. Começou a visitar boates e ruas por onde circulam trabalhadores do sexo. 

Uma vez aí, deveria olhar para as pessoas que tinham “jeito” – como ela diz – e abordá-las.  

“O que é ter jeito? Como é que você sabe que aquela pessoa poderia topar fazer filme?” 

Perguntei a ela durante uma entrevista em seu apartamento, em novembro de 2006. Um dia 

antes, tínhamos passado juntas a tarde em um churrasco na casa de Dudu, maquiador de 

filmes pornô, com um grupo de pessoas da indústria, especialmente atores e atrizes. Ela me 

respondeu: 

 

Aí, eu vou na rua, passo de carro e pergunto: - Tu quer fazer filme?  
- Quanto é que você paga?  
-Olha, agora não vou dizer, não. Tu quer fazer ou não quer? A gente conversa depois, 
amanhã. Vamos conversar... 
 Então, tipo assim, eu tenho que olhar e ver: é o jeito assim como daqueles que você 
viu ontem. Os boys que você viu ontem, a maioria ficava atrás de mim pra trabalhar: 
Cidinha, Cidinha, 24 horas pra eu procurar cena. Então os boys, a maioria quer ficar 
no meio. Travesti me procura mais pra viagem. Os meninos, agora, os novatos, tem 
um monte que eu arrumo. Aí, com boy, a gente tem que olhar direitinho; tem que ter 
aquele jeito assim, bonito, aquele jeito saudável, de limpeza, gente assim porque, 
senão, não pego, não. Eu olho, assim, e já falo: aquele aí vai dar pra fazer. 
 
 

Para entender o que faz um recrutador, pretendia compreender em que consiste o tal 

jeito que Cidinha e a indústria procuram no elenco. Quando iniciei o campo no Rio, 

Márcio, treinando meu olhar, explicou-me que devia aprender a visualizar os corpos 

“direitinhos, não necessariamente tem que ter um corpão” disse, “que não possuam muitas 

marcas, estrias ou cicatrizes”. Para Márcio, as garotas devem ser obrigatoriamente 

sensuais. Mas o que significa exatamente ter sensualidade? A princípio, parecia ser uma 

questão subjetiva, pois o que pode parecer sensual aos olhos de alguém, pode não sê-lo 

para outros. Os recrutadores, no entanto, de alguma maneira encaram a sensualidade como 

algo objetivo: seu olhar seria o olhar de todos.  Os olhos do recrutador atuam como olhos 

da indústria. Supõe-se que aquilo que eles enxergam nas pessoas, graças a um treinamento 

especializado da percepção, é também aquilo que vai obter respostas positivas no mercado. 

Quando o recrutador vê, ele já está antecipando o olhar do consumidor, já consegue 

vislumbrar em que tipo de representações pode incluir dito sujeito, já estabelecendo um 

mapa de classificação. Existem certos paradigmas de beleza que são hegemônicos ou de 
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aceitação mais generalizada, mas sensualidade não é sinônimo de beleza. É algo que não se 

explica, que existe em nível sensorial e que, mesmo sendo etéreo ou metafórico, está ali, e 

eles têm o dom de enxergar. Às vezes, a sensualidade passa pelos gestos, pela postura, ou 

por outros signos corporais que permitem imaginar os prazeres sexuais que o sujeito 

poderia oferecer.   

Em minha primeira saída de campo com Cidinha, começamos subindo pela rua 

Augusta em busca de uma cerveja. Sentamos em um dos primeiros botecos que 

encontramos pelo caminho. Pedimos uma garrafa de Skol e dois salgadinhos. Cidinha 

falava comigo, mas poucas vezes olhava meu rosto. Permanecia inquieta, observando as 

pessoas que caminhavam, se estacionavam em algum ponto da rua ou entravam em uma 

casa noturna. Tinha aquele olhar de quem está procurando algo e tentando reconhecer no 

outro os sinais de um código13 próximo e familiar. Ela perscruta os corpos que descem e 

sobem pela rua, por aquele “espaço de circulação desejante” (Perlongher, 1987: 156). 

Seu olhar até poderia parecer de paquera (e até poderia confundir-se com meu 

próprio olhar etnográfico, apesar de eu não compartilhar aqueles códigos). Enquanto 

contempla os outros, ao mesmo tempo os sexualiza, sua visão movimenta-se sob o 

detonador da expectativa erótica, mas não para seu próprio deleite sensorial (diz que o tipo 

de garotas que procura para a indústria não representa exatamente o estilo de mulher que 

desperta seu desejo). Então se “pintar alguém” poderia recrutar mais uma pessoa para os 

programas que agencia ou para uma produção pornô. Enquanto bebíamos a cerveja, 

Cidinha notou uma garota que tomava um chopp perto de nossa mesa. “Bonita, né?” disse 

Cidinha. “É”, respondi. A moça sentiu-se observada. Em intervalos de poucos segundos 

                                                 
13 Código é uma noção utilizada por Goffman (1978) em relação aos papéis sociais, etiquetas ou 
representações que os indivíduos devem observar para obedecerem modelos socialmente aceitos. Na 
interação, é preciso que todos os atores sociais envolvidos dominem os códigos para que as mensagens 
possam ser entendidas. Eles delineiam as relações interpessoais e a interação, constituindo uma rede de sinais 
por meio da qual os indivíduos transitam, sendo, ao mesmo tempo, por eles produzidos. Os graus de 
interpretação dos significados e das ações sociais dependem da intimidade ou do anonimato dos indivíduos 
(Schutz, 1993: 183). Quando estes códigos começam a ser restritos a alguns, quando se participa da 
intimidade, temos um “mundo comum e intersubjetivo” (Schutz, 1993: 200), redundante, nos termos de 
Bateson (1991). As relações sociais dependem do conhecimento e da compreensão dos códigos, quanto mais 
intimidade e menos anonimato, mais redundantes os significados da interação.  Bateson (1991: 443) explica 
a noção de redundância por intermédio de sua tese sobre os engenheiros de comunicações:  “Ingenieros y 
matemáticos han concentrado su atención con gran vigor en la estructura interna del material de los mensajes. 
Típicamente, este material está formado por una secuencia o colección de sucesos o de objetos (por lo 
común, miembros de conjuntos finitos, por ejemplo, fonemas). Esta secuencia se diferencia de los sucesos u 
objetos no pertinentes que aparecen en la misma región de tiempo-espacio, por medio de la razón señal/ruido 
y por otras características. Se dice que el material del mensaje contiene redundancia si, al recibir una 
secuencia en la que faltan algunos ítems, el receptor puede adivinar los ítems faltantes con un acierto superior 
al esperable por el azar. Se ha señalado que, de hecho, el término ‘redundancia’, empleado con esta acepción, 
se convierte en sinónimo de ‘estructuración mediante patrones’”.  
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virava dissimuladamente seus olhos em nossa direção, balançando parcimoniosamente seu 

cabelão preto. As duas começaram a se comunicar por meio deste esquema de olhares 

recíprocos e intermitentes. Operou-se nesse instante aquilo que Simmel (1983) anuncia 

sobre o olhar como um canal de comunicação que aproxima duas pessoas desconhecidas. 

Ela vestia uma calça jeans colada ao corpo, botas de cor marrom que, por cima da calça, 

chegavam à altura do joelho. Não foi possível ver sua blusa porque àquela altura da noite, 

um vento frio soprava na cidade, motivo pelo qual ela estava coberta por um casaco de 

tecido fino forrado com pelúcia na região do pescoço. Não me pareceu uma garota de 

programa, ou pelo menos ela não se ajustava a meu estereótipo. Achei seu estilo idêntico 

àquele das adolescentes “moderninhas” que deambulam perto da Frei Caneca.14 “Mas, ela 

é garota, Cidinha?” “Meu, Elvira, fala sério!”. A partir deste episódio, percebi três coisas: 

eu era definitivamente uma etnógrafa nova não apenas na pesquisa, mas também na cidade; 

desconhecia os segredos daquela interação e meu instinto falhava na hora de identificar o 

tal “jeito” que Cidinha buscava nas pessoas.  Mesmo sabendo perceber a beleza e a 

sensualidade em alguém – coisa que, de algum modo, todos fazemos – para recrutar é 

preciso atingir um conhecimento mais elaborado sobre outros indicadores corporais e 

gestuais que são os delineadores da interação. 

Alguns minutos depois, pouco antes de deixarmos aquele local, Cidinha aproximou-

se da moça, trocaram algumas palavras que não consegui escutar e despediu-se, 

entregando-lhe um papel que continha seu nome, seu telefone celular (nunca o fixo) e em 

letras sobressalentes: Agenciadora de elenco. Explicou-me que muito provavelmente a 

garota não teria interesse em participar de filmagens e não ligaria. Mas sair à procura é 

também uma questão de sorte e não é um exagero usar a metáfora da pesca. Cidinha “joga 

a rede”, entrega seus dados a todos aqueles que chamam sua atenção. Se o momento 

permitir, Cidinha fornece maiores explicações, mas, no recrutamento de rua, isso irá 

depender da velocidade do acaso.  

Mesmo abordando uma quantidade expressiva de garotas, poucas aceitam ingressar 

no pornô. Para muitas delas, isto implica uma exposição extrema que não pretendem 

assumir. Algumas provêm de outras capitais do país, ou de cidades do interior de diversos 

estados, e suas famílias não sabem que, em São Paulo, elas se dedicam à prostituição. 

Algumas trabalham em outros ofícios durante o dia, e o reconhecimento como atrizes 

pornô poderia fechar-lhes as portas nesses espaços. Outras dizem que não teriam coragem 

                                                 
14 Conhecida como “Gay caneca” e “Frei boneca”, pela alta freqüência de homens homossexuais e de 
travestis. 
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ou simplesmente que “o pornô não é sua praia”. Dispor do “jeito” mencionado por Cidinha 

é crucial ante os olhos dos recrutadores, mas o fundamental mesmo é ter a disposição 

necessária para adentrar nessas redes, principalmente na qualidade de atriz e, de alguma 

forma, assumir um estilo de vida atrelado à perda relativa do anonimato dentro de circuitos 

que ainda sofrem de significativa estigmatização. 

Cidinha comenta que sabe reconhecer alguém do meio só de olhar rapidamente; jura 

que nunca errou em sua apreciação. Essa habilidade, opina, foi sendo paulatinamente 

adquirida durante os muitos anos de convivência com pessoas que se dedicam à 

prostituição, com seus estilos de vida e suas maneiras de apresentar-se ao mundo – mas, 

especificamente em um contexto de transação de rua, com suas formas de colocar o corpo 

em cena, isto é, com o sujeito que constroem para esse palco (Goffman, 1975).  

Diversos antropólogos têm dissertado sobre o olhar como comunicador não verbal e 

como identificador recíproco de pessoas que possuem afinidades entre si ou interesses de 

interação. Andrea Lacombe (2006) fala de certo skill incorporado ao olhar que permite que 

mulheres lésbicas ou “entendidas” se reconheçam entre si. Em sua pesquisa sobre homens 

homossexuais, Carmem Dora Guimarães (2004:76) faz referência ao olhar como ativador 

da interação ou como o primeiro contato que envolve “o reconhecimento mútuo da 

identidade sociossexual, da intenção e do acordo”. Para Maria Dulce Gaspar (1985), os 

olhos são órgãos privilegiados para o estabelecimento de contato entre garotas de programa 

e seus clientes. Nessa mesma linha, Nestor Perlongher (1987) explica que, na paquera de 

rua, michês e “entendidos” gabam-se de reconhecer-se entre si com uma simples troca de 

olhares.  Quem está em busca de clientes, o michê, ou a prostituta “[...] passeia o seu olhar 

pelo horizonte como o animal predador, a mesma instabilidade, a mesma distração 

indolente, mas também, por vezes, a mesma atenção inopinada” (Hooker, 1973: 54, apud 

Perlongher, 1987:160).15 

Um experiente recrutador de rua de alguma maneira participa de uma chave similar 

àquela partilhada por michês e entendidos. Sabe movimentar-se pelas redes de fluxos e 

sinais que organizam a prostituição e o acaso. Está treinado para identificar, com seu olhar, 

o olhar daqueles que através dele organizam sua experiência. Além do olhar, os 

                                                 
15 Marcel Mauss (1974), em seu ensaio intitulado “As técnicas corporais”, elabora uma discussão sobre o 
olhar como emissor de significados associados ao respeito. O olhar, como parte de uma gama maior de 
gestos e expressões icônicas, faz parte daquilo que Gregory Bateson (1991: 441) chamou de o discurso da 
comunicação não-verbal: “[...] Nuestra comunicación icónica está al servicio de funciones totalmente diferentes 
de las del lenguaje y, además, cumple funciones para cuya ejecución el lenguaje humano es inadecuado [...] 
Parecería que el discurso de la comunicación no verbal versa sobre asuntos de relación -amor, odio, respeto, 
temor, dependencia- entre una persona y las que tiene frente a sí, o entre una persona y el ambiente” (Ibid, 443). 
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recrutadores de rua distinguem outros tipos de sinais corporais que ajudam a desvendar 

quem pertence ao circuito, diferenciando-os de outras pessoas que deambulam pela noite, 

percorrendo os mesmos territórios móveis, às vezes com estilos e estéticas similares. As 

roupas e os gestuais são importantes marcadores de diferença.16 Em O negócio do michê, 

Perlongher (1987) comenta que a roupa é um detalhe muito observado pelos garotos para 

facilitar sua identificação por parte de um eventual cliente e para evitar que sejam 

confundidos com “bichas”.  

Os michês mais experientes recomendam o uso de tênis e não de sapatos ou 
mocassins, jeans preferencialmente desabotoados (incluindo, às vezes, a colocação de 
uma calça por cima da outra, para aparentar “pernas de jogador de futebol”), 
chegando até à colocação de apósitos sob a braguilha para ressaltar a protuberância 
genital, verdadeiro fetiche do negócio (Perlongher, 1987:163). 

 

Um michê entrevistado por Perlongher fornece algumas instruções básicas a respeito: 

 
Você vê o cara, vai e pede um cigarro, aí começa o papo. Nunca ande muito rápido, 
mão no bolso, gestos bem másculos, nada de ficar mexendo a mão enquanto fala, que 
isso é coisa de bicha. O cabelo nunca bem penteado, para dar uma impressão de 
tosco, de bruto. De preferência, o michê nunca usa óculos (Ibid, 164).  
 

A descrição de Perlongher e de seu entrevistado sobre a estética dos michês da 

década de 1980 pouco diverge da atual. Jeans justos nas pernas e na virilha, tênis, cabelos 

estrategicamente “desarrumados” e camisas de malha sem manga continuam sendo o 

“uniforme” que caracteriza os boys no contexto da “pegação”.  Estes garotos, em sua 

maioria, seguem uma rígida disciplina no cuidado com o corpo: fazem musculação, cuidam 

da depilação e alguns chegam a tomar anabolizantes. A virilidade, por sua vez, é capital 

simbólico e, assim sendo, os gestos que apóiam a atuação e montagem do corpo viril em 

cena são amplamente estudados. O jeito de caminhar, a maneira de posicionar-se em um 

ponto da rua ou até mesmo de fumar um cigarro fazem parte de uma linguagem 

performativa, obedecendo a certa cenificação generificada do corpo. Essas marcas que 

fazem gênero – gestos, corpo, olhar, roupas e falas – são chaves na constituição da 

subjetividade e da corporalidade desses indivíduos, operando como marcas sociais que os 

posicionam nas relações face a face e que proporcionam informações acerca do sujeito que 

as possui ou exerce, informações estas que os recrutadores aprendem a desvendar.  

                                                 
16 Esta idéia dialoga com aquelas de Edmund Leach (1978), para quem as vestimentas fazem parte de um 
sistema cultural de signos não-verbais.  
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Como na época em que Perlongher realizou sua pesquisa, na atualidade, muitos 

michês gabam-se de ser heterossexuais e de sustentar relações íntimas com outros homens 

unicamente pela mediação do dinheiro. Muitos deles afirmam publicamente somente 

exercer o papel de penetradores. Contudo, grande parte dos garotos recrutados na rua são 

encaminhados para filmagens gay e em muito menor escala para filmes hetero – como 

venho dizendo, o recrutamento de rapazes para filmes hetero é significativamente menor. 

Da mesma forma, diversos produtores preferem recrutar para vídeos heterossexuais 

rapazes que não transitem entre dois mercados, isto é, que não tenham disposição para 

fazer – ou que de fato façam – filmes gay ou com travestis. “Não há tolerância para os 

homens fazerem gay e hetero”, explica Arnaldo, dono de uma das produtoras pesquisadas. 

Embora existam no circuito pornô algumas experiências de homens hetero que tenham 

transgredido essas fronteiras e que tenham sido “perdoados” pelo mercado, o tabu continua 

vigente, ou seja, espera-se que isso não ocorra, pois  implica uma diminuição do capital 

simbólico do ator, chegando até mesmo, segundo Arnaldo, a dificultar a distribuição de um 

filme fora do Brasil. Sendo a pornografia hetero mainstream, prefere-se não haver espaço 

para as ambigüidades.  

Ainda assim, devemos levar em conta que a produção de pornografia é governada por 

parâmetros de cunho moral, a todo momento negociados diante de fatores diversos e 

contingentes: o dinheiro, por exemplo. Apesar das ressalvas anteriormente expostas, 

também existem produtoras que recrutam para filmes hetero rapazes que “transitam”, mas 

é fato que várias delas contam com menor capital dentro deste mercado. Finalmente, há 

também rapazes que trabalham na michetagem e fazem sexo com outros homens nesse 

âmbito, mas que dentro da pornografia, universo no qual sua exposição é pública, 

concordam em contracenar exclusivamente com mulheres.  

De qualquer maneira, o público masculino alvo de recrutamento na rua é, de fato, 

majoritariamente incluído em filmes gay. A virilidade é super valorizada neste segmento 

do mercado. Todo o oposto no caso do efeminado. A “bicha” posiciona-se como um sem-

lugar na indústria pornográfica. Em geral, as poucas representações feitas com bichas ou 

com montadas,17 possuem um caráter jocoso, tendo mais propriamente a finalidade de 

                                                 
17 Chamam-se montadas os rapazes que vestem ou se “montam” de mulher para contextos específicos. No 
depoimento de Zilio, estar montada implica deixar transparecer o sexo biológico original – uma definição 
muito recorrente. Em uma pesquisa anterior (Díaz Benítez, 2005: 188), na qual abordava circuitos 
homoeróticos, um entrevistado me disse: “montada é aquela que durante o dia está normal, de garoto mas, na 
noite, ela se monta de mulher, coloca peruca, peito de enchimento, roupinha feminina e vai para um lugar 
específico para sair com os homens; mas dá pra ver que é garoto”. Montada confunde-se por momentos com 
a categoria crossdressing, sendo o crossdresser definido como: “alguém que eventualmente usa ou se produz 
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comédia e de causar riso do que excitação. As palavras de Zilio são ilustrativas a este 

respeito:  

 Quando procuro elenco, eu sou muito sério, eu levo a sério meu trabalho, tenho que 
pensar que não posso botar qualquer um pra fazer cena, isso ofende o cliente. Têm 
garotos que querem fazer filme, mas eu não posso pegar, não dão certo, tem um 
monte de bichinha que me pede pra eu botar eles nos filmes, mas eu faço um trabalho 
sério e procuro o elenco certo, não dá pra botar bichinha, sexo entre homens é coisa 
séria.  
Elvira: Você acha que o público pensa igual? 
Zilio : O público não gosta, pro povo não vai. O povo não gosta da bichinha, o povo 
não gosta porque, na verdade, a bichinha é o refugo do homossexualismo, porque é 
uma coisa que não é homem, não é gay, não é mulher e não é travesti, é uma coisa 
assim, que ainda não sabe de onde saiu, nem por que saiu, não tem definição. 
Elvira: E o mercado não sabe o que fazer com isso...  
Zilio : É, esse é um produto que você vai colocar no mercado para ficar guardado na 
gaveta, não vai vender. De jeito nenhum, não vende mesmo! Quem compra, xinga: 
“não dá pra botar uma bichinha dessas pra fazer filme, tá louco? Bota dois caras, dois 
homens com cara de homem, porra!” Então, pra fazer filme gay, eu procuro homens, 
característica masculina, um corpo masculino, bem masculinizado que assuma ou que 
tenha definição de que o trabalho que ele vai fazer é um trabalho voltado ao público 
gay.  

 

Além dos sarados, existe outro estilo de rapaz altamente requisitado pela indústria 

pornô gay e que atualmente ocupa o topo da preferência. Trata-se de garotos de corpos 

definidos, porém mais magros e geralmente de menor estatura. Suas roupas e usos do olhar 

para a pegação de rua não se diferenciam daqueles anteriormente descritos, a característica 

que os singulariza e os define como um novo segmento do mercado do sexo sendo, 

basicamente, sua aparência adolescente. Na indústria pornô são chamados de lolitos ou 

ninfetos, denominações que batizam também algumas das séries por eles protagonizadas.  

Em sua pesquisa, Perlongher (1987) apresentou uma classificação dos michês que é 

fundamental na mediação da interação entre garotos e clientes e também na localização e 

circulação dos indivíduos no que o autor chamou de código- território.18 Quando a 

classificação tem como base o gênero, os michês estariam divididos em “macho”, “bicha” 

e gay”; por trajetória dentro da prostituição, seriam classificados como “profissionais”, 

“ocasionais” e “semi-michês” e quando o critério é a idade, os michês podem ser “jovem” 

                                                                                                                                                    
com roupas e acessórios tidos como do ‘sexo oposto’ ao seu ‘sexo biológico’” (Vencato, 2009:3). Sobre a 
prática de crossdressing, ver também Oliveira (2006). 
18 Perlongher (1987) entende a territorialidade de dois pontos de vista: por um lado, o espaço físico, que é 
nômade e móvel, deslocando-se juntamente com as populações no circuito da prostituição de rua. Por outro 
lado, território também faz referência ao próprio espaço dentro do código. Código seriam os deslocamentos 
dos indivíduos por diversas classificações, o qual mais que uma questão de identidade traduz-se na circulação 
em meio a uma rede de intercâmbios.   
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(menor de 20 anos), “velho” (mais de 20 anos), “erês” (11 a 14 anos) e “garoto” (15 a 16 

anos). Em minha pesquisa, percebo que muitas destas disposições permanecem, embora 

não conservem o mesmo nome. Em se tratando de idade, as categorias são muito fluidas e 

manipuláveis pelos sujeitos mas, em geral, a juventude persiste como um valor, chegando-

se até mesmo ao ponto de um rapaz com mais de 25 anos ser considerado velho para o 

mercado. Os lolitos que conheci durante a pesquisa são garotos que têm, em sua maioria, 

entre 18 e 21 anos – certamente, alguns têm mais do que isso, mas a julgar por seus 

aspectos físicos juvenis lhes é fácil mentir a idade e serem convincentes. Vários deles 

alternam seu trabalho na prostituição de rua com o trabalho em privês, lugares onde muitos 

moram e onde são intensamente procurados pelos recrutadores. No centro da cidade, é 

intensa a concentração de lolitos no Largo do Arouche, na República e em suas 

imediações, especialmente nas ruas Bento e Rego Freitas.  

Percebo que, de modo distinto aos michês másculos em discurso e performance, os 

lolitos não possuem nem aparentam uma extrema virilidade. Sem tampouco chegar a uma 

efeminação próxima daquilo que se considera jeito de bicha, eles possuem trejeitos 

corporais mais fluidos que não se encaixam em definições binárias do masculino/feminino, 

e que bem poderiam se assemelhar a alguns estilos e estéticas juvenis urbanas modernas, 

nos quais a sexualidade e as performances de gênero são vividas como um campo de 

negociações contingentes e líquidas, como podemos ver na pesquisa de Alexandre Vega 

(2007) sobre jovens “modernos”, roqueiros, emos e clubbers que interagem no centro de 

São Paulo, especialmente na Rua Augusta. É verdade que os lolitos mais masculinizados 

são também os mais valorizados no mercado pornô. Mesmo assim, percebo que, em se 

tratando deles, existe mais espaço para algum jogo de intermitências de gênero.  

O recrutamento de lolitos é grande porque existe uma significativa demanda no 

mercado pornográfico gay em resposta às diversas produções baseadas em sua exposição. 

O mesmo acontece com o recrutamento de garotas pois, na pornografia, existe uma 

valorização da juventude em relação ao sexo, ou uma extrema sexualização do corpo 

jovem. Assim, boa parte das vezes, as mulheres de aparência muito adolescente são 

encaminhadas para séries temáticas, cujos enredos tratam, por exemplo, da iniciação 

sexual, da masturbação, da inocência em matéria erótica ou de jogos lésbicos, nos quais, às 

vezes, intervém uma mulher de aparência adulta. Há também, nestes filmes, práticas 

consideradas hard como o sexo anal. Internacionalmente, estes filmes são denominados 

“teens” ou “teenagers”.   
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No recrutamento de rua, não somente o manejo do corpo do recrutado faz sentido 

como prática prenhe de significados. Os recrutadores também precisam manobrar certos 

sinais corporais importantes para a avaliação mútua que se estabelece na interação. Eles 

devem transmitir segurança aos potenciais recrutados, devem possuir gestuais amáveis e, 

ao mesmo tempo, demonstrar um caráter que não dê espaço à ambigüidade. O recrutado 

precisa sentir que está tratando com alguém que possui experiência nesses mundos e que 

efetivamente pode lhe abrir portas no mercado. O recrutador deve estar limpo, bem 

vestido, não necessariamente com roupas de grife, mas precisa mostrar em seu visual que é 

um sujeito com alguma estabilidade econômica. Se o recrutador de rua estiver de carro, 

este pode ser um signo eficaz e beneficiar seu capital simbólico, ajudando a aplainar um 

terreno que, de antemão, é um pouco movediço.   

Na aproximação na rua – como também nos outros métodos de recrutamento – os 

recrutadores costumam apresentar-se dizendo seus nomes, revelando clara e brevemente 

seus objetivos. Explicam que estão à procura de pessoas para o trabalho em produções 

nacionais e internacionais e que, aliás, também possuem contatos com revistas de caráter 

erótico. A expressão “filme pornô” às vezes é substituída pelos eufemismos “vídeo adulto” 

ou “vídeo erótico”. São entregue vários cartõezinhos com a solicitação de que sejam 

distribuídos entre outros trabalhadores sexuais, entre colegas e amigos “entendidos” do 

meio ou entre “curiosos”, isto é, pessoas que não pertencem a estas redes, mas que nelas 

anseiam ingressar ou participar eventualmente de alguma produção. As conversas na rua 

são diretas e geralmente curtas. Às vezes, reduzem-se a um simples: “você quer fazer 

filme?”, “o cachê é tanto”, “se quer fazer, me ligue”. 

Segundo Márcio, em sua interação com o recrutado, um recrutador deve dizer 

“grandes doses de verdade”, isto é, aplicáveis a todos os tipos e contextos de recrutamento. 

A pessoa que escuta precisa saber que está diante de uma negociação séria, da qual ambas 

as partes sairão beneficiadas. Se o recrutado perguntar sobre a possibilidade de aparecer no 

filme com o rosto coberto para preservar sua identidade, o recrutador deve ser sincero, 

sendo este, de fato, um esquema quase impossível – “só se for um carnaval, ou um filme de 

Batman”, responde-lhes Vanessa – já que a lógica do mercado pornográfico consiste 

justamente em vender imagens. Márcio lhes explica que é um produtor free lance, dono de 

uma distribuidora de multimídias que produz vídeos “normais”, palavras suas, e, dentre 

outras coisas, também vídeo adulto, sob encomenda para um importante canal de televisão 

nacional e para mídias estrangeiras. Ele oferece um cartão com o endereço da empresa e 

seu próprio número de telefone celular e convida os potenciais recrutados para uma 
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conversa mais pausada, no intuito de expor o itinerário, os cachês e ajustar os detalhes, 

caso a pessoa aceite participar da filmagem.  

Em conversas um pouco mais longas, o recrutador precisa demonstrar auto-

suficiência, já que, frente à possibilidade de captar alguém para a indústria, sua fala deve 

indicar interesse, mas também certa prudência para não parecer desesperado: “Se ela não 

quer, outra quer”. Para além da filosofia de Cidinha, esta parece ser a filosofia da 

aproximação. Se, na rua, a pessoa mostrar-se interessada e o contexto da situação oferecer 

a possibilidade, o recrutador pode nomear a produtora ou produtoras para as quais trabalha. 

Espera-se que o recrutado pergunte sobre o valor do cachê, situação que se repete em todas 

as aproximações e contextos de recrutamento. Nestes casos, os recrutadores podem sugerir 

falar a respeito em outro momento (o mais rapidamente possível, diante da velocidade na 

maneira como se estrutura o esquema para a elaboração das filmagens, como explicarei no 

capítulo a seguir) ou mencionar os valores aproximados, levando em conta que os preços 

pagos por cada cena variam de acordo com a capacidade econômica da produtora e com as 

práticas sexuais sugeridas. É comum também os recrutados perguntarem sobre o uso da 

camisinha na filmagem. Este é o fator que mais altera os preços do cachê. Diante dessa 

pergunta, os recrutadores podem responder rapidamente com um sim ou um não, ou podem 

(dependendo do contexto) fornecer algum outro tipo de detalhe. Um recrutado experiente, 

que provavelmente já participou de alguma filmagem, sabe que quando os valores 

oferecidos são menores que 500 reais por cena (geralmente em torno de 300 reais), o sexo 

naquele filme será feito com camisinha. Valores maiores denotam uma ambigüidade em 

relação ao uso do preservativo. Mas, em geral, valores superiores a 800 reais por cena 

significam que o uso da camisinha será dispensado.  

As negociações na rua respondem a uma alta velocidade marcada pelo contexto. 

Nestes sentido, um “excesso” de perguntas por parte do recrutado pode ser entendida pelo 

recrutador como sinal de pouco interesse, podendo fazê-lo desistir desta pessoa: “tu quer 

fazer, ou não quer?”. Tudo vai depender de outro tipo de sinais menores para que a 

abordagem continue ou tome um “bom rumo”: por exemplo, a beleza do recrutado, possuir 

um tipo físico demandado para uma cena em especial ou sentir que a pessoa tem interesse 

apesar da divagação. Assim mesmo, os recrutados também sabem ler o “jeito” do 

recrutador. A abordagem inicial entre ambos está marcada por um jogo de interesses e 

seduções mútuas, sendo diversos os micro-dispositivos que organizam o momento, muitos 

deles passando pelo sentir. São recorrentes afirmações do tipo: “sentiram que ia dar certo”, 

“sentiram que ia rolar”, “gostei da cara dela”, enfim, o sentir, o pré-sentir, o “me senti à 
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vontade” são signos que funcionam efetivamente nas interações, sendo chaves para a 

execução e concretização dos objetivos do recrutamento na transação de rua.  

Na rua, esse primeiro instante de interação é chave. As coisas que são ditas e a forma 

como são ditas obedecem a uma gramática prescrita. Disso vai depender em grande medida 

o sucesso da interação e o cumprimento de seus objetivos. A abordagem de rua é talvez um 

dos métodos mais difíceis de recrutamento, porém tem sido bastante eficaz para Cidinha e 

para outros recrutadores que, como ela, não dispensam completamente a possibilidade de 

encontrar na noite as musas das novas produções. Contudo, este método oferece melhores 

resultados, quantitativamente, para “boys” e “bonecas”. As travestis conformam uma rede 

na qual o recrutamento na rua oferece resultados eficazes. Entretanto, existem recrutadores 

que, como Zilio, preferem sair à procura de travestis utilizando-se de outros mecanismos. 

Ainda assim, em São Paulo, as ruas Indianápolis e Amaral Gurgel continuam sendo 

territórios visitados por alguns agentes de filmes nacionais e também por recrutadores e 

produtores de filmes americanos que utilizam elenco brasileiro.  

Tratando-se de mulheres, o recrutamento de rua apresenta dificuldades. A 

experiência de vários recrutadores demonstra que, após a primeira interação, poucas 

garotas comparecem, “de cinco contatadas, somente uma, às vezes, nenhuma acaba 

participando na filmagem”, explica Márcio. Diante desta dificuldade, os produtores sabem 

que uma vez encontrada uma atriz na rua, o filme deverá ser feito em, no máximo, dois 

dias, tempo utilizado para chamar os atores e agendar a suíte do motel ou a locação onde as 

cenas serão filmadas.  

De modo distinto aos anos 1990, momento em que a indústria pornô começava a se 

consolidar no Brasil, atualmente o recrutamento de rua é um dos métodos menos 

utilizados. Isto se deve, por um lado, ao crescimento de um tipo de oferta sexual pública, 

porém integrada a outras redes, para além da prostituição de rua: sites e agências de garotas 

e garotos de programa, por exemplo. Por outro lado, deve-se também ao fato de os próprios 

agentes acreditarem que o recrutamento de rua acarreta certos riscos. Por detrás da 

prostituição em geral, e mais ainda em se tratando da modalidade de rua, esconde-se um 

conjunto de idéias a respeito de redes marginais, os indivíduos que circulam nestes mundos 

estando imantados por uma imagem estigmatizada associada ao perigo. Existe uma 

hierarquização nos modos de se exercer a prostituição e a rua está no patamar mais baixo, 

encontrando-se sempre simbolicamente associada à figura do “malandro”, do “trapaceiro”, 

do “desordeiro” e do “ladrão”. Acredita-se que estas pessoas estejam mais predispostas a 
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furar o itinerário da filmagem, a tirar proveito da situação, a enganar ou a roubar se tiverem 

a oportunidade. Entre vários depoimentos, ressalto o de Cidinha: 

 
Eu saí na rua nestes dias. Eles ficam lá na rua fazendo michê; aí, eu saí na rua e 
peguei pelo menos uns três que dá pra fazer. Só que, tipo assim, os michês da rua dão 
problema, tem quem rouba... É melhor pegar boy em boate, em privê; tem michê de 
rua que, como não consegue ganhar, está roubando os clientes, então está queimando. 
Lá onde eles trabalham, no Trianon e no Arouche, eles estão queimando, então, o 
pessoal não quer.  
Eu tenho um cliente que falou assim: “Cidinha, eu quero uma travesti, uma mulher e 
um boy, só que, se você arrumar, porque, senão, eu não vou”. Isso porque eles 
confiam em mim. Sabem que não vão sair lesados. Então, eles me ligam pedindo, e 
eu mando. Tenho que escolher muito bem na rua pra pegar, porque não dá pra levar... 
porque peguei uns meninos pra gravar, nestes dias, e sumiu câmera, sumiu não sei o 
quê... Eles querem roubar, e os clientes ficam agoniados, porque eles têm esposa, eles 
têm um monte de coisas. 
 

Zilio, por sua vez, classifica os indivíduos que chegam às redes de produção pornô 

em quatro categorias: Nível A, B elevado, B e C. Para ele, os primeiros seriam: 

 
Pessoas que têm família, têm uma vida social razoável, têm uma casa, têm tudo, mas 
têm a fantasia de fazer algum tipo de coisa voltada à pornografia. Eu já tive filhos de 
delegados, filhos de militar, filhos de médicos que fizeram filme. São pessoas 
escolarizadas, até. Muitos fazem educação física, fazem direito, fazem 
administração, jornalismo.  
 

Esta última categoria se confundiria e intrincaria com aquela que ele chama de nível 

B elevado. Um dado interessante: muitas destas pessoas de “nível A” que chegam à 

indústria por curiosidade são rapazes heterossexuais que encontram na pornografia uma 

maneira de satisfazer um fetiche sexual. Mais adiante, voltarei a este ponto.  

O nível B, por sua vez, seria composto por aqueles: 

 

Que têm família, mas estão desempregados e necessitam vender o corpo para 
manter a casa, para ajudar nas despesas da casa. São pessoas que moram mais 
afastadas do Centro, moram em bairros bem mais afastados aqui em São Paulo. 
Muitos homens têm família, mulher, têm filhos e fazem programa [...] No máximo, 
o grau de escolaridade, não vamos deixar tão baixo... mas, no máximo, é o segundo 
grau, quando terminado [...] São pessoas que vêm de fora, do Sul, do Nordeste, de 
Minas, do Centro Oeste, do Noroeste. Pessoas que vêm de fora pra São Paulo 
geralmente têm tendência maior a se prostituir. Não é que tenham tendência, porque 
sim, é que eles chegam em São Paulo, e a forma mais fácil de ganhar dinheiro é 
com o corpo. Aqui, você encontra pessoas que te pagam 10 reais, como também 
encontra pessoas que te pagam 30, 40, até 1.000 reais por um programa, isso já 
aconteceu. Você encontra de tudo dentro de São Paulo. Como é uma cidade 
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transitória, pra onde vêm muitos gringos, e o nosso dinheiro infelizmente é 
desvalorizado, então, eles vêm pra pagar com dinheiro de lá, dólar, euro. Então 50 
euros vai dar quase 300 reais. Se você for colocar 300 reais, hoje, é quase um 
salário mínimo. Em trinta dias, você ganha um salário mínimo; quanto você 
ganharia por dia? Fazendo programa, você ganha 10, 15 vezes mais. Olha, têm 
garotos de programa desse nível B que ganham em média, por mês, de 6 a 8 mil 
reais. Ganham mais do que eu; ganham muito dinheiro, ganham muito bem. Esse 
pessoal está aí pra... como eles mesmos falam: “Zilio, nós estamos na vida é pra 
satisfazer as pessoas. O prazer custa caro, gozar custa caro”. Isso o público gay. O 
público hetero, no caso das meninas nível B, das garotas de programa, elas ganham 
muito mais do que isso; no sexo, mulher ganha mais. Enquanto você vê que a 
maioria das garotas de programa tem uma estrutura; elas têm uma vida boa, elas 
moram bem, se vestem bem e comem bem, diferente dos michês que moram mal, 
comem mal, vivem mal.  

 

As pessoas que exercem prostituição de rua estariam, para Zilio, incluídas no nível 

C, sobre os quais ele opina:  

 

Nível C seriam as pessoas que não têm nenhum tipo de cultura, nenhum tipo de 
leitura. São induzidas a praticar sexo por um valor muito baixo; geralmente 
começam na adolescência, entre 13 a 16 anos; ficam na rua porque aparecem umas 
pessoas mais maduras que oferecem um valor de 30, 40, 20 reais pra esses garotos, 
pra transar com eles. O nível C chega pra procurar cena mais do que o nível B, mais 
ainda, porque ficam deslumbrados com aquilo que a gente passa, não é muito, mas 
nas atuais conjunturas deles, eles ficam deslumbrados. Nível C chega mais homem, 
mulher você encontra, mas travesti no nível C, eu não procuro. Tem travesti no 
pornô no nível A. São finas, elegantes, bonitas, esclarecidas, ótimas pessoas, bem 
financeiramente, carros importados, uma série de coisas que têm. O nível B são 
aquelas, digamos assim, não tão perfeitas, mas também têm um bom parecer. E o 
nível C, são aquelas que chegam de viadinho, bichinha, que não têm definição de se 
vai ser gay, se vai ser hetero, se vai ser mulher, está naquela indefinição, viram 
aquelas bichinhas que você olha e vê homens vestidos de mulher, querendo criar 
peitinhos com meias, com bunda de espuma, vestindo calcinha que rouba da irmã, 
sutiã que pega da mãe ou da prima, sapato, você vê que nem cabe direito no pé, fica 
aquela coisa torta, é uma coisa totalmente diferenciada. 

  

Neste depoimento, observa-se como o nível, no tocante às travestis, atravessa 

intimamente o gênero. Quanto mais bonita e mais mulher pareça uma boneca, mais se 

aproxima do nível A. Neste sentido, a classe social deixa de ser exclusiva na demarcação 

da classificação e se emaranha com o gênero, tendo-se em mente que uma maior 

capacidade de consumo supõe, para as travestis, maiores possibilidades de transformar 

efetivamente seu gênero.  

Existe também uma visão recorrente sobre as pessoas que exercem a prostituição de 

rua relacionada ao estado de pauperização em que muitas se encontram, ora por pobreza, 
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ora por estilos de vida e uso excessivo de álcool e drogas, motivos pelos quais escapam do 

perfil procurado para as filmagens. Nestes casos, é mais factível o recrutamento de homens 

do que de mulheres (em se tratando de filmes hetero) já que elas configuram a imagem 

central e protagônica dos filmes, das capas e de toda a publicidade, e aquelas que 

garantem, em grande medida, que o material seja bem ou suficientemente vendido. Assim, 

por um lado, a aparência física é um critério essencial em todo recrutamento, e muitos 

agentes opinam que não é neste núcleo onde podem ser encontradas as maiores beldades. 

Por outro lado, existe neste circuito um exímio cuidado em se manter “sadia” a indústria, 

sendo diversos os métodos e técnicas de vigilância (questões que aprofundarei no capítulo 

seguinte). 

O recrutamento das atrizes precisa sempre de investimentos maiores. Um dos 

métodos mais utilizados no começo da indústria pelos recrutadores consistiu em colocar 

anúncios em jornais: “Procura-se modelo”, “Procura-se moça de boa aparência para 

trabalho como modelo; as interessadas podem entrar em contato com...”, “Interessadas, 

enviar fotos de corpo inteiro ao e-mail...”. Este mecanismo de recrutamento não foi 

completamente descartado, apesar de ser o menos utilizado atualmente. É, na verdade, o 

método menos eficaz, pois em geral as pessoas que se apresentam à convocatória não 

cumprem os requisitos desejados pelos produtores. Segundo comentam, suas experiências 

com o recrutamento por meio dos jornais têm demonstrado que grande parte das pessoas 

que se candidatam poderiam encaixar-se naquilo que Zilio classificou como nível C, ou são 

pessoas com uma grande curiosidade em experimentar estes mundos, mas que não têm 

qualquer relação com a indústria do sexo, motivo pelo qual não cultivam o cuidado com o 

corpo exigido pelo mercado pornô. 

Além da rua e dos jornais, existe ainda um terceiro contexto de recrutamento: as 

saunas.  

 

2.2.2. Saunas: 

 

Este mecanismo oferece várias vantagens em relação à busca por elenco feminino e, 

segundo pude constatar, é mais utilizado na organização de produções pornô cariocas em 

comparação a São Paulo. Neste sentido, destaco nesta análise a experiência de 

recrutamento de Márcio, que concentra seus esforços em duas saunas: uma localizada em 

Copacabana – voltada a um público variado com primazia de turistas – e outra no Jardim 

Botânico – que atinge um público carioca e de situação econômica confortável. Segundo 
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seu depoimento, a primeira sauna é também um dos locais privilegiados de recrutamento 

de produtores americanos. Em ambas, a freguesia é exclusivamente masculina, com 

exceção de um dia na semana reservado ao atendimento de casais. Nestes locais, Márcio 

tem a possibilidade de conhecer e ver seminuas várias meninas ao mesmo tempo, podendo 

assim detalhar seus corpos, vislumbrar a sensualidade, selecionar com maior facilidade as 

candidatas mais aptas, em resumo, colocar seu olhar especializado a serviço do 

recrutamento. Os perfis socioeconômicos e a bagagem cultural das moças destes 

estabelecimentos são variados, mas ele observa que muitas procedem das camadas médias 

urbanas, possuindo estilos de vida associados a esses mundos e, tal como as garotas 

pesquisadas por Maria Dulce Gaspar (1985), várias delas possuem formação técnica e/ou 

universitária. Estas mulheres, com seus estilos “patricinhas”, são altamente valorizadas no 

mercado pornô, motivo pelo qual Márcio dispensa termas localizadas em outras regiões da 

cidade, o Centro especialmente, nas quais as moças, em sua maioria, segundo ele, não 

cumprem dito perfil.  Além da beleza física, existe outro motivo que atrai Márcio para 

recrutar naquele local: as meninas das termas estão habituadas a lidar com horários estritos 

de trabalho, disciplina que é valorizada no concernente ao cumprimento dos itinerários da 

filmagem.  

As saunas abrem suas portas à tarde. Márcio costuma chegar por volta das 15h, 

quando o movimento ainda é fraco e existem maiores probabilidades de conversar com as 

garotas à vontade, sem interrompê-las em seu trabalho e sem a velocidade exigida no 

recrutamento de rua. Depois de pagar o ingresso como qualquer freguês, ele tira sua roupa, 

coloca-a no guarda-volume, veste um roupão e se dispõe a cumprir os demais rituais que 

organizam a interação. Passeia pela casa, observa cuidadosamente, bebe seu drink; recrutar 

ali implica o conhecimento das regras. Nestes locais, por exemplo, existe uma censura 

tácita em relação a tocar ou acariciar as garotas e, por conseguinte, a proibição explícita de 

se fazer sexo nos salões gerais. Para tanto, destinam-se habitações privadas, mediante o 

pagamento de um valor adicional.  

Sendo assim, desde o momento de sua chegada até as 18h, quando o local começa a 

“esquentar”, Márcio tem a possibilidade de olhar, eleger e “jogar a rede” nas preferidas. 

Nestes locais, a discrição é uma arma poderosa, explica. Ele procura guardar em segredo o 

objetivo de sua visita, especialmente dos donos e dos administradores do lugar, pois quanto 

menos pessoas souberem, maiores as possibilidades de obter sucesso em seu propósito.  

A dinâmica das termas facilita a negociação do cachê oferecido para a participação 

nas filmagens, pois, ao entrar como cliente, o recrutador consegue ter uma idéia do 
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montante recebido pelas meninas nesses locais, podendo, a partir deste cálculo, lhes 

oferecer um valor atrativo. Márcio constatou em suas múltiplas visitas que 500 reais é o 

valor máximo aproximado que uma garota ganha em uma jornada de trabalho – o que 

significa algo em torno dos 3.000 a 5.000 reais por mês (levando em conta que muitas 

delas não trabalham todos os dias). Sendo assim, ele costuma lhes oferecer 1.000 reais por 

uma jornada de oito horas, tempo que, seguindo a metodologia de sua produtora, é 

utilizado para gravar diversas cenas. Por sua vez, Jorge, um importante diretor carioca, 

comentou comigo que ele costuma oferecer 800 reais por uma única cena.  

 Apesar destas ofertas nada desprezíveis em relação aos preços usuais do mercado, é 

comum que as garotas recusem-se a aceitá-las. Da mesma maneira como acontece com 

outros métodos de recrutamento, só algumas poucas mostram-se interessadas e 

concretizam sua incursão no pornô. As termas freqüentadas por clientes endinheirados 

trazem prós e contras para o recrutamento. Por um lado, a estética das moças responde a 

um padrão procurado pelo mercado. Por outro, ganham suficientemente bem e conseguem 

atrair clientes exclusivos que pagam um programa fora desses estabelecimentos, motivo 

pelo qual decidem ser indispensável a manutenção do anonimato.  

Destas experiências, me interessa ressaltar duas coisas. A primeira tem a ver com 

meu próprio exercício de etnógrafa. Nas tentativas de acompanhar o recrutamento em 

saunas, deparei-me com uma das maiores dificuldades de inserção no campo enfrentadas 

durante o processo de pesquisa: o fato de eu ser mulher negou-me a possibilidade de 

exercer uma observação direta. Apesar de minha insistência e da boa vontade do recrutador 

que, a princípio me permitiria acompanhá-lo, minha participação foi definitivamente 

impedida pelo contexto e pelas regras de interação e de admissão destes locais. Poucos dias 

depois de minha primeira negociação, recebi os seguintes e-mails: 

 
Mon, 22 may 2006 
Bom dia Maria Elvira 
Fui a uma das termas para iniciar o processo de seleção do novo ciclo de 
filmes, falei com um dos donos e ele foi reticente quanto à presença feminina 
como cliente em suas instalações. Vou fazer o máximo para conseguir que você 
participe disso. 
Vou te manter informada. 
Um abraço 
Márcio 

  
Wed, 24 may 2006 
 
Boa noite Elvira, 
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Já fiz duas visitas de recrutamento e no momento só estou levantando o perfil 
físico das meninas de cada estabelecimento. Ao voltar a estes estabelecimentos, 
vi que além das dificuldades de aceitação dos donos à sua presença, eu também 
terei um pouco de dificuldade de trabalhar contigo no início, pois não temos 
intimidade e nos conhecemos há pouco tempo. 
Quando fui trocar de roupa, por exemplo, me dei conta que estes 
estabelecimentos não têm vestiários separados para homem e mulher, e que 
todo mundo troca de roupa na frente de todo mundo. 
Vou fazer um esforço para superar as minhas dificuldades e as da indústria, e 
pode ter certeza que você entrará neste mundo. 
Uma tarefa que você poderia já ir fazendo é uma lista das meninas que 
precisamos e o tipo físico que você imagina para cada papel, isto é importante 
para você internalizar o tipo de gente que precisamos. Eu tenho minha lista, 
mas é importante que você também pense no assunto. 
Vou tentar marcar também uma entrevista com uma atriz que já trabalhou 
comigo, para que você também comece a ter um maior contato com esse 
mundo. 
Atenciosamente  
Márcio 
 

Por outro lado, interessa-me ressaltar que embora o anteriormente descrito tivesse o 

Rio de Janeiro como eixo central – contrariamente à maior parte da pesquisa, feita em São 

Paulo – sua relevância reside na existência de redes entre ambos os contextos no que tange 

o mercado sexual e a indústria pornográfica. Em São Paulo, conheci garotas que 

começaram sua trajetória em termas no Rio e, devido à indicação de algum diretor ou atriz 

dessa cidade ou em busca de um mercado mais constante e organizado, viajaram a São 

Paulo, lugar onde trabalham atualmente. É bastante comum recrutadores paulistas 

procurarem as musas de seu elenco em redes de trabalho sexual no Rio. Alguns deles 

comentam que as cariocas são muito desejadas para produções que têm os Estados Unidos 

como destino de venda. Quanto a isso, o Japonês comenta: “quando o mercado 

americano... quando eles compram produtos brasileiros, eles querem diferença, eles não 

querem uma mulher parecida com a americana, e então, gostam das meninas do Rio, 

principalmente por causa da marquinha do biquíni, da sensualidade da mulher carioca. 

Pode ser até meio cheinha, não precisa ser perfeita, se for assim meio fofuda, são as que 

mais vendem”.  

Em São Paulo, constatei que o método das saunas está especificamente dirigido à 

procura de homens. Garotos de programa e outros rapazes que, em sua cotidianidade 

mantêm as mais diversas ocupações, procuram clientes perambulando por saunas de 
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caráter gay.19 Há numerosas termas localizadas em diversos bairros da cidade: Vila 

Mariana, Brooklin, Pinheiros, Consolação e Centro, entre outros, que oferecem entre seus 

serviços: sauna seca, a vapor, piscina, hidromassagem, salas de vídeo, salas de cinema, sex 

shops, salas de relax individual, suítes, privês, shows de gogo boys, shows de drag queens, 

academia, dark room, massagistas, área de estética (podólogos, cabeleireiros), salas de 

leitura, bar e exposição de garotos em vitrines. A diversidade da oferta e de estilos destes 

lugares é valiosa para produtores e agentes que visam recrutar elenco masculino 

majoritariamente para filmes gay. 

    Um quarto método de recrutamento e um dos mais eficazes consiste em “sair à 

noite”, como veremos a seguir.  

 

2.2.3. Boates, casas noturnas e privês: 

 

Existem no Rio – nos primeiros quarteirões de Copacabana e na região próxima à 

Praça Mauá – e em São Paulo, em diversas regiões da cidade, com grande concentração na 

área central, boates de alta afluência de mulheres que trabalham na prostituição. Há boates 

de vários tipos: aquelas que recebem garotas e fregueses e sustentam um forte clima de 

pegação, mas que não oferecem shows de strip-tease nem performances semelhantes. 

Nestes locais, os recrutadores circulam livremente, tendo ali a possibilidade de falar com 

as moças, prescindindo do sigilo das saunas. Segundo suas experiências, é muito mais 

factível encontrar nas boates garotas que já participaram de produções pornô ou que 

poderiam estar interessadas em fazê-lo. Contudo, a captação efetiva de mulheres para os 

elencos dos filmes vai sempre depender do acaso da noite. Por outro lado, este método 

apresenta algumas dificuldades no que tange a seleção: por se tratarem de lugares com 

pouca luz, nos quais as pessoas permanecem nas penumbras, os recrutadores têm 

dificuldades para enxergar em detalhe os corpos das candidatas, mesmo que elas trajem 

roupas pequenas, justas e sensuais. Nestes casos, àquelas que se mostram interessadas, os 

recrutadores procuram vê-las nuas ou seminuas em fotos (muitas expõem suas fotos em 

sites para acompanhantes) ou pedem para que lhe enviem este material por e-mail. Não 

sendo possível este método, os recrutadores marcam um encontro em outro lugar – o local 

onde mora a garota, por exemplo – para poder olhá-las à vontade.  

                                                 
19 Há saunas que mantêm uma política de policiamento ou de proibição da entrada de garotos de programa e 
de comportamentos de michetagem ou gay for pay. Tal restrição é denominada em alguns espaços “Strict, no 
hustling policy”. 
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A dificuldade recentemente narrada atenua-se nas boates que oferecem shows. 

Cidinha me permitiu acompanhá-la em seu périplo por boates da Rua Augusta, em algumas 

noites, quando estava em busca de garotas novas para a indústria. Em grande parte destes 

locais, as garotas faziam strip-tease, em outros não, embora dançassem sensualmente para 

os clientes da casa, usando a mesma barra de ferro que as stripers. Nos estabelecimentos 

que visitamos, Cidinha e eu fomos dispensadas do pagamento do ingresso, prática 

recorrente em relação às mulheres. Em nossa primeira saída, Cidinha escolheu uma boate 

que ela já tinha visitado muitas vezes. Na porta, observei as fotos das garotas que fariam 

shows. Embaixo de suas fotografias, aparecia a data específica da apresentação. Reconheci 

o rosto de algumas atrizes pornô. Em outras fotos, apareciam as garotas da casa, todas nuas 

ou seminuas, geralmente com nádegas e seios de fora. Reconheci também várias capas de 

filmes pornográficos, algumas em tamanho pequeno, outras em tamanho equivalente a um 

pôster. Sentamos, pedimos cerveja. Havia poucos clientes. Ainda era cedo, por volta da 

meia noite de uma quinta-feira, horário adequado para abordar as meninas sem interrompê-

las em seu galanteio com os fregueses. Em entrevista, Cidinha já tinha me explicado seu 

método de aproximação em boates. A partir desta noite, eu teria a oportunidade de vê-la 

em ação:  

 

Aí, eu faço assim: quando eu tô numa boate e vejo uma pessoa, assim, que vai dar, eu 
chego lá e pergunto: “Você quer fazer?” Eu olho o jeito da pessoa de ser. Eu olho 
uma pessoa; é meu instinto mesmo. Eu olho, é aquilo, é aquela, e falo: - Quer fazer 
filme?  
- Ah sim, me interessa.   
- Anota meu número, então, ou então me dá o seu, e é assim.  
 

Uma moça que ali estava já tinha sido convocada por Cidinha para algumas 

filmagens, mas ela, pelo menos por enquanto, não desejava chamá-la novamente. Contudo, 

esta garota se aproximou de nossa mesa e sentou-se conosco durante alguns minutos. Falou 

com Cidinha de um jeito amistoso. Na metade da curta conversa, esta última lhe disse que 

estava à procura de mulheres novas. A moça comentou que conhecia duas moças que 

“queriam fazer”. “São bonitas?”, perguntou Cidinha. “É obvio!”, respondeu a moça. 

Depois de não mais de uma hora, saímos daquela boate. As duas interessadas ligariam no 

dia seguinte — isso, pelo menos, era o combinado.  

Poucos passos adiante, ainda na Augusta, Cidinha e eu entramos em outra boate que 

conta com uma particularidade: recebe entre seus fregueses uma quantidade considerável 

de travestis, embora o show de strip-tease corra por conta das mulheres, característica que 
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oferece à recrutadora a possibilidade de encontrar reunidos no local ambos os eixos do 

mercado ao mesmo tempo. Neste lugar, só homens pagam ingresso, mulheres e bonecas 

são dispensadas de fazê-lo. Pôsteres de corpos nus enfeitam a entrada e, ao adentrarmos, 

um corredor estreito com cheiro de fumaça é a ante-sala de um grande salão de cores 

fortes, dividido em quatro espaços: o balcão, o palco, a pista de dança e a zona dos sofás. À 

1h30 da madrugada, o lugar começa a “ferver”: as mulheres que trabalham na boate 

circulam pela casa, caminham, passeiam, transportam as bebidas preparadas pelos barmen. 

Suas roupas minúsculas despertam os olhares dos clientes. Elas dividem a pista com as 

bonecas em uma dinâmica que parece uma competição de talentos e sensualidade. Cidinha 

me diz que essa boate é especial, pois poucas casas combinam garotas e bonecas 

simultaneamente quando se trata de seduzir clientes. Mas apesar de uma aparente 

rivalidade, os possíveis atritos são controlados pela familiaridade que todos têm em relação 

aos códigos da interação que regem o local. Cidinha me explica que o custo do programa 

das travestis é sempre menor que o das garotas, distinção que se aplica igualmente aos 

cachês das filmagens para umas e outras. Mas “tem gente pra todos os gostos, quem quer 

mulher, quer mulher; quem quer travesti, quer travesti”, diz, como a esclarecer que o 

conflito pela concorrência é solucionado de antemão por uma simples questão de 

preferência sexual.  

Cidinha aponta uma boneca com seu dedo indicador: “essa aí já fez filme pra mim. 

Tem muita transex que vem aqui que já fez filme pra mim”. Cidinha, como outros 

recrutadores, sempre enfatizou que recrutar travestis é muito fácil, “tão fácil como recrutar 

michês”. Com as bonecas não é preciso fazer uso do mesmo cerimonial lento e depurado 

que implica seduzir ou convencer uma mulher. A pornografia para as travestis parece ser 

um campo de possibilidades de trabalho muito mais próximo e familiar.   

Naquela noite, contudo, Cidinha não olhava para as travestis. Mauro lhe tinha 

“encomendado” duas garotas novas para uma próxima produção e especificado o tipo 

exato que requeria. Olhando para Cidinha, seu “jeito” e performance de gênero, e os 

modos como se movimentava entre essas redes e seus códigos de interação, comecei a 

pensar que a própria tarefa de recrutamento, aos menos nas ruas, saunas e boates, 

pressupõe a masculinidade ou a masculinização do agente. Entende-se que um homem 

corre menos riscos ao transitar por lugares noturnos como parques, becos, praças e ruas 

onde a prostituição é exercida. Pode também circular com maior liberdade por saunas 

(gays e heteros), boates de garotas de programa, de travestis e em shows de strip-tease, sem 

contrariar as etiquetas desses locais e, até mesmo, passando despercebidos. A 
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masculinidade de Cidinha é, neste sentido, um capital simbólico, sua identidade diante dos 

desconhecidos sendo menos ambígua em circuitos como a boate que visitamos naquela 

noite. Ela é percebida como uma lésbica máscula que visita este lugar à procura de uma 

interação erótica. De alguma maneira, sua presença ali é compreensível, passando 

despercebida (em comparação a uma mulher de “jeito hetero”, como eu), e esse “não estar 

ali”, mesmo estando, é significativo para a prática do recrutamento.  

 Cidinha me comentou que o barman tinha lhe indicado uma moça para trabalhar em 

filmes. A garota, infelizmente, não estava ali naquele momento; só chegaria por volta das 

4h da manhã, horário destinado ao show. É comum que, em lugares como esse, as redes de 

apoio ao recrutamento se estendam aos funcionários, donos e administradores dos locais.20 

Neste caso específico, o barman não pediu nada em troca pelo fato de ter dado uma 

indicação. Ele era amigo da garota e simplesmente desejava ajudá-la a arranjar outros 

trabalhos. No entanto, é recorrente que estes mediadores peçam comissões em dinheiro, ou, 

inclusive, a participação em uma cena. 

Existem inúmeras boates, clubes e casas noturnas em São Paulo, com modalidades 

e estilos diversos, às quais os recrutadores comparecem em busca de elenco. As favoritas 

de muitos encontram-se espalhadas em zonas como Moema, Vila Mariana, Ibirapuera, 

Brooklin, em ruas paralelas e próximas à Augusta, que desembocam também na Avenida 

Paulista, ou em regiões centrais próximas à Praça Roosevelt.  

Uma casa noturna bastante visitada pelos recrutadores fica justamente nesta região, 

a poucos quarteirões da Rua da Consolação.  Às vezes, quando o trabalho está fraco, 

algumas atrizes pornôs ali se dirigem para “trampar”. O preço do ingresso é de 45 reais 

para todos os clientes e, embora o acesso de mulheres como freguesas não seja impedido, o 

público é majoritariamente masculino. As garotas que visitam a casa com a finalidade de 

atrair clientes não precisam efetuar qualquer pagamento, pois são elas que garantem a boa 

assistência do público. Contudo, não existe nenhum tipo de contrato entre os donos do 

local e as garotas, existe sim uma rede de mulheres que comparece várias noites por 

semana e que recorrentemente indica outras garotas para visitar o local. Há, assim, uma 

informalidade no acordo que dispensa as garotas de entregar à casa uma percentagem de 

                                                 
20 Em pesquisa etnográfica sobre garotas de programa na Rua Augusta, em São Paulo, Elisiane Pasini (2000) 
menciona os outros agentes que se somam ao cenário da prostituição: donos dos locais, porteiros, seguranças 
de hotéis e bares, policiais, vendedores ambulantes, moradores, apesar de o foco de sua análise centrar-se na 
construção das subjetividades destas mulheres e no corpo como demarcação de diferenças. Maria Dulce 
Gaspar (1985) também analisa dito complexo sociológico. Em pesquisa sobre garotas de Programa em 
Copacabana, aprofunda a análise das redes que organizam socialmente a atividade e unem entre si agentes 
que intervêm na dinâmica da prostituição.  
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seus ganhos e, de modo análogo, os donos de pagar-lhes algum tipo de remuneração 

estável, o que leva, ao mesmo tempo, a uma renovação constante de garotas, renovação 

esta altamente valorizada pelos recrutadores. O preço relativamente alto do ingresso 

também delineia o perfil do local, garantindo que “as meninas tenham boa qualidade” 

como me disse Barry, para quem desejar recrutar nesse local. Paga-se 45 reais para ver 

mulheres bonitas, vestidas com roupas insinuantes, fazendo show ou simplesmente 

dançando por ali, e os recrutadores sabem que este tipo de investimento em um lugar com 

tais características pode render resultados positivos.   

As garotas “dão seu preço” e, se o cliente o aceitar, dirigem-se a algum outro local, 

pois a boate, por conta desse esquema informal, decidiu tempos atrás fechar a seção dos 

quartos. Conheci este local em uma noite agitada. Fui levada por Mary, uma baiana de 21 

anos, que mora em São Paulo há dois. Como muitas outras garotas de programa que 

migraram de suas regiões natais, Mary chegou à cidade com a intenção de arranjar um 

emprego e melhorar sua qualidade de vida. Perseguia o sonho paulistano que estimula 

centenas de pessoas, no Brasil, a abandonar suas cidades de origem. Depois de passar por 

diversos empregos que, no final do mês, lhe rendiam um salário mínimo, Mary “conheceu 

a noite” por indicação de uma amiga que lhe disse serem as mulatas cobiçadas no mercado. 

Depois de sua primeira experiência nos PG’s – como chamam os programas – nunca mais 

fez outra coisa. Sua família na Bahia não sabe e nem suspeita de sua ocupação. Acreditam 

que trabalha como balconista e, eventualmente, como modelo para agências de alta 

costura. Justamente por conta de sua estreita e afetuosa relação familiar, Mary nunca 

aceitou propostas para ingressar no mundo do pornô. Não quer sentir vergonha, fazê-los 

sofrer, nem tampouco sentir-se julgada. Restringindo-se aos programas, cuida 

cautelosamente de seu segredo.  

A noite na boate foi agitada. O aumento na quantidade de clientes foi expressivo. 

Mary e suas amigas afirmam que tal movimentação se deveu ao campeonato de Fórmula 1 

que acontecia naquele final de semana, em São Paulo.21 “Os gringos pagam muito bem”, 

comentava-se, na ocasião. Chama-se gringo a qualquer estrangeiro que não fale português 

ou o faça com um forte sotaque, um sotaque “puxado”. Quanto mais branco de pele for o 

sujeito, maiores possibilidades tem de constituir-se como gringo diante do olhar dos 

outros. Naquela sexta-feira, Mary conheceu Esteban, um argentino que pagou o primeiro 

                                                 
21 Tempos depois, navegando pelo web site desta boate, encontrei a seguinte divulgação: “Vitórias da 
Fórmula 1 são comemoradas todo ano com a presença dos pilotos, vencedores, seus organizadores, 
mecânicos e engenheiros (infelizmente, não podemos citar nomes, pois uma das regras da casa é a discrição 
absoluta)”.  
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programa da noite e que, durante a transação, trocou comigo, a pedido de Mary, algumas 

palavras em espanhol. Naquele final de semana, Mary ganhou cerca de 1.700 dólares – 

porque “gringo paga bem” – valor inusitado para somente dois dias de trabalho. Claudia, a 

amiga em comum que nos apresentou, obteve somente 1.200 reais: 800 fazendo dois 

programas nessa mesma boate, na sexta-feira, e 400 por uma cena para um filme pornô, no 

sábado.  

Existem ainda outras casas noturnas que também são alvo de constantes esforços de 

recrutamento. Quanto maior o refinamento do lugar e maior a capacidade de consumo de 

seus clientes, maiores as possibilidades de se encontrar garotas estilo patricinha, nível A, 

ou nível B elevado, segundo as categorias de Zilio. Dentre estas, duas casas parecem-me 

significativas por conta das redes estreitas que conservam com o circuito de produção 

pornô. Ambas são reconhecidas pelas pessoas do meio como as melhores porque atraem os 

clientes mais desejados: banqueiros, jogadores de futebol e empresários em geral que não 

hesitam em pagar no mínimo 600 reais por um programa. Uma destas casas foi 

recentemente fechada, seus donos sendo acusados de lavagem de dinheiro e de outras 

transações ilegais similares que ninguém do circuito conhece com precisão, mas que, no 

entanto, são motivo de freqüentes comentários e especulações. 

A outra casa, existente até hoje, está localizada em uma das travessas mais 

sofisticadas da rua Frei Caneca. Funciona sob um esquema que tem se mostrado bastante 

atrativo para muitas garotas, especialmente para aquelas que começam suas experiências 

na prostituição e que, perseguindo novos estilos de vida ou em conseqüência do 

rompimento com a ética familiar, deixam suas casas. É também atraente para garotas que 

chegam a São Paulo para fazer programas, provenientes de outras regiões do país. Muitas 

moças que trabalham na casa noturna, à noite, moram no mesmo edifício, pois os andares 

superiores foram destinados, pelos donos, para apartamentos mobiliados, alugados por 600 

reais ao mês.  

Este local é reconhecido no circuito pela beleza física das mulheres que por ali 

circulam, muitas das quais provenientes do Sul do país. Existe uma rede de circulação 

entre agenciadores de cidades do Sul, especialmente Porto Alegre, e donos de casas 

noturnas e produtores pornô de São Paulo. Nesta casa, as loiras gaúchas são maioria, sendo 

as mais procuradas, no topo da preferência dos clientes. A primeira referência que recebi 

deste lugar foi justamente graças a Marisa e Marcela, duas garotas que viajaram para São 

Paulo, oriundas de Canoas e Pelotas, logo que Robert, um conhecido ator pornô – e 
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atualmente um importante recrutador22 – as agenciou, colocando-as em contato com o 

dono da principal produtora nacional, empresa esta que reserva um espaço considerável 

para as loiras em seu casting. Depois de terem sido selecionadas por fotos, o empresário 

pagou as passagens de avião e a hospedagem de ambas durante os dias em que duraram as 

filmagens. No tempo em que por lá estiveram, as moças perceberam que São Paulo era a 

melhor praça – caso desejassem continuar trabalhando como atrizes depois daquela 

primeira experiência – possuindo também redes de prostituição mais densas, complexas e 

organizadas em comparação às suas cidades de origem e a Porto Alegre, cidade na qual 

também já tinham trabalhado. 

Robert colocou-as em contato rapidamente com os donos da casa noturna e, em 

apenas três dias, as garotas já tinham definido os detalhes de sua mudança definitiva para 

São Paulo, sua moradia e o esquema de trabalho. Marisa nos conta a este respeito:  

 
Vale a pena porque, veja só, Robert diz que o dono lá é um cara muito bem 
contatado; isso é bom para a gente porque tem mais cliente. Aí, eu trabalho das 7 
até a 1h. Fico com a metade do programa e a outra metade dou pra eles (o valor). 
Dá pra ganhar bem. Tem muito cara rico indo lá [...] Aí, eu moro, ali. Tenho que 
pagar, mas compensa porque dá pra pagar. Numa semana, volto pra cá novamente 
(a São Paulo) pra fazer outra cena e já vou trazendo minha roupa [...] se fico em 
São Paulo, não perco cenas, porque se me chamam pra gravar, e eu tô aqui, nem 
sempre dá pra vir. 

 

Não são poucas as garotas que começam sua trajetória no mundo dos programas 

nesta casa noturna, estimuladas pela qualidade do lugar, dos clientes e pelas vantagens em 

relação à moradia.23 Boates de alto prestígio econômico como esta apresentam uma 

particularidade interessante: com freqüência, os clientes solicitam aos donos que atrizes 

pornô destacadas no mercado ali façam shows de dança erótica. Nestes casos, agencia-se a 

presença delas pagando-lhes em troca cachês especiais. Na atualidade, muitas garotas que 

trabalham no pornô alternam esta atividade com shows de strip-tease em clubes noturnos.  

                                                 
22 Robert é um ator pornô com mais de oito anos no mercado. Nos últimos dois anos, tem diminuído sua 
participação em filmagens. Atualmente, tem cerca de 35 anos. Neste momento, atua como recrutador, 
obtendo rápido reconhecimento dentro do circuito. A eficácia em seu novo ofício deve-se à grande 
proximidade adquirida durante a experiência de ator com garotas de programa, atrizes, diretores, produtores, 
donos e administradores de boates e de outros locais da indústria do sexo. 
23 No entanto, existe uma regra no acordo de locação que as proíbe de exercer qualquer tipo de atenção a 
clientes fora dos horários de trabalho e dentro do apartamento. Por este motivo, com o passar do tempo, 
algumas moças decidem continuar trampando ali à noite, mas abandonam o esquema de moradia, partindo 
em busca de flats nos quais possam fazer programas dentro de suas próprias casas, nos horários desejados, 
longe da mediação e do agenciamento dos donos e da obrigação de dividir o rendimento.  
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Há, em resumo, uma forte e estreita rede entre as seguintes ocupações: dança, 

filmes e programas. Esta rede aciona possibilidades-chave para a prática do 

recrutamento.24 Em geral, aquele de mulheres em bares, clubes e casas noturnas é, na 

atualidade, um dos métodos mais eficazes e utilizados. Porém, alguns recrutadores 

preferem concentrar seus esforços em outro mecanismo que será analisado posteriormente: 

os sites. Segundo Márcio, o estilo de vida noturno e “desordeiro” das garotas que 

trabalham nestes locais pode ser contraproducente no que se refere ao cumprimento dos 

horários das filmagens, geralmente diurnos.  

No caso dos rapazes, por sua vez, existem em São Paulo diversos locais 

privilegiados para o recrutamento de atores que também possuem um esquema de moradia 

para os garotos que ali trabalham na atenção aos clientes. Estes ambientes são chamados de 

privês.25 Embora sem dúvida existam, durante minha pesquisa, não tive acesso a nenhum 

privê de alto padrão econômico. Aproximei-me basicamente de dois deles, localizados no 

centro da cidade, em regiões morais (Park, 1967) nos quais moram e trabalham jovens de 

diversas idades, cores de pele, capitais culturais, procedências geográficas e trajetórias 

dentro do mercado sexual.  

Um destes privês cultiva uma ampla proximidade com as redes de produção pornô, 

por intermédio de seu dono, Sérgio, um homem de 41 anos que, nos últimos 10, tem se 

dedicado ao agenciamento de garotos de programa. Este local abriga cerca de 20 rapazes, 

número flutuante em função de sua extrema mobilidade. Os clientes que visitam o privê, ao 

chegarem ali, dão de cara com um bar pouco iluminado no qual garotos jovens, trajando 

roupas que permitem entrever as formas de seus corpos, servem cervejas e variados tipos 

de coquetéis. Alguns clientes limitam-se a beber e paquerá-los com olhares e insinuações. 

Aqueles que desejam ter intimidade com algum garoto têm a possibilidade de escolher 

entre os poucos que circulam livremente pela casa, ou entre aqueles que aguardam um 

chamado nos andares superiores para dar início a um encontro sexual. Um álbum expõe 

fotografias de todos os rapazes da casa. Nus frontais, laterais e traseiros enfeitam cada 

                                                 
24 Mais adiante, enfatizarei as qualidades desta rede e a maneira como define carreiras. A de atriz pornô está 
intimamente vinculada à prostituição e o trânsito destas mulheres entre uma e outra aponta para diversas 
direções. Ou seja, muitas moças começam como dançarinas e/ou garotas de programas e dali são recrutadas 
para os filmes pornôs, como tenho explicado até agora. Mas o caminho contrário também é recorrente: 
muitas garotas começam como atrizes, sendo posteriormente recrutadas pelos donos dos clubes e boates ou 
ainda sendo indicadas por outras moças para trabalhar como dançarinas ou para fazer programas. Uma vez 
estabelecida a proximidade com uma das redes, fica aberto o caminho para a incursão nos outros circuitos da 
indústria erótica.  
25 Chama-se também de privê às casas que contam com cômodos para o sexo entre clientes e garotos e 
garotas que também estejam disponíveis. 
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página do erótico livro. As imagens estão acompanhadas por uma detalhada descrição do 

aspecto físico de cada garoto: altura, peso, cor do cabelo, tom da pele, tamanho do pênis ou 

dote, preferências sexuais, nome e idade. Os nomes, como no pornô, são sempre fictícios e 

as idades, alvos freqüentes de reinvenção. Como a juventude é altamente valorizada, 

mesmo sendo mentira, 22 anos é a idade máxima que os rapazes admitem ter nesses 

lugares.  

O privê fica com 50% do valor do programa e a outra metade permanece com os 

rapazes. Os valores cobrados pelos homens nos circuitos da prostituição são 

consideravelmente menores que aqueles praticados pelas garotas de programa, questão que 

se repete no pornô, um dos poucos âmbitos na nossa sociedade no qual as mulheres 

recebem melhores remunerações. Neste privê, aliás, os garotos devem pagar 200 reais por 

mês por sua moradia. Nuno, um rapaz que morou ali, comentou comigo sobre a dinâmica 

do local: “Você não pode sair da casa. Sai só uma hora por dia pra comer porque a casa 

não dá alimento, e você não pode cozinhar. Temos um dia de folga, um dia na semana que 

você pode sair pra ver família e essas coisas, lavar roupa, tudo com nosso dinheiro”.  

Os privês oferecem bons resultados no recrutamento de elenco masculino, lolitos 

em sua maioria.  Os filmes proporcionam aos rapazes um ganho maior em menor tempo e 

a liberdade de transitar por outros espaços além do privê. Existem donos destes 

estabelecimentos que procuram afastar os recrutadores, pois sabem que, para o local, uma 

proposta de trabalho pode significar a despedida parcial ou definitiva do rapaz. No entanto, 

há outros como Sérgio, que têm expandido suas fronteiras de atuação em direção a outras 

modalidades de agenciamento de garotos. Por um lado, organiza encontros entre “seus” 

rapazes e os clientes que desejarem realizar um programa em espaços distintos dos 

oferecidos na privê. Por outro, ele se encarrega pessoalmente de intermediar a participação 

dos garotos em filmagens pornô. Neste caso, os recrutadores a ele se dirigem diretamente 

para informar-se sobre o que há de “novo” e “bom”, ou ele mesmo os procura 

periodicamente para divulgar e oferecer, mediante fotos e descrições minuciosas, seus 

apadrinhados. Em ambos os casos, Sérgio estabelece uma percentagem da divisão do 

pagamento, geralmente 50-50, e libera os rapazes de seu horário rigoroso no privê para 

cumprirem os itinerários pautados por clientes ou por produtores de pornô.  

Sérgio não deve, contudo, ser enquadrado como recrutador. Existe um diferencial 

entre seu ofício e aquele que exercem pessoas como Mauro, Márcio, Zilio, Vanessa e o 

japonês. Estes são agentes de elenco para filmes, e sempre que os recrutados sejam maiores 

de idade, seu trabalho permanecerá na legalidade. A pornografia é uma indústria 
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cinematográfica que, mesmo estigmatizada por se basear na exposição de um sexo 

explícito – cru para alguns – funciona dentro de parâmetros lícitos. Sérgio, ao contrário, 

agencia pessoas para a prostituição e lucra com isso, recaindo assim no delito do 

proxenetismo. Por sua vez, quando ele agencia garotos para a pornografia, sua identidade 

imediata muda à de mediador, e o delito deixa de existir apesar da comissão em dinheiro 

que recebe, já que a produção de pornô não é penalizada pelo Estado.26  

A maioria dos garotos recrutados em privês é encaminhada para produções gay, 

para o emergente mercado de filmes Bi ou bissexuais ou para revistas e sites de mesmo 

caráter que também mantêm estreita ligação com o mundo das filmagens.  

Na busca por garotos para filmagens gay, os recrutadores também visitam baladas e 

boates de público homossexual, nas quais distribuem seus cartões de apresentação 

deliberadamente ou se dirigem especificamente para os garotos que despertarem sua 

atenção. Este método também oferece resultados favoráveis em relação ao recrutamento de 

travestis.  

De modo similar ao que ocorre com as stripers, outro importante espaço para o 

recrutamento de rapazes são as boates que oferecem shows de gogo dancers ou gogo boys. 

Esses rapazes são amplamente requisitados no pornô porque, em geral, cumprem com as 

características físicas louvadas tanto pela indústria hetero quanto pela gay. Os gogo 

cuidam cautelosamente de seus corpos mediante rotinas cotidianas de musculação, uso de 

complementos vitamínicos, vigilância da depilação no peito, pernas e zona da virilha, uso 

de cremes hidratantes, anabolizantes e, em alguns casos, inclusive, injeções de 

testosterona. Assim, em uma boate, os recrutadores contam com um amplo leque de 

possibilidades em relação aos distintos estilos físicos ali exibidos: diversas gradações entre 

os mais bombados27 e os mais magros, porém sarados. Desta maneira, os gogo são garotos 

de aparência máscula, fator relevante para inclusão em filmagens gay e altamente 

indispensável para inserção em filmes de recorte hetero.   

                                                 
26 O Código Penal Brasileiro penaliza o mercado em torno ao negócio da prostituição, mas não os agentes 
que a praticam, quem comete o crime é aquele que contribui, incentiva ou retira algum proveito do negócio 
sexual. Assim, é crime segundo o Código Penal Brasileiro (Decreto de lei n. 2848 de 1940. Cp. V Do 
Lenocínio e do tráfico de mulheres): 1. Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem (art. 227); 2. Induzir 
ou atrair alguém à prostituição, facilitá-la ou impedir que alguém a abandone (art. 228); 3. Manter, por conta 
própria ou de terceiro, casa de prostituição ou lugar destinado a encontros para fim libidinoso, haja, ou não, 
intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente (art. 229); 4. Tirar proveito da prostituição 
alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a 
exerça (art. 230); 5. Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de mulher que nele venha exercer 
a prostituição, ou saída de mulher que vá exercê-la no estrangeiro (art. 231). 
27 Chamados de Barbie nos circuitos gay ou de Pitt Bull entre a população heterossexual.  
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Dependendo do tipo de filme, os recrutadores procuram gogo boys em diferentes 

tipos de boates: Gay, GLS, Friendly e casas onde as performances estão dirigidas para uma 

freguesia de mulheres hetero.28 As divisões não são estanques pois, na prática, muitos 

rapazes fazem shows em vários – ou mesmo em todos os – tipos de clubes e podem estar 

dispostos a participar em qualquer tipo de filmagem, independentemente das disposições 

sexuais e do sexo do contracenante.  

Há também diversidade nos tipos de espetáculo. Em alguns, os garotos dançam e 

tiram a roupa aos poucos, ao final ficando cobertos somente por uma delgada sunga preta 

ou branca. Há performances nas quais os garotos dançam trajando somente sungas de praia 

sobre cenários ou caixas suspensos do chão. Em outros locais, o show culmina com o nu 

total dos rapazes e estimulantes carícias sobre a própria genitália. Em outras apresentações, 

eles já saem completamente nus a interagir com o público, com seus pênis 

pronunciadamente eretos e neles executando movimentos masturbatórios. Em todos os 

casos, há uma vasta exposição do corpo, questão chave para o olhar do recrutador, lhe 

permitindo estabelecer um primeiro critério de seleção. Os últimos tipos de performances 

mencionados oferecem aos recrutadores a possibilidade de enxergar a qualidade e tamanho 

do “dote”, fator determinante para a escolha final do candidato, podendo, inclusive, 

permitir, definir e delinear a carreira dos homens dentro dos mundos pornôs. Mauro, por 

exemplo, com freqüência dispensa rapazes que pretendem ingressar no pornô, mas que 

possuem pênis de 15 ou 16 centímetros de extensão. Acredita que o tamanho adequado e 

que faz sentido para a indústria é de, no mínimo, 18 centímetros. O diâmetro também 

conta, mas é relativizado se o comprimento for positivo. Márcio, por sua vez, tem um 

critério mais flexível, opinando que os rapazes não devem ser muito tatuados nem ter 

aparência de garotos de programa, a “dotação” sendo menos relevante que a performance, 

já que o tamanho do pênis pode ser relativizado mediante um jogo de câmeras. Embora 

este não deva ser muito pequeno, acredita que se for exageradamente grande também pode 

ser ruim para as atrizes, causando-lhes dores, constrangimentos e prejudicando-as em seu 

desempenho.  

 Na atualidade, o método de recrutamento mais utilizado consiste na procura de 

garotas, bonecas e rapazes em sites para acompanhantes, como veremos a seguir.  

 

                                                 
28 São chamados de GLS os locais de freqüência costumeiramente gay (masculina, feminina ou ambos), que 
abriram suas portas a pessoas heterossexuais. Friendly, por sua vez, remete à prática inversa: locais de 
freguesia hetero que também passaram a acolher pessoas homossexuais. Ver Vega (2007).  
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2.2.4. Sites para acompanhantes:  

 

Entre os recrutadores que tive a oportunidade de acompanhar e que privilegiam este 

mecanismo, destacam-se Japonês, Vanessa e Barry.  

Os recrutadores fazem um apanhado das garotas, bonecas e rapazes através da Internet, 

estudando suas fotografias e escolhendo aquelas que mais chamam sua atenção. Além do 

uso do recurso básico do olhar, recrutar desta maneira exige um aprendizado direcionado à 

leitura dos perfis, fotos e poses dos sujeitos que neles oferecem seus serviços. É preciso, 

ainda, aprender a captar aquilo que está dito sem estar, o significado oculto de mensagens 

tácitas, veladas por detrás de formas chave de se apresentar. Existem dois tipos de sites: os 

que cobram uma taxa mensal às pessoas que ali queiram expor suas fotografias e aqueles 

que oferecem esse serviço de graça, cobrando unicamente dos assinantes que desejem 

assistir aos ensaios fotográficos completos, receber informações sobre as novidades, ver e 

baixar vídeos pornôs, ler entrevistas e contos eróticos ou assistir a strip-teases interativos. 

Um recrutador experiente sabe de cor os nomes (e links) de cada site, o perfil 

socioeconômico de cada um e, por conseguinte, o perfil das pessoas que ali publicam. Os 

sites mais caros e prestigiados expõem também mulheres, garotos e bonecas de um nível 

mais valorizado em termos de beleza e estilo: os já mencionados níveis A e B elevado, 

segundo a classificação do Zilio.  

 A partir dos dados proporcionados por esta subentendida divisão, os recrutadores já 

sabem onde procurar, dependendo do tipo da pessoa que precisem mas, especialmente, da 

capacidade econômica da produtora. Isto não quer dizer que as pessoas mais bonitas e 

desejadas gravem somente para as produtoras de maior capital; na realidade, as coisas são 

muito mais “emaranhadas”. Os recrutados transitam de uma produtora para outra porque a 

própria estrutura de produção de pornografia no país não dá lugar à composição de 

carreiras metodicamente delineadas (sobre isto versará o último capítulo). Por outro lado, 

uma vez recrutada, é pouco factível que uma pessoa consiga trabalhar exclusivamente para 

uma única empresa. No Brasil, existem somente três produtoras que bancam este tipo de 

contratos – majoritariamente para mulheres – por um período máximo de seis meses; 

travestis e homens são pouco (ou quase nada) contemplados com este tipo de acordo.  

Sendo assim, mesmo não existindo separações radicais entre o tipo de pessoa que uma 

produtora pode atingir com base em sua situação financeira, é fato que o valor do cachê 

que uma empresa oferece se vincula ao tipo de pessoa que se esforça por recrutar, 

privilegiando alguns sites em detrimento de outros. Aqueles que anunciam as “melhores” 
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garotas têm como vantagem a beleza delas, mas este aparente benefício oferece, ao mesmo 

tempo, uma grande dificuldade, já que o site está dirigido a clientes de boa posição 

econômica que pagam entre 200 e 400 reais por um programa de uma hora de duração. 

Muitas destas garotas realizam até quatro programas diários, representando um ganho 

substancioso que, por sua vez, as desestimula a participarem de filmagens pornôs, 

perdendo, assim, o anonimato. Por outro lado, há nestes mundos mulheres que interpretam 

a pornografia com base em um universo de valores não necessariamente homólogo aos 

seus imaginários sobre o fato de fazer programa. Erika, uma garota de programa “nível A”, 

me disse em entrevista:  

 

Uma coisa é fazer programa e outra coisa muito diferente e ir lá e fazer filme. No 
programa, você pega caras finos. Tem de tudo, mas me procuram caras legais, com 
dinheiro, que me convidam pra beber vinhos bons, dão presente e tal. Até hoje, 
graças a Deus, nunca peguei um cara sujo, sabe? Aqueles caras que você olha e fala: 
“Meu Deus do céu!” [...] Tem um monte de cara que nem gosta de fazer sexo anal, 
porque é muito cara velho e novo que gosta de anal. Aí, eu ganho minha graninha 
fácil, sabe? Já no pornô, você tem que dar a cara de frente. É muito hard pro meu 
gosto. Eles te botam pra fazer qualquer coisa, tem esses filmes violentos que a 
menina apanha pra caramba; enfiam de tudo no cu, tem que transar até com traveco, 
ou tem que engolir a porra do cara. Em um programa, eu não faço isso de jeito 
nenhum [...] Nos filmes, pô, tem isso de não usar camisinha. De jeito nenhum! Esse 
negócio de exame, pra mim, não dá. No meu programa, o cara usa camisinha ou vai 
embora. 

 
 

São diversos os motivos pelos quais as pessoas decidem não entrar no pornô e, como 

em todos os outros métodos de recrutamento, a principal dificuldade é enfrentada com 

relação às mulheres. Vanessa comenta que, em um mês de árduas tentativas nos sites, no 

máximo consegue recrutar duas garotas, enquanto “gay, hetero e boneca nasce no chão”. O 

motivo desta disparidade, segundo ela, é o seguinte:  

 

Pra fazer filme gay e boneca, é muito mais fácil você conversar e ter uma aceitação 
maior. Não sei qual é o motivo, eu acho que vamos pensar da seguinte forma: 
normalmente, pra mulher é mais difícil de aceitar por coisas de família. Mulher é 
mais difícil por causa de família, porque as famílias não sabem, ou são casadas, ou 
têm filhos. Já travesti não tem esse problema. A partir do momento que tem coragem 
de colocar um peito, de colocar cabelo, de investir no corpo, o resto que se dane. 
Família... não estão nem aí pra isso. E gay é a mesma coisa, a partir do momento que 
você se assume gay e sai de casa ou te expulsam, você tem que se virar sozinho, e 
muitos acabam optando por fazer filme, fazer programa, trabalhar em sauna, outros 
já não vão pra sauna e ficam só na Internet. Têm outros que fazem filme e não 
anunciam na Internet, e assim vai. Eu acho que a facilidade de boneca e gay é essa, 
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porque não tem vínculo com família, ou tem vínculos e a família aceita, ou não está 
nem aí. E homem (hetero) é homem, né? Homem não tem jeito, é o instinto mesmo.  
 

Frente a estas dificuldades, os recrutadores estabelecem critérios de seleção no 

momento de escolher as pessoas nos sites. Eles sabem ler as mensagens implícitas nos 

anúncios e, dessa forma, estimar quais sujeitos estariam mais dispostos a aceitar a proposta 

de ingressar nas produções. Por exemplo, se nas fotos expostas os rostos dos anunciantes 

aparecerem cobertos, isto é interpretado como um sinal explícito de que a pessoa deseja 

proteger sua identidade e, portanto, não estaria disposto a fazer pornô. É notório que tal 

resguardo da identidade nos sites acontece quase que exclusivamente com as mulheres, 

pois em contraposição, o rosto das travestis é sempre abertamente mostrado, acontecendo 

exatamente o mesmo com os garotos, com pouquíssimas exceções.  

Para além disso, se o número de contato disponibilizado no site pertencer a um 

telefone fixo, isto indica que o sujeito trabalha sob a mediação de uma agência. De modo 

análogo, se o telefone de contato de diversos modelos for o mesmo, inclusive um celular, é 

também um sinal da intervenção da agência.29 Nestes casos, a maioria dos recrutadores 

opta por descartar a possibilidade de contatar essas pessoas, visto que, em geral, os donos e 

administradores das agências preferem não participar do processo de seleção de elenco, 

devido ao temor de não manter o controle sobre o cachê das garotas ou inclusive de perdê-

las, se elas se deixarem seduzir pelas redes do pornô. 

No entanto, Márcio acredita que a beleza e a sensualidade das garotas que trabalham 

com agências valem o esforço de persistir em seu recrutamento, apesar da dificuldade e 

dos altos custos econômicos implicados neste método: ele costuma pagar o programa das 

garotas selecionadas diretamente a seus agentes. No tempo acordado para efetivar o 

encontro, uma vez no motel, Márcio tem a oportunidade de vê-las pessoalmente e 

conversar à vontade sobre suas verdadeiras intenções, sem qualquer mediação. Este 

método de recrutamento, explica ele, tem lhe oferecido resultados favoráveis devido ao 

fato de as garotas se sentirem valorizadas ao notarem que o recrutador é uma pessoa que 

trabalha com profissionalismo, sendo capaz inclusive de alugar uma suíte somente para 

conhecê-las.  

                                                 
29 Os sites tomam certos cuidados para se diferenciarem das agências em resposta à ilegalidade da prática da 
cafetinagem. Por exemplo, exibem em suas páginas iniciais avisos como o seguinte: “Os responsáveis pela 
manutenção do site e vendas dos anúncios não possuem qualquer relação comercial com os anunciantes além 
das publicamente divulgadas aqui na sessão Contato Comercial. Os anúncios encontrados neste site contêm 
informações de responsabilidade dos anunciantes. Submeter criança ou adolescente à prostituição ou à 
exploração sexual é crime com pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Art 244 A lei 8069/90”.  
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Além das fotografias, uma importante vantagem oferecida pelos sites para o 

recrutamento consiste na descrição dos “itens” corporais de cada anunciante. Ao clicar 

sobre a foto escolhida, o recrutador (o cliente e/ou o curioso) tem a oportunidade de 

detalhar, no caso das mulheres, as seguintes características: idade, busto, pés, altura, 

cintura, olhos, peso, quadril. No caso de homens e travestis, soma-se o tamanho do “dote” 

à mencionada descrição. Sites destinados ao público gay elaboram descrições um pouco 

mais minuciosas: medidas de bumbum, tórax e pernas e em relação ao pênis, especifica-se 

o diâmetro e o comprimento. Estes dados são valiosos para o exercício do recrutamento: 

por exemplo, pode-se dar atenção especial às mulheres de quadril maior se o recrutador 

estiver em busca de elenco para um filme específico que enfatize penetrações anais ou para 

séries de “popozudas” ou “bundudas”. De forma análoga, um diretor experiente como 

Mauro, caso esteja recrutando em sites já pode descartar um candidato com um tamanho de 

pênis menor que o desejado para suas produções. Contudo, vale a pena ressaltar que, nestas 

apresentações de si, as pessoas têm a oportunidade de construir-se, de sofismar algumas 

informações sobre seu corpo da mesma forma como costumam alterar constantemente suas 

idades reais – mas, ainda assim, nestes casos, a fotografia do sujeito está à disposição, 

oferecendo um “suporte técnico” ao recrutador.  

Além das características físicas, os sites exibem também dados relativos ao 

atendimento oferecido por cada sujeito, os quais são relevantes para o recrutamento, na 

medida em que informam sobre as práticas sexuais exercidas pelos anunciantes. No 

entanto, como já venho mencionando, tais dados não fazem referência a questões estanques 

sobre a sexualidade das pessoas, mas permitem ao recrutador ter uma primeira idéia sobre 

o exercício erótico do indivíduo. Nos sites, os anunciantes costumam especificar: 

 

Local de atendimento: (próprio, do cliente, motéis) 

Atende: (Homens, mulheres, casais) 

Com mulheres é: (ativo, passivo) 

Com homens é: (ativo, passivo) 

Completa [para as mulheres]: (sim, não) 

Aceita dotados [para travestis e garotos]: (sim, não)  

Beija na boca?: (Sim, não. Mulheres, sim; homens, não, por exemplo) 

Fuma?: (Sim, não) 

Sexo oral: (Faz e recebe de homens, faz e recebe de mulheres, por exemplo) 
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Especialidades: Usa acessórios, sadomasoquismo, atende podólatras, massagem. 

Idiomas: (Inglês, espanhol) 

Disposição para viajar: (Sim, não).  

 

É justamente nestas respostas que residem certos códigos dissimulados de alto valor 

para o recrutamento. Vejamos alguns exemplos: embora 99,9% dos clientes dos rapazes 

sejam homens, muitos dos garotos, másculos em maioria, tentam marcar um diferencial, 

deixando implícita sua preferência por mulheres e pela prática da atividade sexual. Nestes 

casos, é comum encontrar no item “atende”, respostas como: mulheres, casais, 2 ou mais 

mulheres. No item seguinte, “com mulheres é”, aparecem como ativos, deixando sem 

resposta as duas questões posteriores: “Com homens é” e “aceita dotados”, manifestando 

fazer e receber de mulheres no item “sexo oral”. Ao responderem que atendem casais, 

deixam subentendida a aceitação da participação de um homem em seus encontros sexuais. 

No entanto, tal consentimento aparece como derivado ou subterfúgio de uma relação 

preferencialmente heterossexual. Os recrutadores costumam convocar este tipo de garotos 

para filmes nos quais contracenariam com mulheres ou para aqueles de caráter gay nos 

quais exerceriam o papel de ativos sexuais. Neste último caso, se o rapaz aceitar, a 

definição de outras características relativas ao desempenho no momento da transa, além da 

atividade, vai depender de conversas e negociações prévias à filmagem. Em resposta às 

exigências dos consumidores, os recrutadores de filmes gay apreciam rapazes que, diante 

das câmeras, demonstrem capacidade para exercer diversas performances, como comenta 

Zilio:  

Para meus filmes, eu procuro homens versáteis ou ativo-liberal. Ativo liberal é 
aquele que beija, chupa, aceita todos os toques, só não faz o passivo. O versátil é 
aquele que faz tudo isso, mais o passivo. Então, é esse tipo de produto que eu 
procuro no mercado para filmagem. É o que dá certo.  

 

A maioria (para não dizer todos) os atores pornô conhecidos e destacados no 

mercado de filmes hetero, que anunciam nestes sites, respondem ao perfil de atendimento 

recentemente especificado. Isto deixa entrever a valorização, existente neste mercado, da 

masculinidade e virilidade e, de fato, do exercício da heterossexualidade, inclusive em 

contextos alheios ao mundo das produções (sistema de valores morais que será objeto de 

análise no próximo capitulo).  

Outros garotos respondem que são ativos com homens e mulheres. Contudo, 

geralmente privilegiam a palavra “mulheres” no item “atende”, ressaltando também que 
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oferecem atenção a mais de uma em cada intercurso. Quanto à atenção dispensada aos 

homens, a resposta é novamente evasiva e/ou velada. Reiteram ainda sua posição de 

atividade ao ressalvarem, majoritariamente, no item “sexo oral”: faz e recebe de mulheres, 

recebe de homens.  

Por outro lado, quando os rapazes respondem que são ativos e passivos no item “com 

homem é”, logo em seguida costumam responder negativa ou afirmativamente à pergunta 

sobre se “aceitam dotados”. Assim mesmo, alguns rapazes dizem ser ativos e passivos com 

homens e mulheres fazendo e recebendo sexo oral em e de ambos. Para os recrutadores, 

estes dados são relevantes na medida em que lhes permitem listar garotos para atuarem 

como passivos sexuais nos filmes, para performances de “troca-troca” ou para vídeos 

bissexuais.  

Outros garotos, ao contrário, informam que somente atendem homens e casais. 

Nestes casos, quase sempre deixam sem resposta a questão “com mulheres é”. Alguns 

respondem que atendem somente homens. Nestes casos, são ativos e passivos, geralmente. 

Nos sites, poucos rapazes manifestam serem exclusivamente passivos (e, nestes dois 

últimos casos, é possível que os garotos revelem jeitos mais efeminados nas fotografias). 

Todos estes tipos são também alvos de recrutamento para filmes gay para exercerem o 

papel do receptor no coito anal e/ou para ambas as posições. No entanto, atuar 

exclusivamente como passivos nas filmagens gay também pode significar a “queima” de 

uma carreira, motivo pelo qual os garotos procuram fugir deste estereótipo, como 

explicarei no último capítulo  

As garotas de programa, por sua vez, recebem uma clientela quase que 

exclusivamente masculina, motivo pelo qual o serviço oferecido pelos sites tende a estar 

privilegiadamente dirigido a eles. No entanto, elas costumam oferecer seus serviços 

também para mulheres e casais, atuando como ativas e passivas em todos os casos. Este 

dado é valorizado pelos recrutadores, pois indica que poderiam contar com elas para incluí-

las neste tipo de performance nas filmagens.  

Por outro lado, para os recrutadores, é igualmente importante constatar nos sites que 

as meninas são “completas”. Fazer sexo anal é atualmente uma obrigação para a mulher 

que deseje fazer carreira ou ingressar temporariamente nestes mundos, uma resposta 

negativa pode fechar-lhes as portas da indústria ou permitir-lhes um ingresso 

extremamente efêmero.  

Alguns sites concedem outro tipo de informações interessantes: Qual a sua fantasia? 

De que forma gosta mais? O que mais te excita? Tem silicone? Faz strip? Realiza 
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fantasias? Faz dupla penetração? Curte exibicionismo? Deixa fotografar? Mostra o rosto? 

Aquelas que respondem negativamente a estas duas últimas questões dificilmente são 

procuradas pelos recrutadores.30  

Acompanhando os nomes dos anunciantes (sempre fictícios) e a foto, também podem 

ser encontrados avisos deste tipo: “ex-dançarina da TV, trabalha em revistas”, “A rainha 

do anal”, “rosto lindo”, “dominadora”, “sem fotoshop”, “com carinha de bebê”, “exibe o 

rosto”, “surfistinha do Arpoador”, “carioca da gema com marquinha de biquíni”, “bonita, 

novinha, recém-chegada ao Rio”.  

Há também outros anúncios mais detalhados e específicos: “Atriz pornô, modelo 

com trabalhos na T.V e capa de revista, inversão de papéis, podolatria, D.P. (dupla 

penetração) e realiza fantasias”.  “Faz oral até o final e anal até o final sem camisinha, 

fazendo muito gostoso”. “Faço dominação leve, mediana e pesada, bizarro e banhos, todos! 

Especialista em podolatria. Atendo casais e cavalheiro, uso lingerie e faço questão que as 

use também. Venha ser minha fêmea!”.  

Notam-se também nos anunciantes o uso recorrente de sobrenomes ou apelidos para 

autodenominação. Estes oferecem informações sobre suas procedências, aspectos físicos 

ou cor da pele, funcionando como signos marcadores de diferenças que aumentam o capital 

simbólico do portador, capital relevante neste contexto de negociação que inclui sexo, 

dinheiro e beleza. Assim, de modo recorrente, costumam valer-se de sobrenomes efetivos e 

compatíveis com imaginários sociais relacionados a sexualidades e corpos desejados, tais 

como: “gaúcho”, “carioca”, “black”, “brown”, “catarinense”, “blond”. Nota-se também 

uma significativa ausência de homens de descendência japonesa nestes mundos e de nomes 

que a ela façam referência, – acredito que devido às idéias estigmatizadas sobre o tamanho 

de sua genitália – assim como apelidos relacionados a outras regiões do país, como o 

Nordeste, por exemplo.31  

É importante enfatizar que para além dos fatores gênero, estilo e classe também 

operam critérios de cor no processo de seleção de elenco. A maneira como impera 

efetivamente este critério varia de acordo com o segmento do mercado, com o olhar e 

                                                 
30 Nestes casos, as fotografias, às vezes, aparecem acompanhadas por anúncios como este: “Seu alto nível e 
sua vida pessoal a impedem de mostrar seu rosto, mas todos que a viram solicitaram que ela fosse destaque 
com um ensaio especial de fotos”.  
31 Acredito que o uso de nomes denotativos da procedência geográfica entre atores e atrizes guarda analogia 
com a recorrente utilização do sobrenome “Brasil” entre as travestis nacionais, funcionando como um 
marcador de diferença positivo entre elas e travestis estrangeiras, com relação a imaginários de sexualidade e 
exotismo e o mercado internacional.   
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preferências particulares do recrutador, com o tipo de filme que se deseje executar e com 

um parâmetro estético mais geral da produtora.  

Em relação a este segmento do mercado notam-se algumas vertentes gerais: no 

recrutamento de rapazes para filmes gay existem discursos explícitos sobre as 

performances de gênero e o estilo que se deseja no recrutado. Contudo, com relação à cor, 

pouco ou nada é dito, este permanece como um tema-chave mas, ao mesmo tempo, um 

subterfúgio. Ao longo da pesquisa, percebi o privilégio concedido à seleção de garotos de 

peles claras neste segmento, o que me permite pensar na persistência de uma branquidade 

no pornô gay. No Brasil, são escassas as séries nas quais o sexo se realiza entre negros, e 

mesmo aquelas de tipo inter-racial. De modo análogo, os garotos de peles mais escuras 

geralmente possuem feições e traços faciais mais próximos aos do mulato do que do negro.  

Os homens considerados pretos ou negros no mercado pornô são, ao contrário, 

cobiçados nos filmes heterossexuais. Existem empresas cujo elenco masculino é 

majoritariamente negro, como é o caso da produtora carioca As Panteras. Esta 

porcentagem diminui em relação à principal produtora paulistana, que privilegia este 

segmento sobretudo quando se trata de séries temáticas inter-raciais, ou para gang bangs: 

filmes em que uma grande quantidade de homens transam simultaneamente com uma única 

mulher, loura geralmente. Os corpos dos homens negros no mercado pornô são 

simbolicamente associados com imaginários que falam de potência sexual, de virilidade, 

de tamanho, de extrema lascívia. É justamente nestes qualificativos ou atributos que reside 

o interesse da indústria em recrutá-los. Muitas vezes, tais adjetivos são usados como 

eufemismos para remeter à cor, no caso dos negros, evidenciando assim o fato de as 

características se entrecruzarem no olhar do recrutamento: neste caso, cor e estética 

imbricam-se com masculinidade. 

Por sua vez, homens com feições que evidenciem claramente a ascendência indígena 

ou japonesa são basicamente inexistentes em ambos os segmentos do mercado. Já no caso 

das mulheres, as japonesas têm grande aceitação no mercado. Diversas séries são feitas 

somente com elas, várias de caráter inter-racial, que incluem homens negros nas duplas. 

Além da renovação constante, a pornografia hetero nacional tem como base fundamental a 

variedade no tocante às mulheres. Para responder aos diferentes gostos dos consumidores, 

os recrutadores incluem uma multiplicidade de corpos e cores. Assim, no recrutamento, 

são privilegiadas mulheres louras (preferencialmente de olhos claros, às vezes, chamadas 

simplesmente de gaúchas), morenas (garotas de peles claras e cabelos escuros, próximas 

da estética que, nas redes pornô, se denomina “tipo latino”), orientais, ruivas e mulatas. 
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Quando falo de mulatas, me refiro a mulheres de peles de cor marrom e traços faciais que 

se afastam do nariz chato, dos lábios grossos e do cabelo frisado que caracterizam as 

pessoas negras. Quanto mais a mulher se aproximar das feições faciais brancas, mas 

conservando a cor marrom de sua pele, mais atrativa será para o mercado pornô. As 

mulatas são constantemente recrutadas para filmes que terão distribuição internacional. 

Neste segmento, o marrom é identificado como a “cor do desejo”, sendo uma categoria 

racial que representa a nação brasileira. 

Finalmente, no caso das travestis, também se procura diversidade. Louras, morenas e 

mulatas conformam o repertório de possíveis recrutadas. É preciso ter em mente que 

muitas travestis de peles mais escuras e feições mais próximas do negro, freqüentemente 

transformam seu visual mediante o uso de longos cabelos louros e de cirurgias faciais. 

Assim, neste segmento específico do mercado, cor, estética e beleza imbricam-se com a 

característica mais relevante para seu recrutamento: o gênero. 

Depois de analisar as fotos e os perfis nos sites e de eleger os candidatos, os 

recrutadores passam a fazer as ligações. Vanessa explica como interage nesses momentos: 

 
Eu me apresento, falo que trabalho com seleção de elenco para filme pornô. Falo o 
nome das produtoras que eu trabalho aqui e para pessoal de fora também, para os 
gringos, quando vêm gravar aqui. Pergunto se você tem interesse, “eu te achei muito 
bonita, se encaixa em meu perfil de menina que eu procuro pra trabalhar comigo”. 
Aí, as meninas, a maioria é sempre muito simpática; acabam se esclarecendo 
algumas dúvidas, perguntas de cachê, pergunta se é com ou sem preservativo, se vai 
pra fora, se é pra cá e aí, no final, acaba falando: “vou pensar, depois eu te ligo”. A 
maioria é assim, não tem jeito, mas também têm aquelas que apenas você se 
apresenta, falam: “Não, eu não quero”. “Se desse pra explicar pra quem é que 
trabalha, quanto é que é, o que é que é”, mas elas não querem.  

  
 
Se a pessoa aceitar a proposta, os detalhes são rapidamente acertados para se efetivar 

a participação na filmagem. Se o recrutador não for ao mesmo tempo o diretor – como é o 

caso de Vanessa e Barry – envia a este último as fotos por e-mail com o fim de obter o 

consentimento final, pois é do diretor a palavra final. Contudo, Vanessa e Barry contam 

com reconhecimento como recrutadores dentro dos circuitos de produção, motivo pelo qual 

japonês e Mauro, entre outros produtores e diretores, acreditam na eficiência que ambos 

possuem para escolher elenco, dando-lhes “carta branca”. É preciso ressaltar que esta 

confiança se aplica preferencialmente em relação a garotas e bonecas, pois os rapazes serão 

sempre avaliados em casting.  

 



94 
 

2.2.5.  Outros meios virtuais: 

 

Existe ainda outro mecanismo virtual de recrutamento distinto do recentemente 

narrado. Este tem como plataforma a página de relacionamentos Orkut, na qual há foros de 

discussão, enquetes e comunidades temáticas diversas, muitas das quais dedicadas à 

pornografia. No Orkut, a cada dia, é mais freqüente encontrarmos convocatórias de elenco 

feitas por diretores de diferentes produtoras, diretores de vídeo amador e também por 

alguns indivíduos que usam este meio para fazer “pegadinhas”, questão rotineira em toda 

interação baseada em uma realidade imaterial. Arnaldo, dono de uma produtora paulistana 

pequena e emergente, porém de grande sucesso na atualidade e de crescente prestígio no 

mercado, publicou neste site:  

 

Participe de nossa comunidade, quem é membro pode ver filmes de graça pela 
internet, basta participar e verificar no painel de eventos da comunidade ... os filmes 
disponíveis: http://www.orkut.com/Community... Para se candidatar a ator/atriz, 
envie um email para ... com suas características e tel. para contato. Anexe fotos e se 
houver produções compatíveis com o seu perfil, eu entro em contato. Abraços. 
*Atenção* essa é a única maneira de se candidatar. Não há atendimento na produtora 
e nem informações por telefone. Grato pela compreensão!  

 
Este anúncio recebe cotidianamente respostas como as que aparecem a seguir, 

postadas por dois usuários do Orkut: “fala ai pó já mandei meu imail pra vc agora so falta 

vc me xama pra ser ator de filme porno vlw”.  “Cara como faço para participar de um filme 

porno???? Sou etero tenho 18 anos e e meu sonho fazer filmes pornô.... meu email e...” 

Entre as respostas que Arnaldo recebe, destacam-se quantitativamente as de rapazes 

interessados em participar de filmes hetero. 

Duas produtoras menores no mercado – a segunda delas relativamente reconhecida 

dentro da indústria gay – convocaram da seguinte maneira: 

 

Não fazemos entrevistas... isso seria um desrespeito ao proficional já atuante. São 
Todos selecionados online, através de 3 fotos, mostrando seu trabalho ou sua beleza. 
Caso você tenha real interesse em estar no casting da ... por favor, envie um e-mail 
com seus dados pessoais completos. Nome, idade, cidade, tel. De contato completo, 
msm o que gostaria de fazer, gogo, stripper, vídeo stripper, ator (atriz) erótico(a), 
pornô, modelo de revistas, acompanhante ou tudo na lista, adicione 2 fotos com 
roupa de trabalho e uma nu (1 de rosto e 2 de biquíni). 
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Procuramos atores de São Paulo para curta-metragens erótico-pornográficos. 
Faremos testes quanto à questão da interpretação (será dado um treinamento, mas é 
importante ter boa expressão). Caso tenha experiência em atuar, favor fornecer 
dados. Solicitamos foto de rosto, corpo, nu (frontal e traseiro), medidas (altura, 
peso), bem como preferências sexuais (ativo, passivo, bi...). Pedimos que informe no 
e-mail também o que poderá fazer e o que não quer fazer. Não haverá cachê, porém 
será a oportunidade de ingressar no meio de forma profissional. 
 
 

Este método é pouco eficaz no recrutamento de mulheres. Quase a totalidade de 

respostas a estes anúncios provém de rapazes: “Meu nome é Eduardo, sou de Minas Gerais 

e gostaria que me informassem como posso me tornar ator de filme pornô, com muita foda 

e muita sacanagem. Desde já agradeço, Aguardando resposta”. “Sou bem dotado, 23 cm se 

estiver a fim...”. “Se precisar de um passivo na história, pode contar comigo, naum sou 

efeminado”. “Quero ser ator de filme, adoro putaria, moro em Macaé...”.32 

Além do meio virtual, trajetórias consolidadas na tarefa do recrutamento – como no 

caso de Cidinha, Vanessa e Barry – trazem consigo a possibilidade de obtenção de certos 

níveis de renome no mercado, motivo pelo qual os recrutadores nem sempre precisam 

triplicar seus esforços em busca de novidade. Assim, os interessados em participar das 

produções agenciam por conta própria mecanismos para se inserir na rede. Nestes casos, o 

método mais eficaz consiste na indicação, como veremos a seguir. 

 

2.2.6. Indicação:   

 

Normalmente, nos dias de gravação os recrutadores entregam grande número de 

cartões de apresentação para atrizes e atores, solicitando que divulguem entre as pessoas 

que eles considerem potencialmente interessadas em participar das filmagens. Seguindo 

este método, os recrutadores percebem que constantemente chega alguém desconhecido 

comentando que recebeu o contato de um colega ou amigo que, por sua vez, já conhecia o 

trabalho da produtora e lhe fez a recomendação. A indicação agiliza um caminho, mas não 

é obrigatoriamente sinônimo de bons resultados, pois nem todas as pessoas que se 

apresentam servem efetivamente para a indústria. Nestes casos, os recrutadores contatam o 

indicado, conversam, comentam sobre o funcionamento da produção, o valor do cachê, o 

uso ou não de preservativos. Os candidatos já teriam recebido todas estas informações 

                                                 
32 Desconheço o alcance deste método de recrutamento. Durante a pesquisa, não conheci ninguém que 
confirmasse ter ingressado no mercado desta maneira. Contudo, produtores e agentes não dispensam a 
possibilidade de encontrar novos rostos e corpos via Orkut. 
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previamente da pessoa que os contatou e, portanto, a interação se efetiva sem maiores 

problemas. Geralmente, são as atrizes que costumam indicar outras mulheres para serem 

atrizes, já que se movimentam por redes nas quais circulam outras garotas bonitas, do 

estilo que o mercado procura, em shows, boates, clubes noturnos, ou inclusive em espaços 

diurnos, cotidianos e domésticos como locais de moradia, salões de cabeleireiro ou 

academias de ginástica. Mesmo assim, as dificuldades no recrutamento feminino 

persistem. Via indicação é mais recorrente a chegada de garotas que nunca trabalharam no 

mercado sexual. A este respeito, Barry comenta: 

 

Elas me ligam... que fulana lhe deu meu telefone, que já sabem como é o trabalho, 
mas muitas ficam na dúvida. Mas é uma coisa que eu sou assim: eu não forço 
ninguém a trabalhar, se vem uma garota que está muito na dúvida, não insisto com 
ela, porque eu sei que isso vai queimar a imagem dela. A gente sabe disso, então, se 
ela tem muita dúvida, eu deixo ela se resolver sozinha, peço pra ela ir embora, pensar 
mais e, se ela se resolver, depois me procura, porque não quero ficar: “Pô, cara, você 
está vendo? Você insistiu comigo!” Eu não quero isso, eu acho que acima de 
qualquer coisa, você tem que ser humano também. Eu tenho que pensar em meu 
trabalho, no trabalho da empresa, mas também não quero ferrar ninguém. Então, a 
garota pra fazer filme, ela tem que ser totalmente desencanada com tudo. A família 
tem que ficar sabendo, que é o mais importante; amigo, vizinho não tem nada a ver, 
mas se ela não fizer desencanada, não faça, porque eu não insisto. 
 

Também é comum uma travesti indicar outra. Segundo várias pessoas da rede, elas 

representam a maior comunidade dentro da indústria e, sem dúvida, a que conserva as 

maiores relações com o mercado internacional. Entre elas evidenciam-se laços de grupo 

que passam pela solidariedade, pela transmissão de conhecimentos acerca do corpo e da 

sexualidade e, no caso específico do trabalho no pornô, pela comunicação de itinerários e 

contato com novos agentes e sujeitos ligados à produção de filmes.33 

 Os atores também indicam garotas para os filmes, mas quando o fazem, há, 

geralmente, outras negociações sendo simultaneamente encaminhadas. Eles preferem 

apresentar as meninas diretamente aos produtores e diretores porque são estas as pessoas 

que podem lhes oferecer, de fato, a participação em uma cena. Os recrutadores podem 

                                                 
33 Estes laços de solidariedade são amplamente etnografados por Don Kulick (2008) entre travestis em 
Salvador. No entanto, o autor mostra como nestas redes, a solidariedade, a cooperação, o aconselhamento e a 
aparente boa convivência estão sempre de mãos dadas com a desconfiança e a suspeita. A competição mútua 
faz parte de seus mundos e, por momentos, as alianças confundem-se com amizade. Talvez, diz o autor, esta 
desconfiança tenha a ver com o fato de as travestis viverem em um meio hostil que as obriga a serem 
oportunistas. Por outro lado, elas também vivem em uma espécie de “cultura do momento”, individualista e 
jovem.  
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sugerir a inclusão de um rapaz na filmagem, mas não têm como comprometer sua palavra 

na transação que o ator propôs   

A indicação de um homem por outro – especialmente para filmes hetero – é muito 

menos comum. Os atores hetero duram mais tempo dentro da indústria do pornô porque 

suas imagens são muito menos exploradas: poucos aparecem nas capas dos filmes e, 

mesmo quando o fazem, isto se dá em proporções consideravelmente menores em 

comparação às mulheres. Nas cenas, as câmeras focalizam sobretudo a parte mais 

importante de seus corpos, o pênis, órgão que concentra todo o capital simbólico do 

homem – daí a ênfase no tamanho, na duração da ereção e, especialmente, na ejaculação. 

Os rostos dos homens nas estéticas heterossexuais pouco ou nada sobressaem, um dos 

motivos pelos quais os mesmos atores continuam sendo convocados para gravar inúmeras 

cenas subseqüentes, sem que haja uma efetiva renovação do elenco masculino. Outro 

motivo para a ausência de recrutamento masculino tem a ver com a própria estrutura da 

indústria, os produtos sendo elaborados em resposta às demandas do mercado e ao que é 

maciçamente consumido, os homens não representando, portanto, uma preocupação 

particular. A este respeito, o japonês comenta: “O cara é que compra mulher, ele não 

compra homem. Quando ele compra, quando eu falo ‘ele compra’ é o locador, a locadora 

que compra e o cliente na locadora, ele vai pela mulher. Se é o ator X ou o ator Y, isso não 

importa, ele vai pela mulher”.  

Outra causa que leva à permanência mais prolongada dos homens no mercado tem a 

ver com o receio de recrutadores, produtores e diretores quanto a experimentar um novo 

garoto que, na hora H, venha a apresentar dificuldades para obter ou manter a ereção. A 

ereção é o ponto-chave para o estabelecimento de uma carreira de ator pornô, motivo pelo 

qual inúmeras pessoas deste mercado percebam como mais difícil o desempenho do ator 

do que o da atriz e como mais árdua a performance masculina do que a feminina – mesmo 

sendo a mulher que, na pornografia comercial, assume os maiores desafios em relação às 

práticas sexuais. Por todos estes motivos, há um “comodismo” na indústria para o 

recrutamento de rapazes, diametralmente oposto à aceleração constante em busca de 

mulheres. Nas palavras do japonês:  

 

Nenhum produtor, nenhum diretor que foi daqui até Ubatuba ou foi pra um sítio ou 
pra Guarujá pra gravar um filme, e chegou a hora da cena com novato, e o novato não 
conseguir, vai querer seguir chamando novato. Então, isso é, com certeza, uma 
estratégia nossa, de “vai você, você e você”, porque tem certeza que esses aí que 
estão, faz tempo, no mercado vão funcionar e não vão ter problema e, de vez em 
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quando, ainda têm. Antigamente, antes do Viagra, era pior ainda, mesmo os mais 
veteranos tinham seus problemas. Hoje, com Viagra, praticamente é certo que esses 
atores conhecidos não falham. Mas a gente sente a necessidade de reciclar. Está 
entrando muito pouco ator no mercado. Antigamente entravam mais, está muito raro 
agora, então, a gente precisa começar com homem novo em algum momento. 
 

No entanto, existe outra dinâmica de movimentação de homens na indústria que se 

coloca como uma contrapartida à imutabilidade de elenco masculino. Tenho mencionado 

que os rapazes são sempre alvos fáceis de todos os tipos de recrutamento, são “sexo de 

aluguel”, como ressalta Márcio. Tal facilidade lhes abre caminho para o ingresso no 

mercado, mesmo que de maneiras absolutamente provisórias. Muitos garotos chegam e, 

mesmo sem apresentar qualquer tipo de problemas com a ereção, fazem uma, duas ou até 

três cenas, ou participam uma única vez em uma suruba e, depois de “matar a 

curiosidade”, nunca mais voltam ou retornam alguns tempo depois. Muitos afirmam ter 

satisfeito um fetiche ou um “sonho”, seguindo o rumo de suas vidas sem afetarem seus 

cotidianos. O anonimato não é tão aberta e intensamente desejado como no caso das 

garotas. Ao contrário, muitos deles fazem questão de viver esta experiência e depois narrá-

la entre seus grupos de amigos e conhecidos, especialmente entre outros homens, 

almejando assim reafirmar publicamente sua masculinidade.34  

Outra maneira típica de auto-agenciamento para o ingresso nas redes pornô se exerce 

mediante a procura direta – sem indicação – dos agentes. Algumas pessoas buscam o 

contato mediante e-mail, telefone ou caixa postal que aparecem nas capas dos filmes, ou 

mediante a janela fale conosco dos sites das produtoras. Uma das mais famosas atrizes do 

mercado pornô atual nele ingressou desta maneira: enviou uma mensagem manifestando 

seu interesse e apresentando-se como gaúcha, loira e bonita, características que chamaram 

a atenção do dono da empresa. Ele solicitou que ela lhe enviasse fotografias nua e de 

biquíni. Poucos dias depois, ela já se encontrava em São Paulo, assinando um contrato de 

exclusividade. A mesma experiência ocorre com diretores e agentes que têm seus próprios 

sítios web nos quais as pessoas escrevem com a intenção de ingressar no mundo pornô, 

ficando por conta da avaliação das fotos a efetivação de algum tipo de acordo. Por fim, este 

método é igualmente utilizado por produtoras que gravam filmes itinerando por outras 

cidades do Brasil, com o intuito de arranjar elenco local.  

                                                 
34 Alguns destes rapazes manifestam só sentir vergonha de contar para as mulheres com as quais namoram. 
Nestes casos, a maioria afirma ter tentado esconder a experiência, pois sabem que a moça poderia não 
entender e achar que não vale a pena começar uma relação afetiva com um homem que participou de filmes 
pornôs. Outros comentam ter escondido particularmente de suas mães, compartilhando de forma mais 
tranqüila o segredo com irmãos homens e pais.  
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2.2.7.  Redes de moradia:     

 

Os recrutadores guardam estreita proximidade com as regiões da cidade nas quais 

habitam pessoas que já circulam pelas redes do pornô ou que podem ter maior 

predisposição para tanto. Tal proximidade representa, de fato, o método mais eficaz de 

recrutamento. Em São Paulo, o território “mais quente” está localizado no centro, 

majoritariamente nas imediações da região conhecida como Bexiga e perto da República. 

Ali se encontram vários edifícios estilo flat que alugam apartamentos mobiliados por 

temporadas a preços módicos e sem exigências complexas em relação à documentação e 

dinheiro de depósito como garantia. Nestes, mora um número representativo de atrizes, 

atores e bonecas do pornô, assim como de pessoas que trabalham na prostituição, que não 

participam deste mundo. Ali se cumpre o anunciado por Park (1967:70): “Na cidade, a 

população tende a segregar-se não apenas de acordo com seus interesses, mas de acordo 

com seus gostos e temperamentos”. As pessoas chegam até ali, informadas por outros 

membros da rede. De boca em boca, corre a informação de que aqueles flats alugam com 

facilidades, estando localizados em pleno centro de São Paulo – lugar estratégico em 

relação aos trânsitos exigidos por seu trabalho – e abrigando uma rede que lhes permitirá 

fácil inserção nos circuitos de produção de filmes, de revistas pornô e de programas. De 

fato, é ali, em suas próprias moradias, que as pessoas costumam receber seus clientes.  

Dois destes edifícios concentram o maior número de pessoas do meio e as redes 

mais estreitas em relação ao trabalho sexual. Um deles, o Edifício Circular, está localizado 

em uma zona privilegiada do centro da cidade, perto de duas linhas do metrô, de três das 

principais avenidas da região, de alguns prédios que são monumentos históricos e de 

centros comerciais que, durante o dia, atraem uma movimentação constante de pessoas 

diversificadas. À noite, a região começa a se despojar do agito que cotidianamente advém 

com a luz. A rua fica deserta, nela circulando apenas alguns poucos transeuntes, carros e os 

mendigos da praça. O barulho principal provém de uma das maiores boates da região, 

localizada a poucos passos do referido edifício, que já foi pano de fundo de muitos 

recrutamentos, carregando atualmente, entre as pessoas do meio, a da fama de ser “um 

ambiente pesado”. Vinte andares reúnem 400 kitinetes separadas entre si por um corredor 

estreito com aspecto deteriorado (quando ali entrei, tive a impressão de estar dentro de um 

sonho recorrente, no qual caminho por uma passagem longa e apertada, ocupada somente 

por muitas portas que a qualquer momento poderiam abrir-se e puxar-me para dentro).  
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Ali mora quem possa dar entrada pagando o primeiro mês de aluguel, princípio 

básico e facilitador do ingresso de numerosos trabalhadores sexuais, grande parte deles, de 

rua. As travestis são a maior população do edifício, seguida por garotos, muitos dos quais 

vêm de privês. Há uma mudança constante de pessoal, o que atesta a fugacidade de seus 

estilos de vida: as bonecas se despedem, de partida para a Europa; muitos boys saem 

quando arranjam um namorado e voltam, quando termina o namoro; outros “vazam” 

quando um cliente ou “patrocinador” os convida para viajar ou os instala em outra 

moradia; vários são expulsos por não pagarem o dinheiro do aluguel; muitos já entraram 

para morar ali sabendo tratar-se de algo temporário e, após reunirem algumas economias, 

procuram outros flats ou apartamentos; alguns tentam conservar distância das pessoas de 

seu próprio meio, saindo do flat na primeira oportunidade, por acreditarem que este ostenta 

um ambiente “barra pesada”, denominando-o antro entre outros substantivos e adjetivos 

similares. A grande afluência de bonecas, como já foi dito, parece ser o principal motivo de 

estigmatização do edifício por parte de seus próprios moradores – ao menos, é o que mais 

aparece em suas falas.  

Mesmo em um lugar como este, imantado de marginalidade e ilegalidade, no qual 

se entrecruzam venda e consumo de drogas com a venda do próprio corpo, as travestis são 

as outsiders por excelência. No imaginário geral, elas habitam a base de uma pirâmide 

hierárquica estigmatizada socialmente como poluída.  

O segundo edifício está localizado a cinco quarteirões dali, em uma região 

altamente movimentada, rodeada por salões de cabeleireiro, academias, supermercados, 

restaurantes e outros locais comerciais. Além de atores, atrizes, michês, travestis e garotas 

de programa, este edifício abriga também famílias e pessoas solitárias, de idade avançada, 

muitas das quais são as proprietárias dos apartamentos onde vivem. O preço dos aluguéis 

neste flat são mais elevados e do mesmo modo os serviços e comodidades que oferece a 

seus moradores. Acredito que estas características são as responsáveis pelo fato de que, de 

modo distinto ao anterior, este local não represente tão claramente um lugar de passagem. 

O pessoal que trabalha com sexo ali residente, se instala por longas temporadas, as 

interações gestadas dentro dessa rede possuindo conteúdos diversos que vão além do 

trabalho com a pornografia e os programas, passando também por vínculos densos e 

estreitos de amizade e solidariedade. Uma das maiores populações do flat é formada por 

garotas de programa e, em geral, com exceção de um grupo de michês, poucos exercem a 

prostituição de rua. Atores e atrizes que moram no Rio conservam vínculos com este 

edifício: costumam dividir, por exemplo, o aluguel com uma outra pessoa do meio para 
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poderem ali instalar-se sempre que viajam a São Paulo para participar de filmagens, 

ensaios fotográficos ou trabalhos similares. 

Tais características têm convertido este flat em um lugar privilegiado não somente 

para o recrutamento de pessoas que ainda não entraram no pornô, mas também para o 

agenciamento rápido de elenco, quando “pintar” um filme da noite para o dia. Os 

recrutadores sabem que ali conseguem arranjar pessoal sem maiores contratempos, sua 

proximidade com este núcleo viabilizando as funções dentro da ação coletiva que 

representa a produção de pornografia.  

Cidinha, sabendo destes benefícios, ali alugou um apartamento, convertendo-o em 

seu escritório de recrutamento. Nele recebe garotas, bonecas e boys, muitos dos quais são 

moradores de outro andar do mesmo edifício. Aqueles que não o são, chegam a Cidinha 

por indicação ou porque ela os havia recrutado anteriormente. Em sua própria casa, ela os 

entrevista, organiza os dados em seu computador e recebe as fotos que todos lhe entregam, 

armazenando-as ordenadamente em um catálogo, elaborado como um álbum. Morando no 

flat, Cidinha também consegue arranjar o pessoal necessário para ser enviado à Europa: 

 

Eu morava aqui na esquina. Quando eu vim pro flat, ficou ainda mais fácil porque 
todo mundo sabe que a Cidinha tá morando aqui. Aí, pronto, todo mundo começou a 
ligar: os meninos da revista que queriam fazer umas fotos no Rio de Janeiro; as 
travestis: “Tem trabalho, tem filmagem? Tem não sei o que?” Eles vêm aqui direito. 
Então, eu vim porque é mais fácil levar as meninas pra viajar estando aqui, porque 
têm muitas. Então eu converso com elas aqui; faço a entrevista aqui, quem aceitar, 
aceitou, e quem não aceitar, vá embora e, do mesmo jeito, a gente continua amiga, 
entendeu? Aí, eu vim porque têm muitas e é mais fácil. 
 

Cidinha fechou seu “escritório” intempestivamente, em janeiro de 2007. Num dia 

qualquer, abandonou seu apartamento sem comunicar a ninguém do flat – nem sequer a 

seus amigos mais próximos – o motivo da partida e o lugar para onde iria. Deixou todos 

seus pertences intactos, levando consigo somente cadernos, álbuns e alguma roupa – pelo 

menos isso é o que contam aqueles que tiveram maior proximidade com o caso. Dias 

depois, a polícia estava batendo à sua porta. Ninguém sabe exatamente porquê, mas 

especula-se como motivo a ilegalidade da prática da cafetinagem e o agenciamento para 

migrações com fins de trabalho sexual. Se ela recrutasse pessoas somente para produções 

pornográficas, a história seria outra. 
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2.3.  Casting e o processo de seleção 

 

Depois que saímos da filmagem de uma cena em um motel localizado na zona leste 

de São Paulo, Mauro me convidou para almoçar com Alex e Marcelo, respectivamente 

assistente e maquiador da produtora. Fomos para um restaurante na Avenida São João, no 

qual vários garçons o cumprimentaram com carinho e familiaridade. Neste dia, soube que 

aquele local era seu “escritório de recrutamento”. Quando estávamos na metade de nosso 

almoço, um rapaz que, de fato, me pareceu muito bonito, aproximou-se de nós. – Você é o 

Mauro? Perguntou. – Eu mesmo. – Eu sou Bruno, a gente marcou pra se encontrar aqui. 

Mauro lhe pediu que aguardasse alguns minutos enquanto terminava o que ainda restava 

em seu prato. Em voz baixa, nos disse: – É aquele ali, o quê vocês acham? dirigindo-se a 

Alex e Marcelo. Este último guardou silêncio. Alex, por sua vez, respondeu com certo 

desdém: – Vamos ver se dá. Eu, embora não tivesse sido convocada a opinar, disse: – 

Bonito, ele é.  Em seguida, Mauro sentou-se no canto da mesa com o rapaz, perguntou-lhe 

a idade, a ocupação e a razão pela qual queria fazer pornô. Bruno lhe respondeu que tem 

26 anos, que jogou futebol amador, mas sua carreira “não deu certo”, que tem talento para 

fazer filmes pornôs porque sabe e gosta de fazer sexo, trabalhando em boates de swing e de 

vez em quando fazendo programa e que adora mulher. Mauro aceitou suas respostas com 

um ar desinteressado e, ao mesmo tempo, amável e, com um aperto de mãos, o convocou 

no dia seguinte para o motel onde seria filmada mais uma cena para um filme de tipo 

hetero.  

No dia seguinte, quando o rapaz chegou ao set de filmagem, Mauro o convidou 

para acompanhar o ensaio fotográfico feito com o elenco antes de cada cena. Neste ensaio, 

o ator e a atriz vão tirando suas roupas aos poucos, enquanto posam de maneira insinuante 

para a câmera.  Bruno devia ter uma ereção olhando para a performance. Era aquilo que 

Mauro, como recrutador e diretor, esperava. O rapaz começou a acariciar sua genitália. Eu 

estava ao seu lado, carregando um dos faróis de iluminação, e ele fez alguns comentários 

no meu ouvido acerca da voluptuosidade do corpo da atriz, especialmente sobre sua bunda 

arredondada. Rapidamente, conseguiu ter o pênis completamente ereto. Mauro o observou 

sem pronunciar uma palavra. Quando o ensaio fotográfico do elenco terminou, Mauro o 

convocou para o centro da sala (a garagem do quarto do motel, onde se improvisa o estúdio 

fotográfico). Em seguida, o retratou vários vezes – era preciso saber como Bruno 

fotografava. Ao finalizar, Mauro comentou, olhando para a tela de sua câmera digital: 

“Tem bom corpo, é, fica bom o corpo”. O garoto vestiu novamente suas roupas, despediu-
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se da equipe de filmagem e saiu do quarto. Eu perguntei a Mauro se o garoto tinha passado 

na prova. Mauro me respondeu: “Tem bom corpo, mas o pau não dá, é pequeno”.  Eu 

concordei em silêncio. O tamanho do pênis do rapaz, mesmo com aproximadamente 16 

centímetros, seguindo meu “cálculo selvagem”, estava aquém das expectativas do mercado 

e do olhar especializado de Mauro.  Contudo, Mauro não o descartou definitivamente. 

Pegou seus dados e disse para a equipe que iria chamá-lo se precisasse de figurantes ou de 

elenco para um filme de muitos performers, tipo uma “suruba”.  

Alguns dias depois, eu estava novamente junto com Mauro e sua equipe em outro 

motel da cidade. Desta vez, a cena tinha como protagonistas uma conhecida travesti do 

mercado e um ator de destaque nos últimos tempos. O aspirante que Mauro aguardava 

chegou durante o transcurso da encenação. Enquanto a transa ocorria e os cameramen a 

registravam, Mauro saiu ao encontro do rapaz. Perguntou-lhe o porquê de seu interesse em 

fazer pornô, o tamanho de seu “dote” e se possuía alguma experiência trabalhando com 

sexo. O rapaz, Rodrigo, disse que era barman em São Carlos, que sua melhor amiga era 

atriz pornô e, graças a ela, tinha crescido seu interesse por esse ramo e, portanto, resolveu 

estabelecer o contato. Disse também que nunca tinha trabalhado em nada relacionado ao 

sexo, mas que tinha interesse em experimentar e aprender e, fazendo uma piada, disse que 

nunca nenhuma mulher tinha reclamado de seu desempenho na cama. Mauro respondeu 

que, desde que recebeu suas fotos por e-mail, ficou interessado, pois viu nele sensualidade 

e fotogenia. Depois disso, o rapaz precisava demonstrar sua capacidade em ter uma ereção 

na proximidade de outras pessoas. Passou então a assistir a cena por detrás da janela que 

nos separava dos performers. Eu estava perto dele. Ele acariciava seu pênis tentando 

atingir a excitação, mas não conseguia. Após alguns minutos, eu lhe perguntei se queria 

que eu em particular saísse do salão. Temia estar lhe incomodando. Ele me respondeu, 

então que, na verdade, não esperava ser obrigado a excitar-se olhando uma travesti, que 

isso era como – palavras suas – “esperar chocolate e receber feijão”. No entanto, disse que 

desejava ser profissional naquele momento, que a travesti era muito linda e que só 

precisava de concentração para erguer seu genital. Uma vez conseguida, a qualidade da 

ereção e o tamanho do pênis chamaram a atenção do diretor. Mauro o convocou para 

executar sua primeira cena poucos dias depois. Este foi o primeiro e único rapaz que 

ingressou no elenco daquela prestigiada produtora para realizar filmes hetero durante todo 

o tempo que durou minha pesquisa. Contudo, sua carreira durou pouco. Ele fez poucas 

cenas já que seu desempenho não foi o esperado. De fato, foi o próprio garoto que desistiu 

da profissão. Outros novatos apareceram e, depois de testá-los, Mauro chamou alguns para 
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serem figurantes, para fazer uma única cena em um filme amador, ou para participar de 

uma orgia.  

São poucas as empresas que concentram esforços no recrutamento de rapazes 

hetero. Mauro, especificamente por pertencer à produtora de maior prestígio no mercado, 

coloca-se como uma exceção. Ele é reconhecido no mercado como uma espécie de “caça 

talentos”, aquele que trabalha com as mulheres mais bonitas, que está rodeado do melhor 

elenco em termos de beleza e que sempre se preocupa em renová-lo. A capacidade 

econômica de sua produtora lhe permite recrutar dinamicamente e com maior efetividade 

pois, sendo superiores os cachês que oferece – entre 1.000 e 1.500 reais por cena, para as 

mulheres e 800 e 1.000 reais para os homens –  são maiores as possibilidades de seduzir 

um maior número de pessoas.  

Quando as duas produtoras para as quais o japonês trabalha abrem uma exceção e 

investem no recrutamento de rapazes hetero, utilizam uma técnica que visa a maximização 

do rendimento. Se o rapaz atinge a ereção, testam suas qualidades performáticas já 

gravando uma cena. Vai depender de seu desempenho, o fato de ser ou não chamado 

novamente. Em caso negativo, o rapaz não será mais convocado, mas a cena captada no 

casting integrará um filme da categoria amador. 

Os rapazes recrutados para filmes gay passam por um casting idêntico àquele feito 

por Mauro. O importante, nestes casos, é observar seus corpos, seus pênis e o registro 

diante das câmeras. Em todos os casos, algumas conversas acompanham o teste. Com os 

garotos gay, fala-se sobre a disposição e preferências por exercer os papéis ativo, passivo 

ou ambos.  

As garotas e as travestis, por sua vez, dificilmente são submetidas a casting. 

Enquanto os homens devem demonstrar atitudes relacionadas a seus “dotes”, potência e 

virilidade, para as mulheres e as bonecas é suficiente a beleza, a sensualidade e a 

disposição para filmar. No entanto, os diretores gostam de conhecê-las previamente às 

filmagens com a finalidade de olhar para seus corpos, belezas e estilos e, desse modo, 

estabelecer o tipo de filmes para os quais seriam encaminhadas.  Encontros em lugares 

públicos, como o bar da Avenida São João que serve de escritório a Mauro, permitem que 

sejam vislumbradas as formas do corpo por cima da roupa, os contornos, a cintura da 

candidata e confirmar que não esteja acima do peso. Nestes casos, Mauro pergunta a ela se 

possui marcas na pele como cicatrizes, manchas, estrias ou excesso de celulite. Para 

algumas produtoras, este tipo de teste é suficiente. Outras empresas as encaminham para 
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fotografias de corpo nu, ficando a decisão final por conta de seus donos. Esta rotina é 

dispensada quando a garota chega diretamente da mão de um agente ou recrutador.  

Nas travestis olha-se, aliás, para sua feminilidade, esperando que também tenham 

sido bem sucedidas no processo de transformação de seus corpos e gênero. Quanto mais 

parecerem “verdadeiras” mulheres, mais prestígio terão dentro destas redes. Dependendo 

do tipo de filme a efetuar e dos papéis sexuais nele existentes, alguns diretores preocupam-

se também com o tamanho do “dote” da travesti e com suas capacidades de atuarem como 

penetradoras. Quando no filme a travesti for exclusivamente receptora no coito anal, estas 

características perdem relevância.  

Em se tratando de mulheres, nas conversas que surgem no primeiro encontro, os 

produtores, diretores ou agentes perguntam acerca daquilo que estariam dispostas a fazer 

(ou não) na relação sexual. Espera-se que as candidatas demonstrem abertura para a 

versatilidade. Assim, “excessos de frescura”, como diz Vanessa, ou seja, ressalvas para se 

fazer sexo anal, sexo oral, ou permitir que a ejaculação do ator roce sua pele são 

inaceitáveis. 

Márcio é talvez o único recrutador-diretor a opinar que as mulheres devem ser 

submetidas a casting. Menciona que sempre que tem a oportunidade, testa suas 

sensualidades mediante exercícios de teatro. Afirma também que, em sua metodologia,  um 

critério importante de seleção consiste nas idéias que elas tenham a respeito da pornografia 

e de sua incursão nessa rede. É necessário, explica, que as candidatas acreditem que fazer 

filme é bom e que não tenham constrangimentos com relação a fazer sexo diante das 

câmeras para fins comerciais. Indaga-as também acerca de suas famílias, se são casadas, se 

têm parentes policiais, enfim, procura correr o menor risco possível.   

Para concluir este capítulo, desejo voltar a questões que apareceram ao longo da 

exposição: existem diferentes tipos de recrutadores. Tais diferenças residem no tipo de 

relação que o indivíduo possui com a produção de pornografia, em seu nível de 

engajamento com esta indústria e no prestígio obtido devido à eficácia na realização de seu 

ofício. Com relação aos dois primeiros pontos, foi demonstrada a existência de mediadores 

de recrutamento. Neste grupo, estariam pessoas do circuito que servem de intermediários 

para o ingresso de um indivíduo no elenco: geralmente outros atores e atrizes, donos de 

boates e privês, funcionários destes locais e fotógrafos de sites ou de revistas eróticas. Há 

também recrutadores ocasionais ou situacionais: pessoas da rede que exercem outras 

funções na ação coletiva, mas aos quais em situações contingentes se atribui o ofício de 

recrutar. Há, finalmente, recrutadores fixos, nos quais centrei a análise. Nestes casos, sua 
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adesão à pornografia é maior. São pessoas que retiram seu sustento deste trabalho e que 

assumem esta ocupação como uma atividade constante, mesmo participando da equipe no 

exercício de outras tarefas. São eles que obtêm o prestígio, associado ao talento do olhar 

expert para perceber e “seduzir” o elenco desejado, prestígio este também conseguido por 

conta do tratamento oferecido aos indivíduos recrutados.  

Por outro lado, há, como vimos, segmentações de mercado, em seu interior 

operando um “jogo de hierarquias”: os recrutados são encaminhados para um ou outro tipo 

de filme dependendo de suas qualidades estéticas. Destas últimas vai depender também o 

tipo de produtora que recrutará o candidato assim como o cachê que lhe será oferecido. 

Pensar no recrutamento é pensar em um mercado circulante de beleza, qualidade que, 

nessa dinâmica, se une a outras, como: sensualidade, carisma, versatilidade, potência e 

virilidade nos rapazes, juventude no caso de lolitos e ninfetas ou passabilidade35 no caso 

das travestis.  

                                                 
35 Passabilidade é um termo utilizado em redes de pessoas que praticam crossdressing e entre transexuais, 
remetendo à faculdade destes indivíduos de “passar por mulheres” na rua ou em situações sociais diversas 
(Ver Vencato, 2009).   
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3. A FILMAGEM 
 
  
 

Este capítulo é dedicado a uma etnografia dos bastidores do set de filmagem. Nele, 

descrevo e analiso o processo empreendido pelos sujeitos envolvidos na ação coletiva para 

a preparação e efetivação desta etapa da atividade. As influências teóricas e metodológicas 

dos estudos da performance serão chave tanto para examinar o set e a dinâmica social que 

nele se desenvolve, como a execução do sexo no momento específico da gravação.  

Os objetos dos estudos da performance são múltiplos, incluindo gêneros estéticos 

como teatro, dança e música, mas sem a eles limitar-se. Compreendem também:  

 
Ritos cerimoniais humanos e animais, seculares e sagrados; representação e jogos; 
performances da vida cotidiana; papéis da vida familiar, social e profissional; ação 
política, demonstrações, campanhas eleitorais e modos de governo; esportes e 
outros entretenimentos populares; mídia; psicoterapias dialógicas e orientadas para 
o corpo, junto de outras formas de cura (como o xamanismo). O campo não tem 
limites fixos (Schechner, 2000: 12).   
 

Estes estudos possuem como base teórica subjacente o pressuposto de que a 

repetição, ou atividades que se realizam de forma reiterada, é a marca característica da 

performance, tanto nas artes como em cerimônias, rituais, jogos e na vida cotidiana 

(Schechner, Ibid.). Esta afirmação pode criar a perigosa impressão de que “tudo é 

performance”, impressão esta que igualmente pode ser causada por outras disciplinas: 

política e ritual, por exemplo. Trata-se então de assumir um objeto de estudo a partir de 

uma perspectiva, em detrimento de outras – neste caso, analisar o fazer-pornô como 

performance. 

Mas o que seria exatamente uma performance? De um lado, uma definição básica 

sustenta que a representação de um texto dramático é performance, e diversos estudiosos 

do teatro como de outras artes têm aderido a esta perspectiva, Richard Schechner é um dos 

exemplos proeminentes. Outro sentido do termo vai ao encontro do paradigma que 

lingüistas e antropólogos usam desde os anos 1970 para estender a análise da linguagem à 

ação. Esta raiz remete especificamente a J. L. Austin (2003), que nos anos 1950 cunhou a 

noção de expressão performativa, isto é, categorias da linguagem que não somente dizem, 

mas fazem algo. Na definição de Schechner (op. cit., 14), “performance é um tipo de 

conduta comunicativa que forma parte de ou é contígua a cerimônias rituais mais formais, 

reuniões públicas e outros meios de intercambiar informação, mercadorias e costumes”. 
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Em seus estudos sobre teatro, o autor identifica um modelo básico na estrutura 

performática, formado pela reunião (tanto dos atores como do público), pela representação 

(interpretação do drama) e pela dispersão (dos espectadores que saem do estabelecimento e 

dos atores que entram em uma etapa de “esfriamento” para “desincorporar” a personagem). 

Vou me valer desta tríade para analisar o processo de uma filmagem pornô in locu, isto é, 

num momento posterior ao recrutamento, quando todos os sujeitos que intervêm nesta 

etapa se encontram em um mesmo lugar, o set, com o objetivo de fazer um filme. Em 

minha descrição, contudo, as etapas constituintes da filmagem ganharão outras 

denominações: preliminares, transa e consumação. A partir dessa divisão, farei uso da 

perspectiva da performance a partir de três lugares distintos. 

O primeiro deles, a partir do sentido básico da representação teatral, isto é, a 

interpretação de personagens específicos com base em um roteiro e em um palco 

delimitado para este fim. Esta perspectiva fará maior sentido na transa, segunda seção 

deste capítulo. Aqui, o roteiro é o sexo, o palco é o cenário dentro do qual ele ocorre, e as 

personagens são os sujeitos que o executam. Sendo assim, pensando na pornografia como 

montagem ou performance teatral, no transcurso do texto, chamarei os atores e atrizes 

pornô de performers.  

Por outro lado, o conceito de performance será básico para observar o cotidiano do 

pornô. A descrição minuciosa da preparação de uma cena pretende mostrar a ação ritual 

essencial existente nas preliminares e na consumação, primeira e última seções deste 

capítulo. O set de filmagem é um espaço no qual os papéis dos oficiantes são reconhecidos 

e diferenciados seguindo passos ritualizados para a execução da ação coletiva. O rito 

regula tais passos e interconecta as ações entre si. Na preparação, utilizam-se técnicas para 

transformar os atores e o espaço, e ao fim, outros procedimentos se encarregam de trazer 

as coisas a seu estado inicial. Estas técnicas baseiam-se na repetição de ações (de alguma 

maneira) ritmicamente organizadas, com contornos rituais. 

Por fim, a análise dos bastidores do pornô também pode servir-se da teoria 

goffmaniana,  no sentido de observar etnograficamente as interações e as apresentações do 

self que neles têm lugar. A idéia de performance é essencial em Goffman (1975). Este 

autor se utiliza da metáfora teatral para explicar que as interações sociais são “cenificadas”. 

Os atores preparam seus papéis sociais nos bastidores, manipulam-nos dependendo da 

situação e do roteiro (em um jogo de espelhos e máscaras, se pensarmos nos temos de 

Strauss (1999)), para logo representá-los em uma platéia de interações na qual os outros 

também são atores. 
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3.1. Preliminares 

 

Existem quatro tipos de produtoras vigentes e ativas na indústria pornográfica 

paulistana, atualmente. A diferença entre elas determina a maneira como a produção de um 

filme é levada a cabo. Há produtoras-empresas, produtoras-pessoas, empresas-

distribuidoras e produtoras free lancers. As primeiras atuam como um coletivo com 

papéis diferenciados e hierarquicamente organizados. Nelas, os indivíduos desempenham 

suas funções de maneira mais ou menos estável e sistemática. Nas segundas, a maior parte 

dos ofícios é preenchida por uma só pessoa quem, além de ser o dono, atua igualmente 

como produtor, diretor, fotógrafo, recrutador e distribuidor. As empresas-distribuidoras 

também produzem seus próprios filmes mas, à diferença das produtoras-empresas, o 

fazem mediante contratos terceirizados, isto é, sem manter funcionários fixos nem 

exclusivos. Em seu esquema de trabalho, as empresas-distribuidoras estabelecem uma 

ligação estável com equipes que se encarregam, por contrato, da produção do filme. Muitas 

destas equipes que trabalham de forma terceirizada, mas com vínculos estáveis com as 

empresas-distribuidoras, também atuam como produtoras free-lancers para outras redes do 

mercado pornô, majoritariamente internacionais. Há também outros produtores free-

lancers que dispõem dos materiais e equipamentos necessários para a fabricação de um 

filme, mas que trabalham por encomenda, eventualmente, não tendo a pornografia 

necessariamente como seu principal ofício. Este capítulo vai tratar especialmente das três 

primeiras situações.  

A decisão de investir na realização de um novo filme provém dos donos das 

produtoras. Eles também decidem o estilo do trabalho a ser feito e o orçamento que será 

destinado para tal fim. Por um lado, os donos acompanham de perto, junto a seus gerentes 

de vendas, os resultados da distribuição nacional e internacional, conseguindo com isto ter 

uma visão geral do tipo de produto demandado e que conseguirá inserir-se 

satisfatoriamente no mercado. Ao mesmo tempo, as empresas procuram manter uma meta 

quantitativa de produção mensal de filmes que lhes permita concorrer ativamente no 

mercado. As idéias acerca de um tipo específico de imagem ou de cena também advêm 

freqüentemente dos diretores. Em ambos os casos, dono e diretor reúnem-se para trocar 

opiniões e determinar rapidamente o rumo da produção.  

O conhecimento dos resultados da distribuição proporciona às equipes um conjunto 

de idéias fixas para as produções, nelas implementando algumas variações temáticas ou 

cênicas. A este respeito, o Japonês fornece como exemplo:  
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A gente sabe o que vai dar certo. Por exemplo, mulher nova e, principalmente, 
menina, com cara de ninfeta, isso é certeza que vende. Então, todas as produtoras 
têm filmes de ninfeta, da escolar, da menininha do shopping. Eles dizem o que é 
que vende e a gente faz, a gente vai inventando os ambientes para filmar ninfetas.  
 

Mauro comenta, ainda: 

 
Com filmes hetero, as idéias são fáceis porque eu realizo minhas próprias fantasias 
sexuais; a idéia, eu não boto no papel, eu vejo o lugar e pronto, já imagino o que 
vou gravar. Com gay e travesti, a gente pesquisa. O maquiador da minha equipe é 
gay. Ele conhece muitos ambientes, conhece muitas histórias, e, também, a gente vê 
muitos filmes americanos; as pessoas gostam muito dos gays latinos, das 
historinhas de escoteiros, colegiais, policial, presidiário, cowboy. O pessoal curte 
muito essas coisas, e então a gente faz filme gay com essas fantasias. 
 
 

Na busca por idéias, a pornografia também imita de maneira paródica, filmes 

convencionais que têm obtido sucesso cinematográfico. Assim, filmes como Tropa de elite 

(de José Padilha), Olhos bem fechados (de Stanley Kubrick), Menina de ouro (de Clint 

Eastwood), 300 (de Zack Snyder), ou Kill Bill  (de Quentin Tarantino), entre muitos outros, 

têm servido de inspiração às narrativas do pornô nacional.  

Contudo, as idéias temáticas para a produção de um vídeo irão depender do estilo 

no qual o filme se inserirá. Existem dois tipos de linguagens utilizadas no pornô que 

exercem influência direta sobre as temáticas, ou mesmo, dispensam o imperativo de se 

fazer uso de algum tema em específico. Atualmente, o estilo mais em voga no mercado 

pornô brasileiro é o denominado Gonzo, isto é, filmes que carecem de um enredo com 

começo, meio e fim, que funcione como fio condutor das cenas.36 Como no gonzo, as 

quatro ou cinco transas que integram o filme não possuem nenhuma ligação entre si, não 

existe a obrigação de se criar para elas uma temática em comum. Há, no entanto, gonzos 

feitos com uma idéia de fundo: cenas soltas de séries de anal total, ou cenas soltas 

exclusivamente com mulheres louras, por exemplo. Este estilo abre mão também de 

produções previstas com muita antecipação. Às vezes, os diretores recriam a cena no 

momento mesmo da filmagem, a partir do elenco do qual dispõem. 

Por outro lado, existem filmes em que as cenas permanecem ligadas entre si a partir 

de um enredo comum – por exemplo, uma festa de aniversário na qual sucessivamente 

                                                 
36 Originalmente, a palavra “gonzo” faz referência a produções nas quais o operador de câmera ou o diretor 
intervém na ação do filme, falando com os atores e aparecendo na cena. A intenção desta técnica — também 
utilizada pelo jornalismo – é envolver a audiência na ação.   
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transcorrem várias transas – que, embora expostas de maneira separada, fazem alusão às 

pessoas que participavam da situação e a um mesmo contexto. Embora este tipo de filme 

demande uma maior atenção em sua produção, em ambos os casos, a velocidade no 

esquema de trabalho é a regra: a maioria das produtoras, especialmente aquelas que contam 

com menor capital econômico, funciona sob a lógica da velocidade, investindo em 

estratégias de rendimento de tempo e dinheiro. Sendo assim, grande parte dos filmes 

responde a um estilo de produção padronizada que segue um roteiro de execução célere e 

eficaz.  

Uma vez tomadas as decisões sobre o filme que será realizado, o diretor se dirige ao 

produtor. Em alguns casos, este é alguém que exerce outras funções na equipe – pode ser 

fotógrafo (como no caso do japonês), recrutador (como Vanessa), ou mesmo diretor (como 

Mauro, que se encarrega da produção quando os filmes contam com uma logística 

simples). Nas produtoras-pessoa, como já foi dito, não existe esta divisão do trabalho, as 

decisões e a execução dos filmes correndo por conta do trabalho de um único indivíduo. 

Contudo, na ação coletiva, existem algumas pessoas que exercem especificamente o papel 

de produtores. Elas nem sempre sustentam uma adesão direta e estável com as empresas do 

pornô, alguns trabalhando de maneira free lancer para peças de teatro, televisão ou vídeos 

comerciais, sendo eventualmente contratados para produzir um filme pornô quando a 

logística assim o determina. Dentre os produtores que conheci, uma trajetória destaca-se 

das demais. Trata-se de Sam, um homem de 44 anos que, paralelamente, atua como 

assessor de imprensa de sua produtora.   

Em uma das minhas primeiras visitas a um set, acompanhei uma rápida reunião de 

pré-produção entre Sam e Mauro para um filme que deveria ser feito na semana seguinte, 

nas praias do Guarujá. O enredo, informou Mauro, consistiria em encontros sexuais em 

alto-mar entre marinheiros e lindas mulheres. Juntos, fizeram uma lista dos atores e atrizes 

que deveriam ser convocados e planejaram as duplas que contracenariam. Sam deveria 

alugar um barco, um lugar para a hospedagem da equipe, comprar óleos para a pele, 

alimentos para oferecer durante a jornada de trabalho e combinar com o motorista os 

horários de deslocamento. Terminada a reunião com Mauro, Sam começou imediatamente 

a ligar para cada uma das pessoas do elenco. A maioria dos produtores tem dois ou até três 

telefones celulares de diferentes prestadoras de serviços. Dessa forma, podem fazer 

ligações simultaneamente e ter sempre uma linha livre para receber ligações – pois em dias 

de produção seus aparelhos não param de tocar. Sam programou com cada ator e atriz os 

dias e horários das filmagens, explicando-lhes que era preciso pontualidade, pois 
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necessitariam fazer cenas desde as sete horas da manhã para aproveitar a luz. Tendo em 

vista de que as filmagens não seriam feitas em um motel, solicitou-lhes que levassem suas 

próprias toalhas de banho, chinelos, produtos de higiene pessoal, roupa de cama e, para os 

homens, um item obrigatório: sunga branca, que seria o figurino básico da cena. Lembrou-

lhes também uma condição obrigatória no caso de sua produtora: todos deveriam fazer o 

teste de HIV dois dias antes da filmagem. Depois de agendar todo o elenco, Sam passou a 

combinar com o cameraman a compra dos filtros que precisariam usar para gravar as cenas 

em plena luz do sol.  

Este tipo de produção não é extraordinário na pornografia brasileira. Várias 

empresas investem em filmagens feitas em cenários exteriores, como praias ou fazendas, 

que alugam durante dias consecutivos para a realização de diferentes cenas.  Contudo, as 

produções mais corriqueiras são eventualmente feitas em estúdios de filmagem, o cenário 

“teatral” por excelência sendo, de fato, os quartos de motel. Nestes casos, os produtores 

enfrentam menores desafios. Devem agendar o elenco (para tanto, dirigindo-se aos 

recrutadores, fazendo seu próprio recrutamento ou convocando elenco conhecido), chamar 

o maquiador, comprar Viagra, lubrificante e, caso seja a práxis de sua empresa, camisinhas 

também. Devem também montar o figurino, o que grande parte das vezes consiste na 

compra de lingeries e acessórios como brincos, pulseiras, colares e saltos, ou em sua 

seleção dentro do estoque da própria empresa.  

Vários produtores vão buscar pessoalmente, nos laboratórios clínicos, os resultados 

das provas feitas pelo elenco para descartar ou detectar a presença de HIV em seu sangue. 

Outros ainda costumam acompanhar o elenco enquanto efetua as provas. Esta etapa é 

dispensada nas produtoras que não abrem mão da camisinha em suas performances. 

Quando estes passos forem cumpridos, os produtores alugarão uma suíte ou um quarto de 

motel, muitos dos quais mantêm parcerias com as empresas, integrando, desta forma, a 

grande rede de produção.  

As gravações acontecem quase sempre de manhã. Nestes dias, os produtores são os 

primeiros a chegar ao local. Eles já trazem consigo todos os equipamentos necessários ao 

trabalho: aparelhos de iluminação, câmeras e som, assim como tecidos, panos e outras 

peças que servirão para decorar o ambiente. Sendo os primeiros a chegar, eles escolhem a 

suíte que constituirá o set de filmagem, tendo o cuidado de que esta se ajuste a seus 

orçamentos e/ou às exigências estéticas do filme. Alugam também outro quarto de menor 

preço e luxo, quase sempre contíguo ao anterior, onde acontecem outros preparativos 

prévios à filmagem.  
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Quando os motéis estão localizados na periferia de São Paulo, em cidades próximas 

como Osasco ou São Bernardo, ou em sítios e fazendas, é freqüente que o produtor para ali 

siga em seu próprio carro ou em uma van com um motorista contratado para este fim, 

buscando as pessoas do elenco em seus domicílios ou em algum ponto de encontro para 

levá-los ao local de filmagem. Alguns destes pontos são recorrentes, sendo reconhecidos 

por todas as pessoas que pertencem ou circulam pelas redes de produção de pornografia 

paulistana, sendo mais usuais quando se trata de filmagens de multidões, como orgias, ou 

quando se prevê a gravação de numerosas cenas em um mesmo dia. Ninguém lembra 

quando ou como esses pontos de encontro começaram a se estabelecer e, no entanto, eles 

constituem lugares de reunião pré-filmagem desde o apogeu do pornô, em 2000, até os dias 

de hoje. O mais usual fica só a alguns passos da Praça da República, em uma área 

comercial, em frente de uma boate que muitos deles freqüentam. Ali, desde as 7h da manhã 

(horário muito recorrente), o elenco vai chegando aos poucos, aguardando sentado nas 

escadas exteriores do prédio que é a referência principal, até a totalidade do pessoal 

aparecer. Neste universo, as pessoas são relativamente pontuais, contudo a espera sempre 

se estende por volta de uma hora e meia. 

No mesmo quarteirão, localiza-se um laboratório clínico onde, eventualmente, as 

pessoas fazem o teste de HIV. Quando o horário de encontro marcado é posterior às 10h da 

manhã, este ponto é estratégico porque permite aos produtores encontrar o elenco e pegar 

os resultados dos exames simultaneamente. Não são poucos aqueles que preferem o 

método de buscar pessoalmente atores e atrizes, assim asseguram que não haja atrasos que 

prejudiquem os itinerários. Outros produtores preferem marcar um horário com o elenco, 

posterior àquele combinado com a equipe de produção.  

O pessoal técnico – os cameramen, fotógrafos e lumino-técnicos – é o segundo a 

chegar ou simultaneamente aos atores. De imediato, começam a trabalhar na montagem do 

cenário. Neste momento, o set começa a ser invadido por um clima de agitação: vários 

homens vão de um lado para o outro instalando fios elétricos e colando-os às paredes com 

fita isolante, erguendo tripés e faróis, testando o som e trocando iluminadores de lugar até 

acharem a posição mais adequada. Paralelamente, o produtor, com a ajuda de algum 

assistente (e da antropóloga), decora o set, colocando panos de cores diversas, almofadas, 

flores, plantas e, às vezes, algumas peças de mobiliário. Os diretores também participam 

desta “correria”. Mesmo delegando funções e reconhecendo o papel-chave do produtor 

nesta etapa do trabalho, os diretores sempre acompanham de perto o processo de 

montagem, expressando suas opiniões. No set de filmagem, eles são os portadores da 
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palavra final e decisória; na ação coletiva, só a palavra dos donos das empresas possui 

maior peso.  

O clima frenético de agitação recém-mencionado está sempre acompanhado de uma 

atmosfera que só posso descrever como relaxada. Algo que percebi durante o ano e meio 

em que acompanhei produtoras pornô, foi a existência de certa leveza ou tranqüilidade na 

execução do trabalho, convivendo com a velocidade mencionada parágrafos atrás. Tal 

leveza transparece pelo tipo de relação que muitos deles mantêm entre si. Várias equipes 

estão conformadas por indivíduos que se conhecem e trabalham juntos há muitos anos, 

conservando relações interpessoais estreitas e estando unidos por afetos, amizade e 

reciprocidades. Há entre eles uma troca constante de conhecimentos. Algumas pessoas 

começaram suas trajetórias nestas redes sem ter sequer idéia do funcionamento dos 

equipamentos técnicos, mas foram aos poucos aprendendo, graças à instrução de um 

diretor, de um fotógrafo ou de um cameraman experiente. Rafinha, por exemplo, é um 

cameraman que trabalha para diferentes produtoras, atualmente prestando serviço para a 

mais prestigiada do mercado. Tem 27 anos e cinco de experiência no pornô. A este 

respeito, comenta:  

 
Tudo que sei, foi Zeca que me ensinou. O filho dele é meu melhor amigo. Desde 
garotos, ele me contou do trabalho do pai. A gente morava no mesmo prédio, aí, 
quando o Zeca estava editando um vídeo na casa dele, ou trabalhando nas imagens, a 
gente foi aprendendo. O Zeca nos levava pra fazer vídeo comercial e me passava a 
câmera: pega aí, faz assim. Aí, quando ele começou a fazer pornô, também eu fiquei 
a fim, e ele começou a me levar, me passava a câmera, dizia: “agora é com você, 
Rafa”. Foi assim. Hoje, o filho dele é um dos melhores de São Paulo na edição, sabe 
muito! Eu sei de edição também, mas gosto mesmo é de brincar com a câmera.  

 

 A rede de pessoas que atuam nos bastidores do pornô é pequena e estreita. Em São 

Paulo, em se tratando de filmes hetero, contam-se em torno de 8 cameramen, 5 fotógrafos, 

10 diretores, 8 maquiadores (sendo que só uma mulher se destaca neste ramo) e todos se 

conhecem. Há diretores que trabalham exclusivamente para uma produtora, outros que se 

estabelecem em várias equipes simultaneamente, há alguns que fazem seus próprios filmes 

e criam parcerias com produtoras que também funcionam como distribuidoras e, 

finalmente, há alguns atores pornô que têm incursionado recente e esporadicamente no 

ofício da direção. Vários destes diretores também encabeçam filmagens dos gêneros gay, 

travesti e bizarro, ou porque suas empresas produzem este tipo de filmes, ou por serem 

contratados eventual e especificamente (inclusive por produtoras internacionais) para este 

fim. Em relação ao resto da equipe, verifica-se uma ampla mobilidade: costumam circular 
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entre uma produtora e outra, poucos se estabelecendo de maneira exclusiva com uma única 

empresa, muitos sendo contratados com certa freqüência, mas como free lancers. A 

combinação entre mobilidade e instabilidade gera, ao mesmo tempo, vínculos abrangentes 

que se caracterizam pelo conhecimento dinâmico de um número vasto de pessoas que se 

engajam ou transitam pela rede. As trajetórias destes indivíduos no pornô variam de cinco 

a dez anos, alguns poucos chegando a completar ao redor de quinze.  

Então, nas preliminares de uma filmagem, quando o pessoal técnico organiza o set, 

é freqüente escutarmos conversas sobre o churrasco que compartilharam no final de 

semana, a garota que algum deles conheceu na balada da última sexta-feira, um namoro 

que está (ou não) dando certo, e coisas deste tipo, enquanto, ao mesmo tempo, discutem 

sobre a maneira como a cena deve ser captada, a localização da mobília, o ângulo da 

habitação que se pretende mostrar e outros temas específicos de trabalho. 

 Certamente, o profundo conhecimento que as pessoas têm umas das outras, 

inclusive em relação a detalhes da vida íntima, abre caminhos também para conversas das 

quais se subtraem duplas intenções, mexericos e acusações que demonstram que nas redes 

da pornografia – como em qualquer rede social, independentemente do grau de 

proximidade e da qualidade da interação dos indivíduos que a integram – há lugar para 

jogos de poder, concorrências e “puxadas de tapete”.  

Neste sentido, ainda que em um clima relaxado, o set de filmagem opera também 

como um espaço no qual se disseminam informações que, como já apontado por Epstein 

(1969), cumprem a função de controlar os comportamentos dos indivíduos e reforçar as 

normas que regem a rede, especialmente quando as informações tomam os contornos de 

fofoca. Algumas delas, em tom acusatório, têm a capacidade de diminuir os campos de 

possibilidades do sujeito acusado e, inclusive, paralisar o curso de uma carreira – por 

exemplo, quando se comenta que alguém do elenco fez um filme contracenando com 

animais, que tal diretor só serve para “filmar cachorros”, que alguém está consumindo 

drogas em excesso, ou que “fulana de tal” está gorda, comentário este freqüente entre as 

atrizes.37  

A montagem do set sempre leva cerca de duas horas, às vezes mais. O tempo gasto 

vai depender da complexidade da estética do cenário, de atrasos na chegada do pessoal 

técnico que eventualmente venham a ocorrer, de algum equipamento que apresente falhas 

ou de algum implemento que esteja faltando (pilhas, baterias, fitas, filtros).  

                                                 
37 Esta temática será tratada com maior detalhamento no quinto capítulo. 
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Em seguida, o produtor, o diretor ou um assistente começa a preencher os contratos 

do elenco, nos quais as pessoas cedem direitos totais sobre o uso de sua imagem. Para fazê-

lo, pedem que lhe sejam mostrados os RG’s. Assim, escrevem nas folhas de papel o nome 

verdadeiro do sujeito (mesmo que nos filmes sempre se faça uso de nomes artísticos), o 

número de identidade, além do CPF e do endereço atualizado. Desta maneira, tem-se 

assegurada a maioridade de todos os envolvidos na produção. 

 Levando em conta a ilegalidade da prática de filmar menores de idade, as empresas 

redobram cuidados para não cair na transgressão, pois a dinâmica contínua de renovação 

de elenco, ou seja, a fluidez e a expansão das redes nas quais se baseia o mercado pornô, 

são interpretadas pela produção como uma brecha que possibilita cometer erros desse tipo. 

Em 2006, uma das empresas que acompanhei passou por uma experiência delicada: uma 

aspirante a atriz, de 17 anos, falsificou o RG e conseguiu filmar com eles pela primeira vez 

e, muito rapidamente, com outra produtora. Ambas as empresas a contrataram sem 

perceber a fraude. Conta-se que a garota foi estimulada por alguém (nunca ninguém soube 

exatamente quem) a participar de um programa noturno na Rede TV que privilegia temas 

que causem escândalos, especialmente de tipo sexual. Finalmente, para a sorte das duas 

produtoras, a garota foi convencida por pessoas do universo pornô a desistir de sua 

intenção, pois isto implicaria no fechamento permanente das portas desta indústria, caso 

ela pretendesse nela reingressar. Uma das empresas descartou totalmente a cena 

protagonizada pela menor, a outra lançou-a no mercado um ano depois, quando ela já tinha 

18 anos.   

Por estes motivos, os produtores só são condescendentes quando trabalham com 

elenco conhecido e do qual já possuem previamente todos os dados. No entanto, a cada vez 

que alguém novo aparece, a presença in locu do RG e a confirmação de sua veracidade, 

determina a participação (ou não) do sujeito na produção.38 Imediatamente após o 

preenchimento do contrato, a pessoa será encaminhada para o fotógrafo que tirará um 

retrato de seu rosto com a carteirinha de identidade à altura do pescoço. Em dias de filmes 

orgiásticos, por exemplo, ou qualquer outro que reúna um elenco numeroso, até os atores e 

atrizes conhecidos são compelidos a tirar fotografias de seu rostos e RGs nos mesmos 

moldes.    

                                                 
38 Presenciei uma situação em que uma garota que iria gravar pela primeira vez, em São Paulo, para uma 
produtora nacional, chegou ao set de filmagem sem seu RG, argumentando que o tinha esquecido no bolso da 
roupa que usava no dia anterior. O diretor não hesitou em dispensá-la, embora o pessoal técnico e a 
montagem estivessem prontos para começar a cena e o estúdio já tivesse sido pago por um determinado 
número de horas. Para solucionar a questão, chamou a Vanessa, que rapidamente arranjou outra atriz e levou-
a para o set. 
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Em dias de filmagens gay, os produtores e/ou diretores mantêm conversas pré-

filmagem com o elenco acerca dos papéis a serem desempenhados na transa. Se isto não 

tiver sido previamente combinado durante o recrutamento, neste momento, se determina 

quem terá papel passivo e ativo na performance. Especifica-se, aliás, a que outro tipo de 

práticas os sujeitos costumam aderir, isto é, se são liberais ou versáteis – como explicado 

no capítulo anterior – enfim, quais são suas restrições e especialidades.  

Paralelamente, no quarto contíguo, outro tipo de preparação tem lugar. Os 

produtores disponibilizam sanduíches, bolo, croissants, frutas, biscoitos, sucos, iogurte, 

queijo, pão, presunto, leite, café e geléia. Algumas produtoras solicitam o café-da-manhã 

oferecido pelo motel e, quando as filmagens se estendem, proporcionam também o almoço 

para toda a equipe. Em geral, as produtoras-pessoa não oferecem alimentação no local, 

mas convidam o elenco para um restaurante quando o expediente termina. Outras somente 

oferecem sanduíches e refrigerantes, isto vai depender da capacidade econômica de cada 

empresa. Aos olhos do elenco, o tipo de alimentação oferecido é também um marcador de 

prestígio que consegue positivar – ou ter efeito contrário – o capital de uma produtora em 

comparação a outras. Escutei atores e atrizes comentarem que já haviam dispensado 

propostas de trabalho quando o recrutador lhes disse que deveriam levar sua própria 

comida ao set. Entre o pessoal da produção, é comum a alimentação modesta ser utilizada 

como um motivo para se acusar outras empresas de serem ruins e de proporcionarem tratos 

inadequados ao elenco. Assim mesmo, aqueles que trabalham em empresas de menor 

capital respondem a esta acusação, afirmando que, mesmo não oferecendo os melhores 

alimentos, conseguem fazer bons filmes, captar um bom elenco, maximizar seu rendimento 

e manter-se ativos no mercado.  

Para atores, atrizes e travestis, receber uma boa alimentação é um sinônimo de bom 

tratamento. Este, por sua vez, associa-se a um valor que atravessa – de distintas formas – 

suas visões de mundo e os sentidos como interpretam sua própria ocupação: o respeito. 

Como disse no capítulo anterior, a grande maioria dos performers do pornô atuam 

paralelamente como garotos e garotas de programa e muitos deles circulam ou engajam-se 

em outras redes da indústria sexual. Assim, há entre eles a clara noção de que, ao trabalhar 

com sexo, colocam-se em um lugar socialmente estigmatizado, contaminado e desviante.39 

A partir do lugar que ocupam, apreciam e demandam um tratamento humanizado que 

desloque contingencialmente o espaço de “outredade” ou de outsiders que lhes é outorgado 

                                                 
39 A análise sobre a carreira de ator e atriz pornô, o engajamento no trabalho sexual e as interpretações que os 
sujeitos fazem sobre sua própria ocupação serão tratados com maior detalhe no último capítulo. 
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pela transgressão implícita cometida com seus ofícios, às normas morais hegemônicas. 

Desta forma, trabalhar em um set de filmagem que ofereça boa alimentação, um tratamento 

pessoal delicado, boas roupas, maquiagem e um cachê aceitável, para muitos significa 

deslocar o trabalho sexual de um “não-lugar” ou de um “mau-lugar” e transpô-lo a um 

território de respeito, no qual ele se constrói como profissão e em que, mais do que putas e 

michês, as pessoas são reconhecidas como atores e atrizes.  

Com a mesa farta à disposição, o elenco senta para comer. O resto do pessoal aparece 

para beliscar. Os diretores enfatizam a necessidade de que os atores estejam bem 

alimentados para se fortalecerem e potencializarem seu desempenho na transa. As atrizes 

também comem, mais sempre o fazem em menores quantidades e escolhendo alimentos 

leves, cuidado este que igualmente visa um melhor desempenho na cena. Em geral, as 

pessoas que atuam na pornografia mantêm hábitos estritos de cuidado com o corpo. Estes 

são interpretados dentro das redes de produção e por eles próprios como ferramentas de 

trabalho e, de sua boa aparência e beleza, depende a qualidade de suas inserções, a 

permanência na indústria e a possibilidade de expandirem seus ganhos. Do mesmo modo 

como os músicos treinam longas jornadas até dominarem seus instrumentos, atrizes, atores 

e travestis investem dinheiro e tempo no cultivo do corpo, um corpo pensado também 

como mercadoria. Neste sentido, assemelham-se a esportistas, modelos e pop stars, entre 

outras profissões.40 Assim, associam rotinas cotidianas em academias com dietas, hábitos 

alimentícios saudáveis, tratamentos de beleza como spilling facial, tratamentos para o 

cabelo, unhas, depilação, lentes de contato, bronzeamento artificial (para deixar a pele 

morena e imprimir a marca do biquíni), clareamento de dentes e cirurgias estéticas, 

especialmente lipo-sucção e silicone nos seios. É freqüente ainda que além dos homens – 

entre os quais isto é relativamente comum – e das travestis, as mulheres também façam uso 

de métodos como bombear-se com hormônios e medicamentos especiais (alguns utilizados 

em tratamentos veterinários) para arredondar glúteos e pernas e eliminar a celulite.41  

                                                 
40 Sobre a experiência ocupacional da autoprodução corporal dos boxeadores, Loic Wacquant (2000: 137) 
afirma: “Ao treinar, o boxeador usa seu próprio corpo ao mesmo tempo como matéria-prima e como 
ferramenta para remodelar esse mesmo corpo de acordo com as exigências peculiares do ofício. Ele se engaja 
em trabalhos corporais especializados que têm o objetivo de produzir um tipo específico de capital corporal 
que pode ser vendido e valorizado no mercado pugilístico”.  
41 Existe uma rede entre as atrizes na qual corre a informação sobre os lugares que fazem cirurgias estéticas 
com bons resultados, permitindo parcelar o pagamento de modo razoável. Este método tem sido efetivo para 
muitas garotas que, deste modo, conseguem moldar seus corpos. Por outro lado, corre também informação 
acerca das pessoas que sabem aplicar as “bombas” diretamente na zona do corpo que se pretende aprimorar, 
ou sobre o tipo de medicamentos úteis para este fim. Nem todo mundo se atreve a experimentar estas 
técnicas, levando em conta que quem as efetua geralmente possui um conhecimento empírico, muito mais do 
que especializado. Às vezes são eles mesmos, os garotos de programa, por exemplo, que fazem estas 
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Visando o cuidado com o corpo, as pessoas sabem exatamente o que devem comer e 

em que quantidades. Contudo, nas preliminares de uma filmagem, a distinção entre a 

alimentação de homens e mulheres guarda relação com um fator-chave: elas, por serem as 

receptoras do coito anal, precisam manter limpas as paredes internas dos intestinos e evitar 

alimentos fortes que possam estimular o esfíncter anal interno, isto se aplica igualmente 

para travestis e garotos que fazem o papel de passivos sexuais.  

Assim, a alimentação leve faz parte de uma das principais preparações para a cena; 

algumas mulheres, de fato, dispensando a comida pré-filmagem. Alguns homens, por sua 

vez, preferem beber somente uma vitamina ou alguma bebida energizante antes de gravar, 

argumentando que um excesso de alimentos poderias lhes causar enjôo no auge da 

performance. 

No meio de toda esta preparação, o clima relaxado estende-se à interação entre 

atores e atrizes. Muitos deles mantêm relações de amizade para além das filmagens; outros 

se conhecem por já terem contracenado previamente, mas seu contato limita-se aos 

encontros de trabalho; outros, no entanto, vêem seus companheiros de cena pela primeira 

vez naquele momento e lugar. Assim, durante as preliminares da gravação, alguns escutam 

música em seus Ipods ou falam em celulares, outros dialogam entre si sobre temas 

diversos, qualquer coisa sendo motivo para risos, piadas e conversas “à toa”.  Travam-se 

também diálogos relacionados ao trabalho, nos quais os atores explicam uns aos outros 

procedimentos de tipo sexual úteis para o aperfeiçoamento de suas performances. É 

comum escutar uma atriz mais experiente explicando a uma novata técnicas para aprimorar 

o sexo anal, por exemplo, ou alertando-as acerca dos comportamentos que não devem 

protagonizar se quiserem continuar no mercado. Às vezes, passam-se informações sobre 

boates, bares ou privês que estão precisando de pessoal e sobre a qualidade do trabalho 

desses lugares; são aconselhadas sobre aonde podem dirigir-se e aonde não, ou em quais 

produtoras pornô valeria a pena participar, em detrimento de outras. Em resumo, o elenco 

também utiliza o set de filmagem como um espaço de transmissão de informações e 

aprendizados de diversos tipos.  

Há ainda duplas que aproveitam as preliminares para combinar os detalhes do 

desempenho diante das câmeras. Embora as posições sexuais estejam previamente 

demarcadas – como será explicado mais adiante – as pessoas explicitam as maneiras como 

preferem fazer sexo e combinam quais práticas e estilos excluir do roteiro, sem transgredir 

                                                                                                                                                    
intervenções, remetendo assim à experiência das bombadeiras das travestis que Silva (1993) e Kulick (2008) 
mencionam em suas pesquisas.  
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modos predeterminados pelas convenções sexuais do mercado pornográfico. Por exemplo, 

em algumas conversas que assisti, as atrizes pediam a seus colegas de cena para não puxar-

lhes o cabelo nem empurrar a cabeça com força no momento em que estivessem fazendo 

sexo oral, não lubrificar seus próprios pênis com saliva, não esbofeteá-las no rosto, ou não 

exagerar na rudeza durante as penetrações anais. Contudo, é preciso salientar que nem 

todas as pessoas possuem o mesmo campo de manobra para estabelecer eficazmente este 

tipo de negociações. Na maioria das vezes, os diálogos mencionados dão-se entre pessoas 

que, por conta de sua trajetória no pornô, possuem experiência no ofício e certo grau de 

status nessas redes, inexistindo (ou de modo incipiente) dinâmicas análogas entre os 

novatos. 

Uma das etapas-chave da preparação para a cena consiste no delicado e metódico 

ritual de higiene corporal – ao qual se submetem todas as pessoas do elenco – que ocorre 

logo após a refeição. Os rapazes que exercerão o papel de ativos sexuais, seja o filme 

hetero, gay ou travesti, tomam um banho que muitas vezes se prolonga por quinze minutos. 

Só quando as produtoras gravam várias cenas simultaneamente, quando se trata de um 

filme de multidões ou quando há somente um banheiro disponível, os rapazes demoram 

menos tempo embaixo do jato de água. Os diretores insistem na obrigação de se lavar 

copiosamente as axilas e, especialmente, o pênis para que dele seja eliminado qualquer 

odor desagradável causado pelo suor ou pela urina. Alguns garotos aproveitam o momento 

dentro do banheiro para raspar os pêlos pubianos, deixando testículos e virilha 

evidentemente desbastados, rotina que obedece à imagem pornográfica canônica, nos dias 

de hoje, que cria um discurso sobre corpos e genitálias perfeitos, tendo, também, como 

objetivo, criar um visual no qual o tamanho do pênis pareça aumentado.  

Às vezes, dependendo da vontade ou do estilo de trabalho do produtor ou do 

diretor, quando os garotos saem do banheiro, vestidos apenas com chinelos, sunga ou 

roupão, são submetidos a um escrutínio milimétrico.  Isto é, observam de perto a pele do 

pênis, o prepúcio e o escroto para se assegurarem de que não haja feridas ou fendas pelas 

quais possa haver algum corrimento de sangue que possa prejudicar a estética da cena e/ ou 

possibilitar a transmissão de algum tipo de doença. Alguns produtores mantêm este 

cuidado, mesmo quando na transa for usado preservativo, que é dispensado durante o sexo 

oral. Finalmente, todos os rapazes escovam seus dentes – alguns usam refrescante bucal – 

passam perfumes, cremes na pele e gel no cabelo, estes detalhes ficam ao gosto de cada 

um.  
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A higiene e a preparação de garotas, passivos sexuais e travestis é mais complexa. 

Trancados nos banheiros, a rotina começa geralmente com o uso de um supositório. Na 

maioria das vezes, estes medicamentos são proporcionados pela própria produção, que 

possui um conhecimento apurado de quais substâncias reagem no organismo de modo 

eficaz. Assim, mesmo tendo um custo maior no mercado, muitas empresas privilegiam o 

uso de Minilax. Posteriormente, passam a fazer uso das “duchinhas”, isto é, enemas e 

compressores de água que lavam o canal interno do ânus, com o fim de deixá-lo limpo e 

pronto para o sexo. Esta rotina é comumente denominada de “chuca”. Quando as filmagens 

são efetuadas em lugares que não oferecem as melhores condições logísticas ou em dias de 

gravação de multidões (como orgias), é comum que as pessoas façam este tipo de abluções 

em suas casas.   

Tendo como campo de estudo o sexo entre rapazes, Ribeiro (2008:3) analisa a 

“chuca” como um processo de vaginização do ânus, isto é, uma técnica útil para “eliminar 

todas as evidências da função biológica do órgão e constituí-lo como um órgão 

naturalmente voltado à prática sexual”. O autor comenta também o pânico que os sujeitos 

adeptos da prática têm de que caso esta não seja efetuada corretamente, possa trazer 

experiências infortunadas no momento do coito. Entre as pessoas que fazem pornografia, 

tal temor também existe. Os diretores sabem que as cenas em que por ventura ocorram 

estes infortúnios terão de ser submetidas a uma edição aprimorada. Uma outra 

possibilidade é que seja novamente filmado este momento da cópula, ou no pior dos casos, 

a cena será completamente descartada. As atrizes sentem vergonha quando isto 

eventualmente ocorre, pois mesmo se tratando de um acidente “perdoado” pelo coletivo, 

também pode vir a ser interpretado como falta de profissionalismo.  

Na rede de valores dos sujeitos da pesquisa, percebe-se que a metódica assepsia 

empreendida pelos passivos ou receptores anais coloca em cena um discurso sobre o 

prazer, um prazer que deve ser “purificado” (Ribeiro, Ibid) para que possa ser localizado 

no espaço mais aceitável dentro do leque de práticas sexuais existentes, comercializadas 

pelos diferentes segmentos do mercado pornô. Em relação à higiene, as estéticas 

pornográficas que acompanho se aproximam do mainstream ou o reafirmam, 

independentemente dos corpos que interajem na cópula, enunciando sua contraparte abjeta: 

o scat ou sexo no qual as fezes são o dispositivo do prazer.  Surge então uma pergunta: 

nestas representações, quais são as secreções aceitas e quais as espúrias? Ao longo do 

capítulo, voltarei a esta questão.  
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Existem outros medicamentos de uso freqüente entre aqueles que agem como 

passivos sexuais. No momento posterior à higiene íntima, algumas pessoas têm por hábito 

tomar um comprimido de relaxante muscular como Torsilax ou Dorflex. O objetivo destes 

remédios é o de tornar mais flexíveis as paredes, fibras e ligamentos que rodeiam o orifício 

anal para evitar dores e moléstias que possam ser prejudiciais ao desempenho pessoal e à 

performance. Mesmo atrizes, travestis e garotos experientes na prática fazem uso destes 

medicamentos, especialmente quando aquele com quem irão contracenar tem um genital de 

grande tamanho, quando a cena que será filmada pertence a uma série de penetrações 

exclusivamente anais – nas quais se valoriza um estilo mais forte na introdução do pênis – 

ou em séries que representam práticas sexuais violentas como o estupro.  

Algumas pessoas seguem cuidados especiais, como, por exemplo, ingerir um 

comprimido de Diasec ou outro remédio para segurar o intestino, além de untar o ânus com 

pomadas que contenham xilocaína. Certamente alguns que dominam as técnicas desta 

prática dispensam o uso de qualquer relaxante muscular ou anestésico. Num momento 

posterior a esta rotina, há ainda quem empreenda, na intimidade do banheiro, exercícios de 

alongamento do orifício anal e do canal retal. 

Espera-se que as garotas já estejam devidamente depiladas na zona da virilha – isto 

é, que a maior parte da zona pubiana esteja a descoberto, restando somente um pequeno 

grupo de pêlos acima de onde começam os lábios vaginais – e que as pernas estejam 

isentas de pêlos ou que os tenham descolorado. Muito ocasionalmente, elas precisam usar 

o banheiro do motel para este fim. Toda esta rotina de lavagem e cuidados íntimos precede 

o banho. No caso de garotas e travestis, a lavagem do cabelo é uma regra. Eventualmente, 

quando as garotas aceitam participar de uma filmagem apesar de terem o ciclo menstrual, 

fazem uso da técnica que consiste na introdução de bolinhas de algodão pelo canal vaginal, 

de maneira suficientemente profunda para não atrapalhar a penetração e, ao mesmo tempo, 

a uma altura adequada que lhes permita extraí-las posteriormente.  

Do outro lado do quarto, o maquiador da equipe de produção estende seu 

equipamento por sobre mesa. Vai tirando de sua nécessaire sombras, pincéis, batons, 

bases, delineadores e corretores de pele. Prepara também pedacinhos de espuma, bobs, 

pinças, escovas, silicone e secador de cabelo. O diretor lhe fornece instruções específicas 

quanto ao tipo de imagem que deseja projetar na atriz. Tal imagem guarda uma relação 

direta com a idéia que guia a cena: um rosto de menina, uma maquiagem de “mulherão”, 

um penteado bem abastado, ou pelo contrário, uma simples escova para deixar o cabelo 

liso. De um modo ou de outro, o cabelo da mulher ou da travesti sempre deve estar solto e 
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cheio de movimento, pois para o olhar pornográfico, este é também um símbolo de beleza 

e sensualidade. Por isso, é freqüente que quando elas têm o cabelo curto (coisa que 

raramente acontece), o maquiador lhes coloque apliques ou extensões artificiais ou, 

mesmo, uma peruca.  

Contudo, é necessário ressalvar que nas séries com travestis, a produção é muito 

menos caprichada. Donos e diretores de produtoras confirmam ser muito mais fácil vender 

e distribuir filmes por elas protagonizados, diante da grande demanda existente no 

mercado, ao mesmo tempo em que a qualidade exigida é significativamente menor, assim 

como os orçamentos destinados à produção dos filmes e os cachês por elas recebidos. 

Ainda assim, as travestis são submetidas à mesma praxe de aprimoramento estético pré-

filmagem que as mulheres.   

Quando sentam para serem maquiadas, tem início uma outra dinâmica que rompe 

com o clima de trabalho presente no set e com o tecnicismo do ritual de higiene. Das 

etapas pelas quais passa a atriz até chegar à cena, a maquiagem é um momento liminar. 

Naquele instante, rearranjam-se as etiquetas e os códigos de interação, operando-se uma 

transformação nos sujeitos em função da proximidade contextual que se estabelece entre 

eles, multiplicando os significados da experiência de se fazer pornô. Vários autores têm 

analisado os salões de beleza como espaços de catarse social, criação de vínculos afetivos e 

desafogo de segredos, fofocas e preocupações (cf. Vargas, 2003, por exemplo). No 

processo de produção de um filme pornô, este papel social concedido ao cabeleireiro é 

reproduzido.  

Sendo o set de filmagem um espaço voltado para a representação de um self 

público, no qual o corpo de atores e atrizes permanece nu diante das câmeras, ostentando 

uma sexualidade construída para o espetáculo, nas preliminares dá-se o contrário: 

especificamente na relação maquiador-garota, o que se coloca em cena é a sua contraparte, 

a intimidade. Enquanto se desenrola a rotina de embelezamento, estabelece-se um diálogo 

entre eles que pode atingir níveis emocionais profundos. Nestes momentos, as garotas 

costumam falar de suas vidas privadas: de seus namoros, de suas relações familiares, de 

seus projetos, de suas alegrias e tristezas. Nestas situações, soube que Cássia não falava 

mais com seu filho, que Marisa não era recebida pela família desde que começara a fazer 

pornô, que Mônica acabara de comprar uma casa para sua mãe, que Suzana sofria pelo 

final do casamento, que Cristina pretendia viajar em breve para Portugal com seu 

namorado, que Diamanda estava prestes a fazer a cirurgia de transgenitalizão, enfim, todo 

um universo de intimidades. Meu caderno de campo está repleto de anotações com 
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histórias da vida íntima das garotas e de algumas travestis que só pude escutar por 

acompanhar os momentos em que as confidenciavam ao maquiador.42  

Percebi ali que o maquiador é uma espécie de “exorcista” moderno que possui a 

faculdade de escutar e trazer alívio, às vezes pronunciando palavras e conselhos oportunos, 

outras, simplesmente calando. Ele atua como um mediador, abrindo caminho para uma 

outra dimensão do contato; as demonstrações mais claras de afeto assumindo significados 

concretos neste momento-espaço da ação coletiva. Como no teatro ou em outras profissões 

que demandam a criação de uma personagem para o palco, a filmagem pornô é muitas 

vezes precedida por instantes de intimidade, concentração e desabafo das emoções.  

A ressalva “muitas vezes” no parágrafo anterior procura salientar que não é 

possível generalizar e estender a experiência à totalidade das relações estabelecidas entre 

maquiadores e atrizes. Apesar de o florescimento da intimidade constituir uma forte 

tendência nesta díade, há maquiadores que preferem guardar distância e explicitar a 

interação no plano estritamente profissional – ou escolhendo com quem exatamente 

desejam estabelecer este tipo de relação – assim como há garotas que não revelam para 

ninguém do set detalhes íntimos de suas vidas.  

Quando o maquiador termina de embelezar as atrizes, elas passam a experimentar 

os diversos figurinos que produtores e/ou diretores tenham escolhido previamente. Tratam-

se geralmente de lingeries, shorts pequenos ou vestidos ajustados e curtos que permitem 

uma boa exposição dos corpos, sendo insinuantes nas áreas dos seios, pernas e nádegas. 

Elas também experimentam bijuterias, botas e sapatos de salto, acessórios que algumas 

vezes pertencem à própria atriz. Há também diretores, como Arnaldo, que preferem fazer 

uso da roupa que a atriz esteja usando no dia, com o intuito de transmitir um ar cotidiano 

na representação. Ele opina que, para o consumidor, é muito instigante ver na tela, fazendo 

                                                 
42 Algumas vezes, sentia-me constrangida por estar presente em um momento de interação íntima entre duas 
pessoas. Quando isto se passava, eu simplesmente saía e me dirigia a outro lugar do set para acompanhar 
outro viés das preliminares. Há ainda outras experiências a ressaltar sobre minha participação no campo 
nestes contextos específicos. Quando eu e a atriz nos encontrávamos pela primeira vez, e ela era informada 
que eu fazia uma pesquisa sobre o universo da produção de pornô, em geral sobrevinham três atitudes: não 
ocorriam conversas profundas entre ela e o maquiador, ou instalava-se um silêncio longo e constrangedor; ou 
ainda, ao contrário, a atriz mostrava-se interessada em me contar sua história. Neste último caso, muitas 
vezes, percebi a manipulação da apresentação do self e lembrei-me de Goffman (1975) – literalmente 
lembrava-me de Goffman naqueles instantes – quando explica que as pessoas, de forma calculada, podem 
projetar uma imagem de si mesmas com o intuito de transmiti-la aos demais atores da interação, às vezes 
esquecendo-se de que o observador percebe este jogo de projeções, e que uma manipulação inadequada pode 
gerar o efeito contrário ao desejado. No entanto, com o decorrer da pesquisa, quando as pessoas de alguma 
forma se acostumaram com a minha presença e passaram a naturalizá-la ou a incorporá-la, as garotas e os 
maquiadores continuavam seu diálogo, mesmo eu estando ali, às vezes, me incluindo na conversa e pedindo 
minha opinião. Algumas vezes, ainda, o momento da maquiagem foi justamente aquele que me permitiu 
estreitar relações com as atrizes.  
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sexo, uma mulher bonita, vestida de uma maneira mais próxima daquela como se vestem 

as jovens no dia-a-dia, pois isso está mais próximo das reais possibilidades do homem e, 

por isto mesmo, tem maior potencial de excitação. Desta maneira, desloca-se o fetiche do 

raro ou eventual (mais comum na pornografia) para o habitual ou prosaico. 

 Paralelamente, os atores vão complementando o ritual de preparação. Para tanto, 

não existe uma regra ou procedimento único; os atores dominam várias técnicas e delas 

fazem uso livremente, ao longo de suas trajetórias, visando atingir o objetivo final: a 

ereção. Um dos métodos mais comuns consiste no consumo de uma “bala” de Viagra ou 

smurf, como vários deles se referem a este medicamento, em analogia às criaturas azuis 

dos desenhos animados. O comprimido pode não ser exatamente o Viagra, mas este é o 

nome generalizado com o qual denominam qualquer cápsula que cumpra a função de 

causar uma ereção prolongada e propiciar o pronto apetite sexual. Algumas produtoras 

oferecem uma substância que se considera ainda mais efetiva. Trata-se de uma injeção 

aplicada diretamente sobre o pênis com uma seringa de agulha fina, o que causa uma 

ereção imediata.  

 O uso de Viagra e de outros medicamentos potencializadores da capacidade viril 

tem permitido à indústria pornográfica gerenciar uma dinâmica acelerada de produção que 

também responde a razões de ordem financeira. Diversas produtoras, especialmente 

aquelas que contam com menor capital econômico, funcionam sob a lógica do máximo 

rendimento de tempo e dinheiro. Em uma jornada de filmagem, estas empresas gravam, em 

sítios ou motéis, uma média de quatro a cinco cenas, começando de manhã cedo e se 

estendendo até altas horas da madrugada. Diante desta dinâmica veloz, a produção precisa 

contar com atores que cumpram seus papéis dentro da lógica de economia de tempo.  

Sendo assim, o uso de Viagra assegura que seus desempenhos sejam efetivos e que a 

produção não ultrapasse os limites econômicos impostos.  

 A rotina posterior ao uso do Viagra vai depender de cada ator. Alguns, com o pênis 

já completamente ereto, esperam pacientemente as indicações do diretor, fazendo 

eventualmente carícias sobre seu genital enquanto interagem com as pessoas da equipe de 

produção. Outros submergem em momentos de concentração, deslocando-se para algum 

lugar do set onde possam permanecer relativamente calmos e solitários. Lembro 

claramente da rotina de Marcus, um ator que, após ingerir um comprimido de Viagra, 

fechou-se no banheiro por longos minutos. O banheiro deste luxuoso motel tinha paredes 

de vidro que criavam a impressão de se tratar de uma extensão do quarto e da sala de 

jacuzzi. Por isso, do lado de fora, era possível enxergar o que acontecia por detrás da porta 
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transparente. Marcus não era completamente novato. Neste dia, gravaria sua oitava cena na 

indústria pornográfica. Contudo, seu nervosismo evidenciava-se nos movimentos 

circulares que fazia, caminhando no interior do pequeno espaço, agitando os braços como 

quem pretende relaxá-los e articulando algumas palavras em um tom baixíssimo – o que 

dava a idéia de que poderia se tratar de uma prece. Depois de alguns minutos, quando o 

comprimido surtiu efeito e ainda caminhando em sentido circular, Marcus submeteu-se a 

uma masturbação sistemática até receber o chamado do diretor. Ao sair dali, benzeu-se 

com a mão direita, desceu as escadas e começou a escutar atentamente algumas instruções 

do cameraman sobre a colocação do corpo em cena.  

Alguns meses depois, quando Marcus e eu tivemos a oportunidade de conversar 

calmamente, pela primeira vez, em um momento de dispersão no set de filmagem, ele me 

disse que sempre, antes de filmar, precisava de um momento de concentração no qual 

canalizava todas as suas energias para aquilo que estava por vir. Falou-me da dificuldade 

de se manter uma ereção mesmo depois do consumo do smurf por ser a excitação, na 

realidade, um estado mental.  

Igor, um ator com trajetória de quatro anos no pornô, concorda com a necessidade 

de se atingir um estado de concentração pré-filmagem, mas sua rotina é distinta. Quando o 

momento da gravação da cena se aproxima, ele prefere ligar o televisor e procurar um 

canal que esteja transmitindo filmes pornográficos, muito comuns em qualquer motel. Ele 

não se importa que alguém se aproxime, contanto que não lhe fale em excesso. Observa em 

silêncio a cena de sexo e, alguns minutos depois, começa a se masturbar. Os movimentos 

nunca são ágeis e fortes, pois sua intenção não é ejacular, mas suficientemente intensos 

para prolongarem a excitação. Como Igor, existem outros atores que dispensam o uso de 

Viagra ou de qualquer outra substância similar no momento inicial da preparação. Confiam 

em suas capacidades de obter um correto desempenho sem nada consumir e na experiência 

adquirida como atores pornô – e, alguns, como garotos de programa. No entanto, a 

produção mantém por perto o comprimido, caso ele venha a ser necessário, coisa que 

freqüentemente acontece.  

Há também ocasiões em que ocorre uma química entre os membros do elenco ainda 

nas preliminares. Quando isto acontece, o ritual de paquera e “pegação” começa já no 

período pré-filmagem, otimizando a preparação de ambos para a cena. Assim, beijos, 

toques, palavras e insinuações de caráter erótico originam um clima de desejo e criam uma 

expectativa pelo momento em que se consumará o encontro sexual.   
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Como mecanismo básico no preparo do corpo, sempre há masturbação. Há os que 

preferem assistir filmes pornô nos televisores enquanto aguardam, aqueles que se trancam 

no silêncio do banheiro para concentrarem-se, aqueles que se lembram ou imaginam a 

figura de uma pessoa que desperte seu desejo ou que se deleitam olhando para o corpo de 

seu parceiro de cena ou aqueles que procuram se garantir, desde o começo, ingerindo um 

comprimido. Seja como for, todos se masturbam para manter a disposição e, de fato, quem 

faz pornografia reconhece os momentos em que esta deve ser efetuada para viabilizar o 

cumprimento do objetivo, evitando procedimentos desafortunados ou atos inconclusos 

como uma “broxada” – perda da ereção – ou uma ejaculação precoce. 

Reconhece-se no set a importância e a pertinência da masturbação. Contudo, existe 

nas preliminares um momento adequado para fazê-la sem que se recaia em 

comportamentos indesejáveis. Existem normas tácitas sobre o uso do espaço e do tempo 

que antecede uma filmagem, e os transgressores destas normas correm o risco de ser 

repreendidos por meio de gestos, olhares, reprimendas verbais ou afrontas. Em uma dada 

ocasião, eu me encontrava em um motel junto com oito garotos que, naquele dia, iriam 

filmar quatro cenas para uma reconhecida produtora de filmes gay paulistana. Após o café 

da manhã, ainda havia tempo de sobra antes deles iniciarem a rotina de higiene, pois a 

produção de cenas sucessivas sempre acarreta uma demora maior na montagem dos vários 

sets. Assim, gerou-se no quarto um clima de bobeira, nos deitamos sobre a enorme cama 

redonda para falar sobre, literalmente, qualquer coisa que viesse à cabeça. De um momento 

para o outro, Cadu, o único garoto que não interagia com os demais, ligou a TV, procurou 

um filme pornográfico e aumentou o volume do aparelho de uma tal maneira que interferiu 

na conversa dos demais. No entanto, apesar do incômodo, ninguém lhe disse nada. Pouco 

depois, o garoto abriu o zíper da bermuda, enfiou a mão ali dentro e começou a acariciar 

seu pênis. Um dos rapazes disse-lhe, então:  

– Troca esse canal, cara! Assiste outra coisa! Cadu fingiu não escutar.  

Outro deles acrescentou: – Bota uma música, aí. Mas também não obteve resposta.  

Diante desta atitude, um dos rapazes comentou para os demais em voz baixa: – O cara é 

meio esquisito. 

– Sim – respondeu outro – a gente trabalha no sexo, tudo bem, mas não dá pra pensar nisso 

o tempo todo.  

– Eu não assisto pornô, nunca. É pra ficar maluco! Faço programa, faço pornô, não dá pra 

só ter sexo na cabeça. Acrescentou finalmente um quarto rapaz. 
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 O garoto continuou acariciando-se sem dar atenção aos comentários mas, ao menor 

descuido, um deles tomou o controle remoto e trocou para um canal que transmitia vídeos 

musicais. 

Interessante perceber como, naquele exato momento, sua atitude o deslocou do 

registro de interação reconhecido e aceito pelo coletivo. A masturbação é básica no set de 

filmagem, mas quando feita fora do tempo reservado para ela, converte-se em um 

procedimento não-autorizado, de acordo com a tipologia que Austin (2003) criou para 

catalogar os procedimentos desafortunados em atos rituais. Nesta mesma linha de análise, 

poder-se-ia dizer que tais atitudes se encaixam naquilo que Grimes (1996: 285) chama de 

misapplication, isto é, procedimentos existentes em um rito, mas que são mal empregados. 

Outras atitudes somam-se à experiência recentemente narrada. Trata-se de 

procedimentos reconhecidos mas que, ao serem feitos fora do tempo e do lugar adequado, 

conferem ao sujeito um estatuto – contingente e situacional – de outsider: por exemplo, 

atores que desde o início das preliminares já pretendem acossar as atrizes, manifestando 

seus desejos e expressando comentários sacanas. Contudo, o status conferido a um 

indivíduo por estas atitudes pode ser passageiro por diversos motivos: quando quem os 

executa é uma pessoa novata que tão logo domine os códigos, passe a comportar-se 

adequadamente; se o ato for cometido de maneira tão eventual que caia no esquecimento 

ou seja pouco comentado ou e se o indivíduo estiver trabalhando para uma produtora que 

se omita com relação a estes comportamentos.  

Importante destacar também que alguns destes procedimentos carregam uma 

intenção de fundo: pretendem dizer algo. Goffman (1975) chamou de fachada pessoal a 

apresentação identificadora do ator social para se distinguir dos demais sujeitos de uma 

interação, por intermédio da manipulação da aparência e de sinais fixos ou transitórios: 

expressões faciais, gestos, vestuários, discursos, sexo, idade ou cor da pele. No contexto da 

pesquisa, esse “algo” que se pretende dizer ou “fachada” está continuamente associado a 

um discurso sobre “machice”, uma imagem que se pretende transmitir aos demais sobre si 

mesmo: o fato de ser heterossexual. No caso do Cadu, em particular, três ações específicas 

me permitem fazer esta inferência: i) a não interação com seus colegas. Estando todos 

convocados para uma filmagem gay, ele permaneceu afastado do grupo de rapazes, alguns 

dos quais possuíam trejeitos efeminados e mantinham conversas sobre homens e 

namorados; ii) O filme pornográfico que assistiu na televisão era hetero. A programação 

do motel oferecia uma multiplicidade de filmes, alguns deles gay, mas Cadu optou por um 

hetero. Neste caso, arrisco-me a dizer que sua atitude visava manifestar que, mesmo 
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estando ali para protagonizar uma transa com outro homem, as mulheres (ou a transa com 

mulheres) são o objeto preferencial de seu desejo;43 iii) no momento da negociação dos 

papéis com o produtor, ele expressou que só atuava como ativo sexual, independentemente 

de contracenar com homem, travesti ou mulher.  

A heterossexualidade é vista como um valor que aumenta o capital de seu 

“portador” mas, sobre este ponto, me deterei um pouco mais adiante. Por enquanto, volto 

às preliminares.   

Às vezes, no meio da preparação, algumas pessoas pedem ao diretor ou ao produtor 

que lhes ofereça uma bebida alcoólica. Observei que, em geral, esta solicitação era mais 

freqüente entre mulheres e travestis. Alguns diretores consentem. O consumo de álcool no 

set de filmagem não é um evento extraordinário, mas tampouco é cotidiano. Vários 

diretores preferem dispensar qualquer uso de licor entre seus performers e, mesmo aqueles 

que não o dispensam completamente, têm cuidados para não recair no excesso, pois dali 

poderiam advir maus desempenhos dos atores, situações desafortunadas, confusões, 

bagunças e, com isto, a empresa poderia ganhar má fama dentro da rede. Alguns diretores 

comentam que é impossível dissimular os gestos e caretas involuntários que fazem diante 

das câmeras atores ou atrizes que gravam bêbados, questão que afeta negativamente a 

estética do filme e motivo pelo qual não aceitam um uso desmedido de bebidas nos sets. 

Correm boatos entre os sujeitos de que um diretor ou outro gosta de “enfiar bebida” 

no elenco para que façam uma boa cena. Os alvos favoritos destas acusações são algumas 

produtoras americanas e outras nacionais que se dedicam à filmagem de práticas sexuais 

mais extremas, como a zoofilia. Pessoalmente, a este respeito, eu nada pude confirmar.  

No caso das produtoras que acompanhei, quando se proporcionava álcool para 

alguém do elenco, fazia-se metodicamente, isto é, mediante o oferecimento de uma única 

dose, ou de doses medianas entre as quais se esperava um tempo razoável. Em cenas 

convencionais, ou seja, quando se trata de uma transa em que duas pessoas contracenam, 

espera-se que o uso cauteloso do álcool permita descontrair os ânimos e deixar os corpos 

mais leves para a performance, possibilitando que o sexo aconteça naturalmente. No 

                                                 
43 Com isto, não pretendo dizer que há, posições ou identidades estanques na constituição do desejo. 
Obviamente, existem pessoas que se relacionam e se sentem atraídas sexualmente unicamente por pessoas de 
seu próprio sexo e que, ao mesmo tempo, sentem excitação ao ver uma prática sexual entre pessoas do sexo 
oposto; ou ainda pessoas que se pensam como heterossexuais “ortodoxos”, mas que têm seu desejo 
despertado ao olharem ou imaginarem uma relação homoerótica. Neste último exemplo, não me refiro 
unicamente aos homens que se deleitam olhando duas mulheres que fazem sexo, o que, na pornografia, é 
pensado em termos bastante heteronormativos. Enfim, tratando-se do desejo, as possibilidades são múltiplas. 
No caso do Cadu, especificamente, foram várias expressões, o contexto da situação e o conhecimento que 
posteriormente tive sobre ele que me permitiram chegar a esta idéia.  
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entanto, há filmes mais complexos que demandam do elenco uma maior disposição: as 

gang bangs, por exemplo, estéticas em que uma única mulher faz sexo com diversos 

“garanhões” simultaneamente.44 Nestes, é comum que a atriz solicite à produção bebidas 

fortificantes, como Red Bull, em doses maiores e misturadas com vodka ou whisky. Aqui, 

o revigorante cumpre uma função preparatória física (como as vitaminas ingeridas por 

alguns atores nas preliminares), e o álcool as ajuda a relaxar o corpo e a mente.  

As únicas filmagens que consentem um consumo maior de bebidas, inclusive desde 

as preliminares, são as orgias que representam o carnaval. Espera-se que, graças ao álcool, 

o sexo assuma características efervescentes, sendo uma real excitação sexual, além da 

capacidade de interpretação teatral, que governe a performance coletiva.45  

 O uso de drogas, ao contrário, escapa do esquema de produção de todas as 

empresas, pelo menos daquelas que sistematicamente acompanhei. As equipes têm 

conhecimento sobre quem do elenco as utiliza, de que tipo e com que freqüência. No 

entanto, existe um compromisso tácito de que o consumo deve ser efetuado em âmbitos 

alheios ao set e em momentos extra-filmagem.46  

Quando o elenco fica pronto, é conduzido para o ensaio fotográfico. Se o filme for 

hetero, este sempre começa com a mulher e é nela que recai a ênfase; se for um filme de 

travestis, o ensaio concentra-se exclusivamente na travesti e, caso se trate de um filme gay, 

os dois atores ganham o mesmo destaque.  

                                                 
44 O número de rapazes varia de uma gang bang para outra. Entre aquelas que acompanhei na pesquisa, a 
maior contou com 30 atores. No universo nacional, são memoráveis duas gang bangs realmente de 
multidões: uma em que uma atriz contracenou com 100 rapazes, e outra em que a atriz quebrou inclusive um 
Record internacional, ao contracenar com 600 homens – o que a fez merecedora de um reconhecido prêmio 
pornô. 
45 Nas orgias de carnaval, o álcool é em si um ator a mais. Além de enaltecer o sexo e as performances dos 
executores, na representação visual, ele precisa aparecer, complementando a cena. Neste contexto, Baco é o 
grande companheiro de Eros. O álcool aplaina o território para se passar aos atos. Da mesma maneira que em 
muitas outras sociedades, ele é usado em ritos e cerimoniais para pontuar a existência societária, ou também 
em momentos lúdicos de integração, nas orgias, ele é um dos principais fios condutores da sociabilidade: “a 
embriaguez é, a um só tempo, uma iniciação cósmica (a perda de si) e uma iniciação erótica (a agregação 
coletiva)” (Maffesoli, 1985: 138).  
46 Como toda regra tem suas exceções, existem avatares relacionados ao consumo de álcool ou drogas que 
tiram o pornô de seu cotidiano. São eventos que não têm o poder de mudar as estruturas mas que, no 
momento mesmo em que acontecem, rearranjam as relações sociais. Presenciei um episódio deste tipo: uma 
atriz trancou-se no banheiro do quarto com a finalidade de consumir alguma droga que ninguém no set sabia 
qual era com exatidão. Ao sair para efetuar a cena, portava óculos escuros e pretendia usá-los durante a 
gravação. O diretor pediu que os retirasse, pois tampavam seu rosto e a exposição do mesmo era chave para a 
composição da cena. A atriz não consentiu e com o passar dos minutos, produziram-se reações violentas de 
sua parte, insultos verbais proferidos ao diretor e uma tentativa frustrada de agressão física. Esse episódio foi 
tão intensamente comentado no interior da rede que, muito rapidamente, diretores de outras empresas 
pararam de convocar a tal atriz para suas produções. A acusação direta que recaiu sobre ela foi o uso 
excessivo de drogas, inclusive no momento da gravação.  
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Os fotógrafos improvisam o estúdio na garagem dos quartos de motel, ou utilizam 

como cenários os ambientes mais bonitos no interior do próprio quarto: a cama, a jacuzzi, a 

piscina ou as banheiras, por exemplo. Se o filme for hetero, nas primeiras tomadas, as 

modelos posam para a câmera fazendo gestos simples como sorrir colocando as mãos na 

cintura ou levantando muito sutilmente a saia para descobrir um pedaçinho da perna. À 

medida que o ensaio fotográfico avança, os gestos e poses vão ficando cada vez mais 

sugestivos, as atrizes vão despindo-se lentamente e revelando, aos poucos, as zonas do 

corpo que mais incitam à excitação.  

O ator entra no ensaio depois de a atriz já ter sido objeto de numerosas tomadas. 

Ele também veste roupas que deixam a descoberto algumas partes de seu corpo, o peito 

especialmente.47 Com a camisa desabotoada e já com o pênis ereto, ele interage com o 

corpo da atriz: abraçando-o, aproximando sua boca à dela, apertando-lhe a bunda e os 

seios, simulando para a câmera que os toca com a boca ou ainda tirando com parcimônia as 

roupas que ela ainda estiver vestindo. Recebe uma resposta análoga: ela também o despoja 

de suas roupas, enquanto a lente capta a imagem, até que ambos finalmente estejam 

inteiramente nus – mas nunca completamente. A mulher conserva suas botas de couro ou 

os sapatos de salto alto e todas as jóias que a adornam; alguns homens, por sua vez, 

conservam bonés e óculos escuros. É freqüente que, depois disso, o homem abandone o 

ensaio, o olhar novamente concentrando-se na mulher que, já nua, passa das poses 

insinuantes às completamente explícitas, como a exibição à câmera, direta e enfaticamente, 

da vagina e do ânus. Os fotógrafos tiram mais de 100 fotografias, 200 até, às vezes mais, o 

total variando conforme cada produtora.   

No caso das travestis, o procedimento fotográfico é idêntico ao utilizado para as 

mulheres. Maquiadas e penteadas para a cena, elas começam os ensaios vestidas com 

lingeries e sapatos de salto alto, fazendo poses insinuantes nas quais se destacam, 

enfaticamente, as nádegas. No princípio, não são ativados signos que as diferenciem das 

atrizes, ao contrário, as imagens iniciais procuram mostrar corpos belos e femininos, 

despindo-se da roupa sensual, associada ao feminino. Posteriormente, contudo, quando já 

tenho sido tiradas muitas fotos, o tom e a intenção das imagens mudam. Sem a calcinha da 

lingerie, o pênis descoberto da travesti passa a protagonizar a cena (tal como acontece nos 

ensaios dos rapazes). Seu genital, primeiro mole e depois ereto, concentra o olhar da 

                                                 
47 Quando se trata de rapazes, tanto em filmes hetero como gay, os diretores advertem que eles não estejam 
usando cuecas, calças jeans ou camisetas que deixem em evidência a marca do produto, pois caso elas 
apareçam nas imagens, eles correm o risco de ser processados por aquela determinada empresa. 
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câmera. Desta maneira, a fotografia põe em cena a ambigüidade contida nos corpos que 

suas próprias “donas” definem como “outro tipo de mulher”, “101% mulheres”, “mulheres 

com algo a mais”, “verdadeiras fêmeas”, “fêmeas com vários centímetros a mais de 

satisfação”, anunciando para o consumidor os prazeres proporcionados por tal  

ambigüidade. Prazeres estes pensados sempre em termos duplos, uma vez que a 

pornografia mais comercial baseia-se justamente na reiteração das disposições sexuais 

ativo/passivo.  

Assim, nas fotografias, os homens exibem seus pênis eretos, expressando seu 

potencial ativo/penetrador; as mulheres fazem o mesmo com relação a seus corpos, com 

destaque para vaginas e ânus, anunciando seu papel passivo/penetrado; as travestis, por sua 

vez, nas fotografias do pornô anunciam com seus ânus e seu pênis ambos os seus 

potenciais sexuais, embora seus corpos desafiem os paradigmas sociais binários de gênero. 

Os gestuais recorrentes utilizados pela pornografia têm como intenção fazer gênero. 

No pornô hetero, talvez como em nenhum outro, os sujeitos fazem uso repetidamente de 

signos corporais que colocam em cena marcas e estruturas normativas binárias do gênero e 

das relações sexuais. Se no sexo executado dentro do esquema pornô existe lugar para 

algumas transgressões desta estrutura – como tentarei mostrar mais adiante – o momento 

fotográfico, ao contrário, reitera as categorias e lembra que, nesta indústria, o gênero 

também se faz mediante a repetição de atos estilizados, parafraseando Judith Butler 

(2003).  

No caso do ensaio gay, aquilo que as imagens desejam expressar depende do tipo 

de filme a ser feito. Por exemplo, em se tratando de lolitos, os gestuais dos rostos – 

especialmente nas fotos iniciais – chegam a insinuar ingenuidade ou “indiferença” para o 

sexo, ao mesmo tempo, seus corpos definidos que aos poucos vão ficando nus diante da 

câmera, evidenciam o potencial sexual deste corpo “imberbe”. Se forem rapazes que fazem 

o tipo “macho”, as expressões de ingenuidade já não são priorizadas, tampouco sendo 

feitas expressões “lascivas”. Em geral, os rostos ficam sérios, raramente exibindo sorrisos, 

a sensualidade sendo expressada basicamente a partir de olhares profundos. Em ambos os 

casos, os gestos sugestivos e de prazer ficam para o momento do ensaio durante o qual se 

masturbam.  

Nestes ensaios, como em todos os outros, a exibição do corpo é central. Contudo, 

de modo distinto das fotografias dos homens do pornô hetero, o pênis não é aqui o único 

protagonista da representação. Mesmo que se confira ênfase à genitália, as fotos também 

destacam abdome, braços, pernas, rostos e bunda em seu conjunto, tal como é feito nas 
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fotografias das mulheres. De fato, inúmeras vezes, as fotos que a produção escolhe para as 

capas dos filmes são aquelas que retratam os garotos vestindo calças, deixando somente o 

peito e o rosto descoberto. Neste mercado, a exibição da bunda é de grande importância 

(aquela do ator hetero realmente pouco importa). Sendo assim, os fotógrafos visam deleitar 

um consumidor que exige ter uma visão global do ator, o que permite, ao mesmo tempo, 

que sejam produzidos enunciados sobre os papéis sexuais ativo/passivo.   

Alguns fotógrafos consideram mais desafiante trabalhar para filmes bi ou 

bissexuais. A imagem precisa ser uma expressão do tipo de corpos e de práticas sexuais 

contidas no filme, e o bissexual, justamente por não se ajustar a esquemas binários 

fechados, transgride a “tradição” fotográfica do pornô. Este tipo de filme é raramente feito 

no Brasil, atualmente sendo produzido por uma única empresa. A este respeito, o japonês 

explica:  

 
O pior é fazer a foto da capa, porque se têm dois homens e uma mulher, pode 
parecer um filme hetero em que a mulher pega os dois e tem dupla penetração. Se 
são duas mulheres e um homem, pode parecer que o homem pega as duas. Então, se 
são dois homens e uma mulher, tem que ter interação entre os dois homens; eles 
têm que estar se pegando, o público tem que perceber que o filme é bi. Então, eu 
boto nas fotos que um homem pegue a mulher e o outro homem pegue ele, se a 
dupla do mesmo sexo não se pegar, o público não vai entender. 
 

Na ação coletiva, a fotografia é de suprema importância. Os destinos das imagens 

conectam a produção de pornô com outros segmentos da indústria do sexo, como 

explicarei em detalhes no próximo capítulo. Ao mesmo tempo, no set, a sessão de fotos 

cumpre ainda uma outra função: é útil para descontrair os corpos e diminuir a ansiedade 

dos performers, para ajudá-los em seu processo de incorporação da personagem e, 

sobretudo, para esquentar o clima entre o elenco – os diretores ansiando para que isso 

aconteça.   

Uma vez finalizada a sessão fotográfica, o elenco veste novamente suas roupas para 

passar à etapa final das preliminares: a gravação de um clipe. Nos filmes hetero, o clipe é 

feito exclusivamente com as mulheres; rapazes de filmes gay e travestis fazem-no também 

para as cenas que protagonizam. O clipe é uma introdução à própria cena, uma atuação que 

precede a transa. Nele, o performer tem a função de “convidar” o espectador para assistir o 

que está por vir, dançando sensualmente diante da câmera (técnica recorrente para 

mulheres e travestis) ou exibindo o corpo – chegando inclusive à masturbação – no caso 

dos rapazes.  
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No clipe, projetam-se diversas situações. Quando uma mulher é novata no meio, 

por exemplo, o diretor faz com que ela se apresente ao público, com frases como do tipo: 

“Olá, sou Kátia Mendes, venho do Rio de Janeiro, tenho vinte aninhos e estou aqui para 

satisfazer todas as tuas fantasias. Quer ver o que eu tenho aqui? (pergunta olhando para a 

câmera enquanto baixa sutilmente a tira da calcinha) Quer ver? Quer? Então, vem comigo. 

É tudo pra você”. 

Depois destas palavras introdutórias, a mulher passa a dançar sensualmente. Não 

importa qual seja a música de fundo naquele instante, procura-se uma melodia na televisão, 

no rádio ou mesmo no telefone celular de alguém. O importante é que o ritmo ajude e 

inspire a atriz em sua performance, pois posteriormente, a música será editada.  

Há, no pornô, uma intenção deliberada de gerar efeito. Neste sentido, seus 

enunciados são performativos, isto é, mediante sua emissão realizam uma ação, não 

podendo ser concebidos como um mero “dizer algo” (Austin, 2003). Segundo a teoria dos 

atos da fala proposta por este autor, para que uma expressão performativa seja executada 

com sucesso, é necessário que sobrevenha uma conduta correspondente, alguma resposta 

devendo decorrer do enunciado.48 Assim, as expressões orais e gestuais da atriz são atos 

locucionários, nos termos do autor, que antecipam como perlocução, ou resposta, a 

excitação e o interesse de quem assiste. Diversos diretores acreditam que seus produtos são 

feitos para um público-punheteiro e, neste sentido, a interação direta da atriz com o olho da 

câmera – que, na verdade, é o olho do espectador – tem como expectativa instigá-los a 

fazer sexo, a masturbar-se ou, ao menos, a imaginá-lo.  

 Vários signos performativos são ativados no clipe como linguagem de sedução. Um 

deles consiste justamente no olhar direto da atriz para a câmera. A este respeito, Abreu 

(1996: 153) opina:  

 
Se no cinema (convencional), o olhar intradiegético nunca é rompido, os 
performers dos pornovídeos olham propositalmente para a câmera, principalmente 
durante os números sexuais, sem que isso se torne uma evidência de erro ou de 
transgressão das regras do espetáculo. No pornovídeo, olhar para a câmera, dirigir-

                                                 
48 O ato da fala, segundo Austin, está caracterizado por um esquema tríplice: Ato locucionário, ilocucionário 
e perlocucionário. O ato locucionário é a expressão mesma que possui significados. Quando alguém diz 
algo, é importante distinguir o ato de dizê-lo, que consiste em emitir certas palavras com determinada 
entonação e acentuação e que tem fixado um dado sentido de referência. Isto é chamado por Austin dimensão 
locucionária do ato lingüístico. Ilocucionário é o ato que exercemos ao dizer algo: prometer, afirmar, 
advertir, insultar, parabenizar, ameaçar etc. Consiste em provocar a compreensão do significado e a força da 
locução. Seu efeito reside na força que possui ao dizer algo. Já o perlocucionário, consiste em lograr efeitos 
pelo fato de dizer algo: intimidar, assombrar, convencer, ofender etc. Por sua vez, esta tipologia vai além das 
formas verbais para incluir gestos, movimentos, atos, silêncios, em resumo, não só as coisas ditas, mas 
também as coisas feitas em contextos de interação (Grimes, 1996). 
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se diretamente ao espectador, numa espécie de rompimento do espaço diegético, 
acrescenta provocação, cumplicidade, um modo de incluir o observador na cena 
explícita. Torna-se um fator de sedução, ao mesmo tempo em que “denuncia” o 
voyeur que está no espectador. 

 

Ao estabelecer contato com o público mediante o olhar direto, a atriz é ao mesmo 

tempo personagem e narradora. Muitas vezes, durante o transcurso desta cena em 

particular, a câmera enfoca também o ator, que masturba seu pênis completamente ereto 

como se estivesse a enunciar ao espectador que aquilo é exatamente o que ele deveria estar 

fazendo. Assim, a atriz se exibe para um triplo olhar: o do ator/câmera (que representam 

simbolicamente o olhar do público), o olhar especializado do diretor e o olhar voyeur do 

espectador, a quem se dirige finalmente a sedução.  

Em algumas ocasiões, a dança converte-se em strip-tease. No clipe, a atriz tira lenta 

e sedutoramente sua minúscula roupa para, em seguida, iniciar a transa com o ator que 

impacientemente a aguarda. Para Roland Barthes (1979: 154)), o strip-tease constitui uma 

narração que promete, ao final, o desnudamento de algo oculto. Diz:  

 
O strip-tease é uma narrativa: desenvolve no tempo os termos de um código que é o 
do Enigma: promete-se desde o início a descoberta de um segredo, depois essa 
revelação é retardada (“suspensa”) e, finalmente, simultaneamente realizada e 
retirada [...] o strip-tease está submetido a uma ordem lógico-temporal, é uma 
contingência do código que o constitui (não descobrir o sexo em primeiro lugar). 
 

O objetivo final da narrativa strip-tease na pornografia é outro. Sua linguagem 

audiovisual diz tudo, mostra tudo, não cobiça ativar a imaginação, mas os atos. Esta é uma 

característica a partir da qual, com pontos de vista variados, diversos estudiosos têm 

analisado a diferença entre hard core e soft core e entre pornografia e aquilo que se 

convencionou chamar de erótico.49 Concordo com Abreu (1996: 132) quando diz que:  

 
(No pornô hard core) não há nenhum segredo a ser procurado, mas apenas uma 
prática a ser realizada, uma função a cumprir. Nele, as ações não surgem 
necessariamente da intenção de uma descoberta ou da violação de algum segredo. 
O sexo não está consagrado a uma última celebração, a aventura começa quando o 
corpo, já desnudado, se propõe à atividade. O pornô é pragmático, substitui a 
linguagem do segredo pela prática: não procura somente a descoberta da verdade, 
mas desfrutá-la.  

 
 

                                                 
49 Sobre esta distinção, ver Freire (2000); Kovel (1991); Arcand (1993); Kendrick (1995); Hunt (1999); 
Moraes (2004), entre outros.  
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Por último, outros signos performativos de grande relevância na pornografia, 

presentes no clipe que inicia cada cena, têm a ver com o uso reiterado de um tipo 

específico de estética associada à sedução. Lingeries, sapatos de salto e botas de couro, são 

os principais exemplos. A imutabilidade deste tipo específico de indumentária evidencia o 

profundo significado que tem para o momento pornográfico. Os saltos altos, por exemplo, 

explicam os diretores, têm como função empinar o corpo da mulher, especialmente pernas 

e bunda, tornando-o mais atrativo e esbelto. Por este motivo, insistem para que os 

cameramen deitem no chão para fazer tomadas de baixo para cima, detendo-se na 

filmagem minuciosa do sapato, o que deixa entrever seu caráter potencialmente excitante.  

Diversos autores que têm dissertado sobre o valor conferido a estes objetos dentro 

da configuração pornográfica concordam em sua significação como fetiches. Para Berkeley 

Kaite (1995), adotando uma perspectiva próxima à psicanálise, os objetos-fetiche 

utilizados pelas as mulheres no pornô simulam, ao mesmo tempo, atributos de 

masculinidade e feminilidade, estando associados com uma espécie de dotação fálica da 

mulher. A seu ver, o sapato condensa propriedades andróginas, sendo um objeto que 

contém signos do desejo do outro, ou seja, o salto alto contém o ambivalente masculino/ 

feminino, representando ao mesmo tempo poder, agressividade e fragilidade. Neste 

contexto, ele simbolizaria os dois pólos: o falo (na figura do salto) e a vagina (onde se 

guarda o pé), construindo uma tensão entre ativo/ passivo e simbolizando fetichisticamente 

uma escritura andrógina do corpo.  

Partindo de outra perspectiva, Abreu (op. cit.) sustenta que estas estéticas 

reiterativas se encaixariam como exemplares do kitsch, no sentido de clichês 

(provavelmente de mau gosto) que se instituíram socialmente como provocadores de 

fantasias excitantes. Para ele, tais fetiches são “modos de tornar a nudez tão 

excessivamente exposta, ainda que incompleta” (Ibid, 159) que, por sua vez, ajudam na 

constituição das personagens ou acabam por funcionar, eles próprios, como personagens. 

Para o autor, estes objetos-fetiche, especialmente sapatos de salto alto e unhas longas 

pintadas com cores fortes, compõem, aliás, uma imagem agressiva, ousada, animal da 

mulher.  

Da mesma maneira que no teatro ou em cerimônias religiosas, as máscaras e 

fantasias possibilitam uma transformação ao ator, ou uma via para se converterem em uma 

personagem, na pornografia, de modo análogo, as lingeries e roupas sugestivas contribuem 

na incorporação da “figura dramática”.  
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3.2. Transa 
 
 
 

Quando a gravação do clipe termina, certo tom solene se apodera da locação. É o 

momento em que começa a interpretação das personagens e no qual se materializa o 

trabalho até ali empreendido. Só o pessoal necessário permanece no set. O diretor, o 

cameraman, o fotógrafo e o técnico de som e luz localizam-se na parte oculta da cena. Os 

performers colocam-se no palco. A lente da câmera divide o set simbolicamente em dois 

espaços: o proscênio para os atores, e um novo bastidor para aqueles que, mesmo estando 

ali, ficam detrás da cena. Dos oito diretores que conheci, somente dois não exercem 

simultaneamente a função de cameramen. No caso daqueles que dirigem com câmera na 

mão, muito comumente só eles próprios e o elenco permanecem no set de filmagem.  

O diretor dá as últimas instruções: “Bom, agora, é com vocês. Vamos fazer três 

cenas de vaginal e três de anal. Quero uma transa bem gostosa, vocês já sabem como é”.  

Quando os performers têm pouca experiência, o diretor fornece instruções mais detalhadas. 

Explica-lhes a importância de se fazer gestuais que evidenciem o prazer produzido pelo 

sexo, o tipo de expressões que devem pronunciar, a maneira como devem interagir entre si 

e a importância de se manter a concentração.  

– “Vocês têm que fazer com tesão”, explica-lhes Mauro.  

– “Fingir, vocês podem, mas o ideal é que vocês sintam o que estão fazendo. Não adianta 

ficar pensando que têm contas pra pagar e fazer a cena à toa”. Observações que anotei em 

meu caderno de campo, enquanto acompanhava uma filmagem de Arnaldo.  

– “Façam com desenvoltura, esqueçam do resto do mundo e fiquem à vontade”. Escutei 

Zeca dizer.  

Se, no momento da cena, as instruções correm por conta dos diretores, sendo deles, 

de fato, a visão mais considerada e determinante, também há outras pessoas da equipe que 

ensinam ao elenco o tipo de performance que devem executar frente às câmeras. Vários 

produtores são enfáticos a respeito. Zilio, por exemplo, em se tratando de filmagens gay: 

 

Sou chato, mesmo, eu quero emoção, quero pegação, quero beijo de homem, quero 
sexo de homem, quero gemidos de homem, quero mostrar que sexo entre dois 
homens não é uma coisa fingida, é uma coisa séria. Eu falo pra eles: “o homem, ele 
é do sexo masculino, ele nasceu do sexo masculino, gosta do sexo masculino, 
então, ele tem que agir como um homem, como um sexo masculino”. Não adianta 
um cara chegar na cama e ele começar a miar gato, falar aquelas palavras: “fode, 
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me fode”, com aquela vozinha de mia gato, porque não vira. Eu acho que sexo de 
homem tem que ser aquela coisa: homem é homem. 
 
Vanessa, por sua vez, como recrutadora e produtora, instrui seu elenco desde o 

momento em que o apresenta ao diretor: 

 
A mulher tem que ter expressão de rosto, deve mostrar que está gostando, mesmo, 
independente de estar fazendo por profissional ou por dinheiro, mas deve mostrar, 
deve transparecer que aquilo é a melhor coisa do mundo. Eu digo isso pra elas, pra 
todo mundo, tanto para homem, como para mulher, como para boneca: eles têm que 
ter boa encenação, mesmo, fazer direito pra câmera. Podem até estar achando 
aquilo ali a pior coisa do mundo, mas têm que estar ali firmes e fortes, fazendo um 
trabalho perfeito. Essas pessoas trabalham muito mais; a gente acaba dando 
prioridade para essas pessoas. 

 
 

E assim, acertam os últimos detalhes. É comum ainda que um cameraman os alerte:  

– “Não olhem pra gente e não se esqueçam de dar abertura”. Dar abertura significa permitir 

que a câmera faça um registro minucioso da ação e não obstruí-la com alguma posição 

inadequada do corpo.   

O diretor pede silêncio. Neste momento, todos ali já desligaram seus celulares. 

Qualquer barulho pode atrapalhar o transcurso da ação, não somente porque pode afetar o 

desempenho dos novatos, mas sobretudo porque fica registrado na filmagem, dificultando 

a edição posterior. Por este mesmo motivo, a produção prefere fazer uso de motéis 

afastados das regiões mais transitadas da cidade.  

Por várias vezes, escutei Mauro dizer instantes antes da rodagem: “Quero um show! 

É o momento de vocês se exibirem. Quero que a cena fique show de bola”.  E ali, no 

silêncio do set, frente à luzinha vermelha da câmera a indicar que a cena está sendo 

gravada, após a sentença do diretor, abre-se passo, finalmente, ao espetáculo. 

 

O ator a aguarda deitado na cama. Ela se aproxima e o beija, ele imediatamente 

afasta a calcinha e começa a masturbá-la. Ela o despe. Primeiro, tira o cinto, logo 

lhe abre o zíper para baixar a calça jeans. O rapaz lambe os dedos com os quais a 

acariciava, se beijam novamente. O fotógrafo acompanha o ato, posicionando-se 

em diferentes cantos dos bastidores para ir registrando a performance. O diretor 

tira os sapatos e sobe na cama para captar a cena muito de perto com sua câmera, 

perseguindo cautelosamente os movimentos do casal, movimentando-se com 

agilidade e cuidado para não fazer barulho.  
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O ator abre rapidamente a blusinha de lingerie da atriz e lhe aperta com força os 

seios, lambe-os e diz em voz alta: – “Que delícia!” Então, ela segura em suas mãos 

o pênis já completamente ereto do ator, vira de costas e roça-o em sua bunda. O 

diretor lhes solicita que façam esse mesmo movimento novamente porque deseja 

gravá-lo em detalhes: precisa fazer uma tomada exclusiva do pênis sendo 

acariciado pelas nádegas da mulher. O assistente segue de perto o diretor, 

levantando em suas mãos um pequeno farol de iluminação.  

Eu olho o fotógrafo, que me diz em voz baixíssima: – “Está esquentando!” Ambos 

os performers fazem gemidos de excitação, mas os dela soam mais alto e são mais 

intensos. Imediatamente, ela baixa seu corpo à altura da genitália, lhe aperta os 

testículos como para dilatá-los e os chupa. Ato contínuo, ele a segura pelo cabelo e 

começa a conduzi-la no ato. Segundos depois, ela se concentra no sexo oral. Em 

meio à performance, o assistente deixa cair por acidente o farol iluminador, que 

cai no chão fazendo um barulho inesperado. Os atores são obrigados a parar a 

cena. A atriz aproveita para pedir água, diz que o set está muito quente, se seria 

possível ligar o ar condicionado. O diretor liga o ar, mas percebe que ele faz um 

barulho alto e desagradável e o desliga imediatamente.  Com uma piadinha, diz a 

ela que a temperatura do ambiente está boa, que a cena é que está quente, e por 

isso ela tem calor. Dois minutos depois, começam novamente a cena do sexo oral. 

Os gemidos do ator aumentam e também o tom de suas palavras: “Vai, cachorra, 

vai, que delícia, isso!” 

Ela aumenta a intensidade. Joga cuspe no pênis para masturbá-lo e continua a lhe 

fazer sexo oral. Esta prática demora 3 minutos e 57 segundos — eu vou anotando a 

duração de cada pose, é a primeira vez que o faço. Em seguida, ele troca de 

posição. Parece-me que é ele quem dirige a atuação, suponho que sim porque ele 

tem muita mais experiência no mercado. Disse-me que grava há seis anos, e ela 

estava apenas em sua sétima cena. Quando ele faz sexo oral, ela aumenta os 

gemidos. Eu, pessoalmente, fico achando que a performance está indo bem, mas 

percebo que algo está errado quando o diretor baixa a câmera e pára a cena. 

Dirigindo-se à atriz, diz: “Você não pode só gritar, precisa falar pra ele, fala pra 

ele: ‘Nossa, que gostoso! Que delícia!’ Você não pode só gemer, tem que falar pra 

ele te chupar gostoso”. Sempre que há interrupção, o ator continua se 

masturbando. 
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Depois dessas indicações, a performance continua de onde havia parado. A atriz 

executa aquilo que lhe foi indicado, e o diretor levanta seu dedo polegar 

indicando-lhe que, dessa maneira, está tudo Ok. Depois de um pouco mais de dois 

minutos, o diretor pára novamente a cena e pede que os performers mudem de 

posição. É preciso que finalizem a seqüência de sexo oral de tal forma que a bunda 

dela fique em destaque para a câmera. Assim, ela apóia mãos e joelhos sobre a 

cama, empina o bumbum e o ator pode estender a língua em direção ao ânus. 

Depois de três minutos, interrompem novamente a transa. O diretor lhes pede para  

manter a posição para que o fotógrafo registre a imagem.  

O rosto da atriz está todo molhado de suor. O diretor me pede para ir ao quarto ao 

lado e chamar o maquiador que precisa lhe fazer um retoque. Eu vou quase 

correndo. Eles (produtor, maquiador e motorista) assistiam televisão, deitados na 

cama. Volto rapidamente. O diretor diz:“Não percam o tesão, a cena está muito 

sensual”. Em seguida, o ator bebe um pouco de água e continua se masturbando. 

Retrocedendo um pouco a fita, o diretor mostra a imagem aos performers 

diretamente da câmera, dizendo para todos nós que a transa está ficando ótima, 

assim como o registro dos corpos na imagem.  Antes de reiniciar a filmagem, diz: 

“Quero uma penetração bem hard. Primeiro, um pouco mais de chupação. Chupa 

ele um pouquinho, brinca um pouquinho com ele, ele vai brincar também, vai 

meter dedinho, tá bom?” A atriz concorda com um movimento de cabeça, e 

continuam a filmagem. 

A câmera se aproxima tanto da interação que às vezes me parece que vai roçar-

lhes a pele. O assistente continua iluminando a cena muito de perto. De um 

momento para outro, o produtor entra no set, olha a filmagem durante alguns 

minutos e novamente sai. O rapaz a penetra com dois dedos e lhe pergunta: “Está 

gostando?”“Estou adorando”, ela responde. “Agora, você vai gostar mais”. 

Então, a penetra vaginalmente com seu pênis e os gemidos dela aumentam. O 

diretor novamente pára a cena e diz à atriz: “Você tem que ser mais expressiva, 

falar mais e tirar o cabelo do teu rosto”. Esta interrupção demorou uns poucos 

segundos, o ator nem precisou parar a penetração. Continuam. A atriz passa a 

vociferar frases como: “Soca, mete gostoso, bate, me fode, puxa meu cabelo, enfia 

todo”, ao que ele responde com palavras similares. Apesar das interrupções, 

minha sensação, o tempo todo, é a de que eles estão excitados de verdade. Esta 

cena foi mais rápida do que muitas das que já assisti. 
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Nas três posições de penetração filmadas, o destaque foi conferido à atriz. O 

fotógrafo vai paulatinamente fazendo o registro do acontecido. Uma vez finalizada 

esta etapa, o diretor anuncia que serão feitas quatro poses de sexo anal e não três, 

como é sua prática. A atriz se levanta da cama e entra no banheiro para refrescar-

se do calor. O diretor continua dando instruções ao ator, enquanto o maquiador 

aproveita para fazer rapidamente um novo retoque no rosto e penteado da atriz. O 

fotógrafo pede minha opinião sobre a cena. Eu lhe digo que me parece boa, então, 

ele me diz que, na verdade, está indo mais ou menos. “Está tesuda, mas cena boa 

mesmo, a gente nem precisa dirigir, se grava de uma vez só; isso depende muito do 

elenco”. Percebo, então, que até aquele momento do meu trabalho de campo, tinha 

acompanhado poucas cenas nas quais os diretores não precisaram conduzir a 

performance e certamente nestas, era evidente um grau maior de excitação no 

elenco. 

O intervalo se prolonga alguns minutos mais. O diretor diz que precisa fazer uma 

ligação rápida para sua casa, mas lhes pede para manter a concentração. Eu 

continuo sentada no meu canto. Sinto que todo o clima de tesão desaparece 

instantaneamente, abrindo caminho para um ambiente técnico. Que tipo de sexo é 

este? Pergunto-me. O ator, no entanto, continua se masturbando enquanto aguarda 

o recomeço da filmagem. O fotógrafo me pergunta o que é que eu anoto em meu 

caderninho. “Tudo”, respondo, “o que fazem os atores, o que fazem vocês”. Quase 

nunca faço anotações na hora. Hoje, me pareceu possível, mas preciso avaliar se 

isto é necessário. Minutos depois, o fotógrafo me pergunta se alguma vez eu já  

tinha ficado excitada assistindo às filmagens. Eu lhe respondi: “Não”, embora 

minha resposta não fosse 100% segura. E você? Perguntei. “No começo, sim, 

agora não, vejo isto todos os dias”, foi a resposta que me deu.  

Recomeça a cena. O diretor posiciona-se novamente de um lado da cama com a 

câmera na mão. Ator e atriz voltam a seus lugares. Ela pede lubrificante e espalha-

o em seu ânus. Ele, no começo, a penetra com muita delicadeza. Ela pede ao 

diretor uns segundos enquanto o ator a ajuda a relaxar o orifício anal. Demoram 

um pouco até ter conseguido realmente a penetração. Então, ligam a câmera 

novamente, e fazem as quatro poses que o diretor havia pedido: a mulher em cima 

do ator; a atriz de “quatro” e o ator por detrás dela; uma penetração lateral com 

ambos os corpos deitados sobre a cama; e, finalmente, ambos de pé, a atriz 

apoiando-se contra uma cadeira e o ator por detrás de seu corpo. Cada posição 
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durou cerca de quatro minutos. O diretor lhes ia indicando quando mudar, ou o 

ator o fazia instintivamente. O ator penetra com força, o diretor lhe pede que seja 

rápido e forte. De vez em quando, param porque ela manifesta sentir alguma dor. 

Também pararam em um momento em que o ator precisava de uma pausa, pois 

estava muito excitado e ainda não era tempo de ejacular. Continuam se dizendo 

mutuamente as mesmas palavras, cada vez mais o conteúdo destas é ainda mais 

picante. 

(Nota de diário.  

6 de novembro de 2006. São Paulo. 1h20 p.m) 

 

A partir do acompanhamento de diversas filmagens e com base em numerosas 

anotações no diário de campo – como a anterior – a seguir, centrarei a análise em quatro 

pontos específicos, começando por:  

 

3.2.1. A encenação do sexo pornográfico 
 

 

A pornografia é elaborada como um espetáculo, sendo justamente o espetacular o 

que constitui sua base. Como valor estético, este é construído a partir da combinação do 

exagero – mediante a exploração de situações extremas (Sontag, 1991) e dos discursos 

elaborados sobre o excesso – e da veracidade, por intermédio da exposição pormenorizada 

dos corpos e das práticas. Como afirma Bernard Arcand (1993: 183):  

 

En un sentido brutalmente inmediato, el cine pornográfico es mucho más verdadero 
que la mayoría de las metáforas de uso corriente […] consagra toda su atención en 
las partes del cuerpo que en Occidente son comprendidas como los constituyentes 
esenciales del acto sexual. En resumidas cuentas, se trata de una mentira invertida: 
mientras que el cine cortaba de la vida toda referencia demasiado directa de la 
sexualidad, la pornografía deja entender que no hay más que eso y que todo lo 
demás, tramas y dramas, personajes y sentimientos, no son más que detalles para la 
puesta en escena. La pornografía promete muy honestamente mostrar una verdad 
franca y entera: todos los detalles, bajo todos los ángulos, todas las posiciones, 
todas las combinaciones posibles y todas las perversiones conocidas.  
 

 

Neste universo estético que visa a exposição do espetacular a partir da veracidade e 

do exagero simultaneamente, os performers aprendem a pôr em cena atos sexuais 

“grandiloqüentes”. Neste sentido, um bom desempenho é capital, podendo aumentar o 
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prestígio das pessoas dentro das redes de produção pornô, dele dependendo uma avaliação 

positiva tanto da performance quanto do filme. Na busca por uma representação sexual 

espetacular, atores e atrizes aprendem as técnicas corporais. Diretores, fotógrafos e 

cameramen, por sua vez, reconhecem os artifícios que permitem, como no cinema 

convencional, a criação do ambiente ideal para a transmissão deste ideário.50 Mas quem 

são esses diretores? Quais são as pautas a partir das quais se qualifica seu trabalho, bem 

como o sexo que dirigem? A seguir, elaboro uma breve exposição das trajetórias dos 

diretores que conheci durante a etnografia – nove, no total, dos quais apenas seis pude 

acompanhar de perto; com os outros três, Márcio (apresentado no capítulo anterior), 

Vander e Claudio, minha aproximação teve como base encontros informais, conversas e 

                                                 
50 Durante o trabalho de campo, tive acesso a informações a respeito das técnicas utilizadas pelas equipes de 
produção para a execução de diversos tipos de filme. Embora este trabalho esteja focado nos mercados do 
pornô mais convencionais – hetero, gay e travesti – exponho aqui algumas das técnicas utilizadas em outras 
produções, com a finalidade de mostrar a complexidade do aprendizado e de levantar questões para futuras 
pesquisas às quais desejo me dedicar. No Brasil, produz-se um vasto número de filmes de fetiche que, 
segundo seus produtores, são distribuídos quase em sua totalidade no mercado europeu. Em algumas das 
produções das quais tive a oportunidade de me aproximar, a transa era dispensada, os performers não 
precisando sequer retirar suas roupas: um destes filmes baseava-se na exposição milimétrica de vários pés 
femininos, enquanto eram lambidos por outras pessoas. Há também filmes de asfixia. No Brasil, o tipo mais 
comum é aquele em que uma mulher senta-se sobre o rosto de uma pessoa que está deitada. Existem também 
produções em que a única ação consiste em desferir tapas na bunda de uma pessoa, geralmente uma mulher, 
ou de socar o estômago com força. A respeito destes três tipos de séries, consideradas fetiches “leves” pela 
indústria, alguns produtores explicam que a técnica consiste em recrutar pessoas de pele branca com o intuito 
de de que as batidas e a asfixia deixem marcas vermelhas ou roxas bem perceptíveis sobre o corpo. De modo 
análogo, valoriza-se a captação da expressão de dor nos rostos de quem apanha. Existem também filmes de 
fetiche em que uma pessoa carrega outra em suas costas, devendo enfrentar algumas dificuldades como subir 
escadas ou atravessar um salão cheio de móveis, dentre outros obstáculos. Alguns produtores consideram que 
estes filmes não se encaixam dentro daquilo que eles mesmos consideram como pornográfico. Contudo, 
tampouco acreditam que possam ser considerados sado ou sadomasoquistas, detentores de uma linguagem e 
estética que os particulariza, enquanto nos filmes de fetiche acima mencionados, o importante é mostrar a 
ação em si, o ato de bater, asfixiar, carregar ou lamber. Em última instância, seria a exposição da ação pura 
que os aproximaria da linguagem pornográfica.  
Por outro lado, dois cameramen mencionaram a dificuldade para se gravar uma cena inter-racial – 
especificamente entre uma pessoa negra e outra loura ou de pele muito clara – devido aos contrastes de cor e 
aos desafios técnicos relativos ao ajuste da luz: “[inter-racial] é uma das piores cenas pra gravar; se aumento 
a íris pro negro, acaba estourando a pele da branca; se boto a pele da branca normal, aí a pele do negro fica 
borrada, então, a luz tem que ficar perfeita, senão fica uma mancha feia [...] e no contraste de peles, o pênis 
do negro fica maior”, disse-me Rafinha, um dos cameramen com quem conversei.   
Filmes que expõem secreções ou excrementos físicos, por sua vez, demandam que seus oficiantes 
empreendam um tipo especial de preparação. No chamado banho romano (sexo com vômito), explicaram-
me, o elenco submete-se nos dias que antecedem a filmagem a uma alimentação leve que inclui legumes, 
cereais, água e frutas. 
Finalmente, diversas pessoas da rede concordam em afirmar que a técnica mais complexa é aquela relativa à 
gravação de filmes com animais. No Brasil, os mais usados são cavalos, éguas e cachorros, fêmeas e machos. 
As fêmeas de ambas as espécies implicam menos dificuldades porque não precisam atingir uma ereção. Os 
cachorros, por sua vez, são submetidos a um treinamento sistemático, por parte das pessoas que integram esta 
rede de produção específica, para atingir a excitação com seres humanos. Por este motivo, é comum que 
sejam os mesmos cachorros a participar de inúmeras filmagens. Para excitar um cavalo, por sua vez, os 
produtores fazem uso de outro tipo de técnica: procuram uma égua que esteja no cio para que um dos 
membros da equipe de filmagem (cuja função é denominada operador vaginal, segundo um de meus 
entrevistados) possa manipular-lhe a genitália. Posteriormente, esta mesma pessoa unta a vagina da atriz com 
a secreção da égua, com o intuito de que esta desperte a excitação do cavalo.   
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entrevistas sistemáticas. Apesar das diferenças nas interações estabelecidas, todos foram 

indispensáveis para minha compreensão dos modos segundo os quais o trabalho de direção 

é efetuado, das diferenças de estilo e dos pontos de encontro entre uns e outros e suas 

particularidades com relação ao olhar sobre o sexo e a estética da cena. Em conseqüência, 

procuro explorar o modo como o elenco coloca em prática o tipo de linguagem sexual 

característico da pornografia.  

 

3.2.1.1. Os diretores 

 

Vander tem 44 anos. Doutor em filosofia pela USP, apaixonado por Kant e 

Nieztche, trabalhou como professor de filosofia, de sociologia da arte, de Ética e Razão 

para diversas universidades paulistas. Solteiro. Considera-se um grande leitor de literatura, 

especialmente erótica: Sade, Sacher-Masoch, Miller. Para ele, seu gosto literário 

influenciou diretamente a paixão pelo cinema que tem no erotismo seu tema central, 

motivo pelo qual assinala diretores como Tinto Bras, Pasolini e Bertolucci como seus 

grandes ícones. Afirma ter assistido uma enorme quantidade de filmes nacionais, desde  

1970, quando a chamada pornochanchada da Boca do Lixo paulista se configurava como 

uma importante vertente da filmografia brasileira. Seu interesse era, a princípio, acadêmico 

pois, naquele momento, participava de grupos de estudos junto a seus colegas filósofos, 

nos quais se discutia sobre arte culta e arte popular e a sobre encenação do erotismo em 

ambas. A bagagem cultural de Vander é reconhecida no circuito pornô, ao qual 

formalmente ingressou em 1989. Primeiro, trabalhou para uma editora que publicava uma 

revista cujo conteúdo incluía um suplemento sobre vídeos de sexo explícito. Tal 

suplemento tornou-se uma revista independente em 1992, quando Vander se converteu em 

crítico dos filmes promovidos pela revista – americanos, em sua maioria. Sua função 

consistia em julgar a parte técnica destes últimos, a atuação dos performers, o enredo, 

enfim, os mesmos detalhes observados pelos críticos cinematográficos. Para tanto, deveria 

assistir em torno de 80 fitas mensais. No ano de 1993, passou a trabalhar para outra 

conhecida revista brasileira, na qual realizava o mesmo tipo de trabalho. Neste novo 

emprego, conheceu pessoas que pertenciam às equipes das produtoras de pornô existentes 

naquele momento, a Swing e a Video Lips, por exemplo, tornando-se, em seguida, seu 

assessor de imprensa. Em 1998, foi chamado para trabalhar como diretor de uma produtora 

extinta em 2008, mas que, de sua fundação até seu fechamento, destacou-se no star system 

do pornô brasileiro. Tal empresa era, na realidade, a sucursal nacional de uma das 
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principais produtoras dos Estados Unidos, cujo dono, em resposta à boa recepção de seus 

filmes no Brasil e do uso recorrente de elenco nativo, decidiu instalar uma filial neste país, 

em parceria com um empresário brasileiro. Vander ali trabalhou até 2000 e, desde então, 

passou a dirigir cenas e a fornecer elenco para produtoras estrangeiras. Sua filmografia é 

basicamente heterossexual. 

Claudio outro dos diretores que não pude acompanhar pessoalmente o trabalho, 

ingressou na pornografia em 1995. Naquele momento, trabalhava como operário em uma 

empresa de móveis, que fechou as portas devido a uma crise econômica e o dispensou sem 

pagar-lhe qualquer indenização. Antes disto, havia trabalhado como obreiro na construção 

civil, função desempenhada desde que migrara de Minas de Gerais, aos 24 anos. Comenta 

que tudo começou num dia em que resolveu filmar as relações sexuais mantidas com sua 

namorada, em um motel qualquer da cidade. Isto foi o começo para jogos eróticos que 

incluíam tirar fotografias de corpos nus e outras práticas. Deste modo, Claudio percebeu 

que sentia um prazer particular em se exibir e que poderia unir, palavras suas, o útil ao 

prazeroso. Ligou para o telefone que aparecia na capa de uma fita pornô e conseguiu 

marcar um encontro com o diretor daquele filme, um português bastante lembrado pelas 

pessoas da rede pesquisada. Deste modo, tornou-se ator, função exercida durante quatro 

anos, até 1998, ano mencionado como o do apogeu, como o momento em que a indústria 

pornográfica obteve lucros significativos, abrindo caminho para o nascimento de novas 

produtoras. Nesta época, Claudio protagonizou cerca de 300 cenas para a produtora que o 

“descobriu” e para outras que começaram a convocá-lo. Em 1998, começou a atuar como 

assistente de câmera para uma importante produtora do momento, agora extinta, função 

que aprendeu observando e recebendo instruções informais de outras pessoas das equipes. 

Pouco tempo mais tarde, teve a oportunidade de dirigir suas próprias cenas de sexo. 

Posteriormente, passou a integrar a equipe de Mauro na principal produtora nacional, na 

qual atuava como cenografista. Em seguida, tornou-se diretor, desempenhando todas as 

funções necessárias em uma filmagem: câmera, luz, som e fotografia. Ele opina que a 

oportunidade de tornar-se diretor deveu-se a seu conhecimento relativo ao sexo, mas 

também devido à técnica incipiente com a qual o pornô era produzido no momento de seu 

ingresso neste universo. Claudio tornou-se conhecido no mercado como diretor de todo 

tipo de filmes bizarros – sobretudo no ramo da zoofilia. Até o início de 2007, dedicou-se à 

produção deste tipo de filmes naquela produtora. Atualmente, continua trabalhando para 

empresas menores no mercado nacional e para produtoras estrangeiras. 
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Dentre os diretores que acompanhei efetivamente, a relação mais intensa do ponto 

de vista etnográfica foi aquela que mantive com Mauro, já mencionado ao longo das 

páginas anteriores. Mauro é também quem dirige, atualmente, a maior quantidade de 

filmes pornô no Brasil, na empresa de maior projeção comercial do país, sendo que sua 

trajetória é uma das mais longas no interior das redes da pornografia.  

No que tange à freqüência de minha observação, o segundo diretor que mais 

acompanhei foi Zeca, que encabeça, juntamente com o Japonês, a equipe de produção de 

três empresas. 

Zeca tem 53 anos. É paulista, nascido no Tatuapé. Sua experiência nas redes da 

pornografia remonta a cerca de 18 anos. A partir de 1975, passou a trabalhar como 

desenhista para várias revistas de temáticas diversas: automóveis, viagens, política etc. 

Neste universo, travou contato com uma equipe de produção de vídeos convencionais que 

o convidou para elaborar a capa de um filme. Seu trabalho teve boa recepção e lhe abriu as 

portas para o mundo do vídeo, por intermédio do qual aprendeu aos poucos a operar o 

áudio, a iluminação e, posteriormente, a câmera. Em 1985, Zeca passou a dirigir clipes e 

comerciais institucionais, nisto consistindo seu trabalho até o final desta década. Foi nos 

finais desta mesma década que fez sua primeira incursão nos filmes pornôs. Nesta época, 

alguns produtores da antiga Boca do Lixo ainda participavam destas redes juntamente com 

novos personagens, alguns estrangeiros. Contudo, de modo distinto às pornochanchadas, 

tais filmes já continham sexo explícito. Zeca dirigiu alguns deles, operando 

simultaneamente a câmera, mas seu nome não constava nos créditos finais.  Tratava-se de 

um momento em que o pornô era muito discriminado e perseguido, motivo pelo qual as 

pessoas que por estas redes transitavam procuravam resguardar suas identidades. 

Seu nome como diretor somente veio a figurar nos créditos em 2000. Atualmente, 

ele se utiliza de três nomes distintos porque filma para várias distribuidoras, geralmente 

editando seus filmes no estúdio que montou em sua própria casa. Ainda assim, continua 

gravando filmes institucionais, comerciais para televisão e clipes musicais. Zeca é casado 

e, de seu matrimônio, nasceram dois filhos. Seu filho mais novo, de 25 anos, é reconhecido 

nas artes da edição, atualmente prestando serviços para diferentes produtoras do pornô, 

além de ser editor de outro tipo de filmografia. Sua esposa e sua sogra trabalham com corte 

e costura, ofício que tem se revelado extremamente útil quando, nas grandes produções 

pornô dirigidas por Zeca, são necessários figurinos elaborados. Zeca tem produzido filmes 

hetero, gay, travesti e de fetiches considerados leves pela indústria. Graças a seu 
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conhecimento técnico e à sua experiência, ele é considerado por outros diretores como um 

dos melhores de seu ramo e como um dos mais profissionais, por atores e atrizes. 

Arnaldo fundou sua própria empresa em maio de 1998. Atualmente, lidera uma das 

mais conhecidas produtoras-pessoa do pornô paulistano, nela desempenhando as funções 

de produção, direção, desenho de capa, recrutamento de elenco e distribuição dos filmes. 

Eventualmente, faz também a fotografia, mas para esta tarefa prefere designar 

especialistas. Seu primeiro filme chamou-se Pelos olhos do gato, história de um persa que 

observava os casais fazendo sexo, filme este comercializado – do mesmo modo que todas 

as produções realizadas em seus primórdios – por uma importante distribuidora do pornô 

nacional, ainda hoje fortemente atuante.  

Antes de 1998, Arnaldo já transitava pelas redes da pornografia, participando da 

parte técnica de algumas equipes, já que sua formação em analista de sistemas lhe havia 

aberto portas neste ramo. Na direção de seu próprio selo, Arnaldo começou filmando 

pornografia para a Internet, mercado ao qual, nos dias de hoje, empenha menores esforços 

em vista de suas redes com distribuidoras internacionais de vídeo. De fato, sua produção 

conta com maiores pontos de distribuição fora do Brasil, questão que a singulariza frente à 

concorrência.  

Arnaldo produz filmografia hetero e travesti, sendo que esta última, em 2007, lhe 

rendeu uma indicação ao prêmio AVN, considerado o Oscar do pornô mundial. Este 

diretor é reconhecido também por suas séries temáticas inter-raciais, de masturbação e com 

ninfetas e, entre seus pares, é recorrentemente lembrado como um produtor que se vale de 

ótimos artifícios técnicos.  

Gusmão tem 38 anos. Gaúcho de nascimento, mas criado em São Paulo desde os 

dois anos de idade. Estudou física na USP, mas sua vocação pelo cinema fez com que 

mudasse de carreira, abandonando a primeira. Assim, no final da década de 1990, montou 

sua própria produtora, dedicando-se a fazer “o que pintava”: comerciais, publicidade 

institucional e vídeo-clipes. Há cerca de oito anos, entre 1999 e 2000, gravou seu primeiro 

longa-metragem: um documentário que tinha como temática principal a morte, e imagens 

de autópsias entre as suas principais cenas. Dentre todas as distribuidoras que contatou, 

conseguiu chamar a atenção de uma que também incluía filmes pornográficos entre seus 

selos. Devido à boa recepção de seu documentário, tal distribuidora o convidou para dirigir 

pornografia. Gusmão lembra que, num primeiro momento, teve dúvidas quanto a aceitar ou 

não a proposta, pois este era um mercado que não vislumbrava dentre as suas 

possibilidades. Quando abandonou a física, seu projeto era de se converter em um diretor 
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de longa-metragem. Contudo, passado algum tempo, decidiu ingressar na pornografia, já 

que não conseguia produzir os filmes que o motivavam artisticamente. Assim, Gusmão 

dirigiu seu primeiro pornô, A escritora Sacana, auto-referente, pois o enredo narrava a 

história de uma mulher que iria dirigir seu primeiro filme.  Um ano depois, por volta de 

2002, Gusmão retirou-se da pornografia para voltar à direção de curta-metragens, alguns 

dos quais chegaram a ganhar prêmios no cinema nacional.  Ainda assim, regressou à 

pornografia cerca de cinco anos atrás. Sua experiência em cinema, inteiramente adquirida 

de modo autodidata, e a qualidade técnica de seus trabalhos levaram-no a dirigir grandes 

produções do pornô, feitas com orçamentos elevados e maiores recursos – dentre eles, os 

chamados filmes das Celebridades.51 

Ricardo é fotógrafo de profissão. Atualmente, é o dono e principal diretor da 

produtora carioca de maior prestígio no mercado, sendo esta, aliás, uma das mais antigas 

dentre aquelas que ainda hoje permanecem vigentes e, de fato, uma das que inauguraram a 

indústria pornô no Brasil. No final da década de 1980, Ricardo trabalhou como fotógrafo 

para uma revista, atualmente extinta, que publicava enredos eróticos com imagens de sexo 

explícito. Ali, começou a abrir caminho nas redes da pornografia brasileira, até que, no 

início da década de 1990, abriu sua própria produtora, reconhecida no circuito por uma 

particularidade: sua filmografia baseia-se em histórias que abordam o imaginário erótico 

dos cariocas. Por este motivo, seus filmes colocam em cena contextos sociais associados 

ao Rio de Janeiro: funk, samba, pagode, alusões a equipes de futebol locais como 

Flamengo e, de modo enfático, numeroso elenco negro, características que diferenciam seu 

trabalho das demais produtoras. Tais particularidades fazem com que a produtora que 

Ricardo lidera seja considerada por vários conhecedores – o próprio Vander, por exemplo 

– como aquela que, de fato, conseguiu criar uma linguagem própria e tipicamente 

brasileira, transgredindo o esquema gonzo americano que costuma ser seguido de modo 

massivo pela concorrência.52  

                                                 
51 Ver explicação sobre as celebridades no próximo capítulo.  
52 Embora muito se fale, nas redes, sobre o que seria uma pornografia tipicamente brasileira, não existe, de 
fato, um consenso a este respeito entre os realizadores. O que é efetivamente consensual é a idéia de que a 
pornografia brasileira atual está fortemente influenciada pela linguagem visual e narrativa do pornô 
americano. Para alguns, as Pornochanchadas – nome dado aos filmes da década de 1970 que combinavam 
erotismo e comédia – (cf. Abreu, 2002) eram tipicamente brasileiras devido às histórias e às personagens que 
caracterizavam suas tramas: “o garanhão cafajeste, a virgem profissional, o velho tarado, a frígida gostosa, a 
moça liberada, o marido inadimplente, a titia malandrona, a esposa em erupção e o safado engravatado” 
(Gardnier, 2001), em temas como o adultério, a malandragem, o machismo, a homossexualidade masculina 
(associada ao passivo sexual) e o homoerotismo entre mulheres. Outros acreditam que a fase de sexo 
explícito da Boca do Lixo paulistano, posterior às pornochanchadas, também se utilizava de uma linguagem 
tipicamente brasileira, por conservar histórias com certo humor associado ao imaginário nacional. A 
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Carlo se aproximou da pornografia pela primeira vez em 1998, quando realizou um 

casting para a Frenesi, extinta produtora de filmes gay. Sua performance não foi 

convincente, o que o impediu de deslanchar na carreira de ator. No entanto, o diretor 

daquele filme lhe abriu caminho nas redes de produção, incluindo-o imediatamente no 

ofício de assistente, no qual se encarregava, basicamente, do elenco e dos aparelhos 

técnicos. Ao cabo de alguns meses, Carlo fez um curso de fotografia, complementando seu 

aprendizado autodidata do manejo da câmera de vídeo. Graças a seus novos 

conhecimentos, no ano 2000, recebeu uma proposta para dirigir seu primeiro filme, o que 

significou o começo de sua trajetória como diretor de filmes gay, profissão que exerce até 

hoje. Atualmente, trabalha como free lancer para produtores estrangeiros – americanos, 

sobretudo – simultaneamente gravando filmes nacionais, distribuídos por uma das maiores 

empresas especializadas nesse segmento do mercado. Carlo tem 37 anos. 

 

3.2.1.2.  A direção 

 

Os diretores do pornô caracterizam-se por sua diversidade. Tratam-se de pessoas 

que, apesar das diferenças em termos de formação e capital sociocultural, ostentam gostos 

e trânsitos comuns, remetendo aos múltiplos pertencimentos dos indivíduos, sobretudo nas 

sociedades complexas. Tais pertencimentos podem, inclusive, ser contrastantes entre si.53 

Como também podemos ver ao analisar suas trajetórias, estes profissionais, em sua 

maioria, possuem experiências longas e complexas. Muitos deles acompanharam as 

mudanças que a indústria pornográfica sofreu ao longo dos anos, trabalhando para distintas 

produtoras e produzindo diversos tipos de filmes. As diferenças em suas experiências 

influenciam os modos como exercem sua profissão, bem como a percepção da pornografia 

em nível estético e performático. Embora distintos em termos de estilo, todos incorporam 

as técnicas necessárias para a transmissão da espetacularidade do pornô. Nessa 

incorporação, seguem-se as orientações previamente demarcadas pela própria indústria 

pornográfica. Existe uma especificidade no tipo de sexo encenado no pornô, sendo esta 

                                                                                                                                                    
filmografia pornográfica da década de 1980 e algo da produção do início da década de 1990 também são 
identificados desta forma: filmes que seguem um enredo, mostrando paisagens associadas à nação como 
praias e, inclusive, a floresta amazônica. Tratavam-se de filmes nos quais as próprias práticas sexuais eram 
feitas de outro modo: o sexo anal, por exemplo, não era obrigatório, sendo feito seguindo um outro tipo de 
roteiro, como será comentado mais adiante. Desse modo, com a chegada ao Brasil dos filmes gonzo, a 
filmografia nacional foi mudando paulatinamente sua linguagem característica, sendo que Ricardo e sua 
empresa continuaram a produzir películas evocativas da sociedade brasileira.  
53 Estas diferenças, similitudes e trânsitos remetem à idéia de taste culture, ou cultura do gosto, proposta por 
Herbert Gans em seu livro Popular culture and High culture (1999). 
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particularidade, arrisco dizer, a essência do gênero pornográfico tal como o conhecemos e 

como é consumido nos dias de hoje.  

No set, a voz do diretor constitui a principal autoridade. De fato, eles podem 

determinar o início e os percursos da carreira de um performer, sendo, algumas vezes, os 

idealizadores de seus nomes artísticos. Sua autoridade assume maior relevância 

especialmente no momento em que a ação coletiva se concentra na gravação da transa, 

sendo eles que instruem o elenco no aprendizado da linguagem sexual pornográfica. Como 

em qualquer performance teatral, os diretores de pornografia encaminham a dramatização 

visando a obtenção do efeito desejado, tal como previsto no roteiro. O elenco, por sua vez, 

expõe suas técnicas e talentos para enquadrar-se no objetivo do espetáculo.  

Se não for possível para o elenco encenar uma performance “natural” – neste 

contexto, a palavra natural remete à real excitação – devem, então, manipular a 

representação de modo a causar a impressão de que o trabalho está sendo bem executado. 

Isto faz parte da performance do profissional, e do sucesso deste empreendimento depende 

sua reputação (Goffman, 1975). É por este motivo que as profissões como um todo valem-

se de técnicas para o aprimoramento do desempenho – neste caso em particular, com a 

finalidade de representar um ótimo espetáculo para a platéia (Ibid) e, uma vez que a 

maioria dos performers do pornô é composta por profissionais do sexo, pode-se remeter à 

discussão colocada por Goffman sobre talento x técnica, pois todos “representam melhor o 

que sabem fazer”.  

Para os diretores, uma correta dramatização precisa combinar ambos os fatores. Por 

um lado, encontra-se o talento, entendido como uma vocação ou um gosto real pelo sexo e 

por aquilo que se faz diante das câmeras. Este talento, opinam, transparece na 

performance, incrementando o valor das imagens e expressando fielmente o discurso 

pornográfico. Todos, sem exceção, concordam que gostar de sexo constitui a principal 

ferramenta do performer, sendo aquilo que, a princípio, lhe acorda a qualificação de bom, 

ruim ou apenas satisfatório em seu trabalho.  Segundo Mauro:   

 

Uma atriz boa tem que ter desenvoltura no sexo, ser completa, não ter restrições 
com nada. Chegar e mandar ver, deixar os carinhas moles. Isso para mim, eu 
considero uma boa atriz: tem que ser boa de cama, curtir o que faz. E um bom ator 
tem que ter uma excelente ereção e, na hora de fazer sua cena, mandar ver. 
 

Nas palavras de Gusmão: 
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Um bom ator é aquele que sente o que está fazendo, que sente tesão. Não é apenas 
fingir, sai melhor sentir o beijo do que interpretar o beijo. No pornô, não cai bem 
um beijo cinematográfico. Pro ator sentir a cena, tem que ter tesão. Se ela não sentir 
nada, vai ficar fingindo, e isso é visível na cena. Dá pra ver que é falso. A mulher 
tem que sentir. Não tem isso de beijo técnico, nem transa técnica: transa tem que 
ser de verdade. 

 
Vander comenta, a este respeito: 
  
 As melhores atrizes que eu já dirigi são de dois tipos: aquelas que são humildes e se 

deixam dirigir e vão aprendendo, e aquelas que gostam mesmo de sexo e não 
precisam de muita direção. São atrizes que você coloca em cena, e já sabem se 
posicionar; fazem dupla penetração em pé, deitadas, fazem tudo sem frescuras. Tem 
uma atriz que chega em cena e já faz sua própria dilatação anal, enfia a mão inteira, 
faz seu próprio fist. Ela se prepara para que o ator faça tudo com ela. Essas são 
meninas que gostam do que fazem e sabem fazer 

 
Leo, ator pornô com seis anos de experiência, acrescenta: “Uma boa atriz gosta 

mesmo de rôla. Não faz só pelo dinheiro, faz porque gosta, se envolve na cena, o mesmo 

para o ator. A gente quando está na cena, sente: o tesão é diferente com uma atriz que está 

gostando, é o que faz a cena ser boa; quando ela está enganando, não adianta”.  

Além dos performers, também espera-se (e valoriza-se) que o diretor goste e saiba 

de sexo para que possa dirigir uma transa a partir de uma percepção e de um olhar 

especializados. Gostar de sexo é algo percebido nas redes como um fator crucial para que o 

diretor estabeleça uma boa relação com seu trabalho, colocando em cena o talento para a 

coordenação da performance, para além da parte técnica que a compõe. Por este motivo, 

aqueles que dirigem com certa “apatia”, isto é, sem prestar atenção suficiente aos detalhes 

das práticas e à força expressiva nelas impressas pelos performers – assim como a direção 

efetuada sem a devida presença e supervisão, ou mesmo à distância (observando-se pelo 

monitor ou de um ponto afastado do set) – são comumente acusados de não gostarem de 

sexo,54 ou de não gostarem do pornô, fazendo-o somente pelo dinheiro.  

No caso dos performers, gostar de sexo é sempre pensado como algo que engloba 

outro gosto particular: o prazer em se exibir. Na percepção das pessoas da rede, a 

combinação de ambos os fatores incrementa a qualidade da encenação. Entende-se que o 

                                                 
54 Gostar de sexo é um signo relevante para a valorização de um diretor e do resultado do trabalho por ele 
liderado. Contudo, mesmo neste caso, alguns limites devem ser observados: seu valor como profissional 
também depende de que a manifestação deste aspecto restrinja-se à direção de uma cena e não a comentários 
e gestuais de caráter picante ou sacana que possam ser compreendidos como de mau gosto. Em relação aos 
diretores e membros das equipes, são mencionadas as chamadas “piadinhas do pornô”, isto é, expressões 
sobre sexo “que fogem do tom”, carícias ou toques lascivos – mesmo que de leve – nos corpos de atrizes e 
atores, manifestações estas que chegam a comprometer seu profissionalismo perante os demais. 
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prazer em se fazer sexo diante dos demais potencializa a excitação do performer, 

enriquecendo sua interpretação de modo espontâneo.  

A técnica, por sua vez, é valorizada como ferramenta auxiliar do talento, mas não 

menos importante. Em função do imperativo da ereção, o tesão dos atores é obrigatório 

para a performance, mas caso os passivos sexuais não atinjam uma excitação real, são 

compelidos a executarem uma dramatização adequada no intuito de transmitirem o 

realismo desejado. Para Mauro: 

 
Se a interpretação é muito boa, não dá pra notar que está só fingindo. Isso vai muito 
no diretor. Se eu vejo uma menina que o cara está se matando, e ela está olhando 
para o teto ou está penteando o cabelo, eu mando ela parar na hora. Lhe explico que 
tem que gemer, o que tem que fazer; a gente está aí pra isso. Agora, se a menina 
não dá conta, eu falo: “ou você finge direito, ou você está fora; você está aqui pra 
atuar”.  
  
Com o aprendizado das técnicas dramáticas e o paulatino acúmulo de experiência, 

os passivos sexuais incorporam os artifícios para a execução de uma boa atuação do 

prazer, chegando, inclusive, a “enganar” os próprios diretores, alguns dos quais somente 

percebem tratar-se de uma dramatização “artificial” quando a atriz, por exemplo, faz uso 

excessivo de lubrificante.55 

Se o aprendizado proporciona aos passivos, caso necessário, aparentar de forma 

correta a excitação, os ativos, por sua vez, são instruídos a dominar esta última. Isto é, a 

controlar, mediante a concentração, os estímulos que possam levá-los a uma ejaculação 

fora de hora ou, ao contrário, a uma perda repentina do tesão. O controle destas 

temporalidades e impulsos inscreve-se também dentre das obrigações do diretor.  A este 

respeito, Arnaldo explica:  

 
Se eu vejo que o ator está quase gozando e ainda não é pra gozar, eu paro a cena 
uns minutos pra ele relaxar. Eles mesmos sabem o que tem que fazer, mas eu fico 
de olho e assumo o controle. Eu falo pra eles: “pensa na tua vó cagando, pensa nas 
contas, pensa em qualquer coisa, mas se esquece de que quer gozar”. Agora, se o 
problema é que ele broxa, eu dirijo a cena para que fique excitante de novo, peço à 
atriz pra dar uma força, e vamos lá. 
 

Talento e técnica estão dinamicamente imbricados. Gostar de sexo tem, por um 

lado, um valor relativo, tendo-se em conta que, embora sendo prazeroso, atrizes e atores 

                                                 
55 Ouvi dizer em meio às equipes de produção que, com certa freqüência, as garotas que ingressam no pornô 
preferem não atingir altos níveis de excitação em cena, mas fazer uso das técnicas de atuação do prazer. Isto 
porque argumentam que atuam como atrizes pornô exclusivamente pelo dinheiro e não pelo prazer em si. 
Alguns afirmam que as garotas gostam, inclusive, de fingirem ser inexperientes em matéria sexual.  
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podem não apresentar, em todas as ocasiões, a mesma disposição para efetuar uma transa 

espetacular.56 Ainda assim, mediante as técnicas, podem encenar um sexo prazeroso 

mesmo sem experimentarem enorme prazer. Em poucas palavras: precisa-se de talento 

para manipular as técnicas e de técnicas para “disfarçar” a ausência de talento.   

Além da técnica voltada para a atuação do prazer propriamente dito, na encenação 

do sexo pornográfico, os performers são instruídos a colocarem em prática técnicas 

obrigatórias visando uma correta exibição do intercurso sexual: por exemplo, o 

posicionamento dos corpos de forma tal que permitam uma adequada captação da imagem. 

Todos estes detalhes dependem da direção. Graças a seus métodos e estilos de trabalho, 

alguns diretores conseguem maximizar o rendimento do elenco, logrando performances 

bem sucedidas que incrementarão seus prestígios dentro das redes.  

Gusmão, por exemplo, opina que o êxito de uma cena depende do tratamento que 

os performers recebem antes da filmagem: “eles gostam de ser tratados como atores. Eu os 

trato da mesma forma que os atores de filmes normais”, comenta.  Por este motivo, em 

suas produções, ele os convoca para uma conversa, mostrando-lhes o roteiro e explicando-

lhes os detalhes da encenação. Este diretor acredita que a disposição dos performers é 

potencializada em filmes com história, nos quais eles devem interpretar algo a mais que o 

mero sexo. Para Mauro, por sua vez, a direção do intercurso sexual começa antes mesmo 

que este aconteça. Segundo ele, os diretores devem ter a visão de formar duplas nas quais 

possa surgir uma química imediata: “Eu já sei que tipo de garotos gosta fulana de tal e 

chamo ele, ou sei que fulano gosta de morena, e chamo uma morena para ele fazer a cena. 

Aí, eu nem preciso falar nada; eles fazem com prazer, e a cena fica fantástica”, comenta.  

Já no caso de Arnaldo, o “segredo” de uma boa performance depende do clima e do 

contexto em que esta se desenvolve, como comenta a seguir:  

 

Todos os atores, todas as atrizes funcionam; funcionar, todos funcionam. A pessoa 
precisa estar bem, estar tranqüila; a direção influencia muito. Então, quando eu vou 
fazer um ensaio, não deixo ninguém ficar perto. Para fazer a cena, é a mesma coisa, 
porque eu faço o ambiente ficar propício para a pessoa entrar em cena. Se a pessoa 
já fez, fica mais tranqüila, mas se for sua primeira cena, a pessoa fica preocupada 
em quem está olhando e aí, ela não se solta. Na verdade, a pessoa pode não se sentir 
nem incomodada, mas tira o tesão. Se eu estiver gravando uma cena com um casal, 

                                                 
56 Em se tratando de desejo sexual, por sua vez, cabe lembrar que ele não é produzido somente por questões 
associadas ao corpo ou à sexualidade. O estímulo para atingi-lo pode ter origens diversas: por exemplo, 
pensar no dinheiro que se pode adquirir fazendo sexo desperta a excitação de alguns performers. Esta questão 
já foi analisada por Nestor Perlongher (1987) com relação às práticas de michetagem. 
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e o casal sabe que estou só eu, eles estão mais preocupados em fazer as coisas bem. 
Agora, se tiver um monte de gente na cena, o negócio não vai. 
 

 
Vander, por sua vez, opina que a otimização da direção de uma performance é 

possível na medida em que, no domínio da ação coletiva, seja reconhecida a autoridade do 

diretor e valorizada sua opinião a respeito do exercício do ato sexual. Ele opina:  

 

Tem coisas que eu, como diretor, não aceito. Tem atores que acham que podem 
fazer a cena do jeito que eles querem, que gostam de “zoar” as meninas e gostam de 
bater. Eu não gosto de cena em que o ator abre o traseiro da garota para mostrar o 
ânus, não gosto de cuspe, nem de batida na cara da mulher. Eu gosto de cena hard, 
mas a cena tem que ter um encaminhamento. Ou, por exemplo, tem ator que não 
gosta de chupar as meninas, tem nojo, medo de fazer oral. Aí, eu falo: “a menina é 
maravilhosa, tem que fazer”. Então, eu dirijo a cena para que fique perfeita, do meu 
jeito. 
 

 
Outra opinião recorrente entre alguns diretores, diz respeito à maior qualidade da 

transa quando encenada sem o uso do preservativo. Acredita-se que a presença da 

camisinha afeta não somente a excitação de ambos os performers, especialmente dos 

passivos, como também a possibilidade de encenação de posições sexuais diversificadas. 

Por este motivo, alguns diretores expressam preferência pela direção de cenas que 

dispensam o preservativo, não ficando impedidos de dispor de arranjos corporais de maior 

versatilidade.  

De modo análogo, alguns diretores conseguem destacar-se no mercado devido ao 

conhecimento que possuem do desempenho individual de cada performer com que 

trabalham. Tal conhecimento é adquirido graças a uma rotina de análise minuciosa das 

performances de seus dirigidos, sejam elas previamente protagonizadas sob sua 

coordenação ou sob aquela de outras equipes. Da mesma forma que diretores técnicos de 

times de futebol reconhecem os estilos de seus esportistas e aqueles dos concorrentes, 

alguns diretores do pornô sabem os ângulos, poses, jeitos e movimentos que favorecem o 

registro de cada corpo, cada ator e atriz podendo assim maximizar seu desempenho.   

Já no que tange o registro da performance, os diretores guiam-se pelo tipo de 

imagem que dialoga com os interesses dos espectadores, obedecendo os roteiros da 

veracidade buscada pela pornografia. Embora um dos principais detonadores simbólicos do 

pornô seja a encenação de fantasias e o exagero (na duração das transas e no tamanho das 

genitálias, por exemplo) que transgridem a idéia de um sexo cotidiano, ainda assim a 
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pornografia enquadra-se na estética do realismo. Tal conceito refere-se, especialmente, aos 

modos como as práticas sexuais são captadas: de uma maneira tal que os detalhes possam 

mostrar como elas realmente estão acontecendo. Para a encenação da realidade, os 

diretores reconhecem os limites do exagero, como explica, a seguir, o Japonês: 

 
 

Os atores têm que estar em uma posição que eles fariam normalmente. Não dá para 
levantar a perna de uma forma que ninguém faria desse jeito. Só um malabarista 
consegue fazer isso com a perna. Não pode subir a perna lá em cima na janela, 
mesmo que mostre bem a penetração. Isso é falso, ninguém acredita.  

 
Ainda no que diz respeito ao registro da realidade, os diretores diferenciam as 

técnicas utilizadas em um ou outro segmento do mercado. Nas palavras de Carlo: 

 
Filme gay é muito mais difícil. Tem outra linguagem: você não pode registrar só 
penetração e bunda, como em filme hetero; o cliente não curte só isso. Eu tenho que 
pegar desde o músculo do braço, quando está dilatado, e baixar a câmera de leve 
por todo o peito do ator. O consumidor gosta de ver a gota de suor caindo pelo 
peito, gosta de enxergar a pele do ator. Então, os movimentos da câmera são outros, 
são bem diferentes.  

 
 
Todos os cuidados recém-mencionados têm a intenção de imprimir o ritmo 

desejando à cena. Ritmo é uma expressão amplamente utilizada na linguagem teatral, sendo 

igualmente aplicada à performance pornográfica. Por um lado, tal compasso é buscado a 

partir do próprio sexo e da cadência com que as posições e práticas são executadas, por 

outro, de acordo com a forma como o sexo é captado e manipulado nas imagens. Do tipo 

de técnicas utilizadas na filmagem e da qualidade das mesmas dependerão igualmente o 

prestígio do diretor dentro das redes do pornô, a qualidade do produto final e a 

possibilidade de inseri-lo com sucesso no mercado. O ritmo é percebido como a chave para 

a composição da cena, sendo que somente é possível mediante o domínio dos movimentos 

da câmera, do sexo, e dos cenários. Zeca comenta sua percepção a respeito disto: 

 
Eu cuido da imagem para que não fique ruim, para que os cortes não fiquem mal 
feitos e a posição da câmera não fique mal. Imagine você mostrando uma cena, uma 
penetração: bacana você ver um close; só que chega, você quer ver tudo, você quer 
ver a expressão da mulher, quer ver a expressão do homem, quer ver o corpo da 
mulher, quer ver a locação, onde é que está ocorrendo a cena. Pode ser uma cena 
morta, mas se está em um lugar bonito e tem um bom movimento de câmera, 
compensa um pouco. Existe uma técnica chamada rosto e penetração no mesmo 
ângulo; então, a câmera está mostrando o detalhe da penetração, mas a menina está 
com uma expressão legal, porque existem umas imagens muito distantes que não 
ficam bem. A penetração de longe também não dá porque ninguém faz assim. 
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Mostrar é importante, tem que mostrar; causa a excitação para quem assistir, só que 
precisa ser uma coisa versátil.  

 

Nas palavras de Vander: 

A cena para mim tem que ter começo, meio e fim. Normalmente, os filmes que se 
fazem, hoje, no Brasil usam um só plano. Tem exceções, mas é o estilo mais usado. 
Usam um só plano que é um plano seqüência, não tem muito plano geral. Assim é 
que manda o manual de direção: você faz um plano geral e um close, um plano 
geral e um close, várias vezes, porque assim, na hora da edição, a cena tem um 
ritmo, a cena fica em vários planos. Lógico que, dependendo do momento, gosto de 
fazer uma seqüência, mas é bom ter um plano grande para dar o sentido de cenário, 
de local e passar ao espectador uma grande quantidade de informação. É bom 
mudar os lugares para cada posição, tipo, começar o oral na cama, fazer o vaginal 
numa cadeira e o anal no sofá. Assim, dá pra mostrar diferentes lugares do cenário 
e dá pra pegar o quadro completo. Porque, mesmo se o cara pegar o filme pra se 
masturbar, ele, mesmo que de maneira subliminar, vai notar que a cena é composta.  

 

Alguns diretores são críticos quanto à perda crescente de ritmo e composição da 

cena que ameaçam a pornografia feita no Brasil, atualmente. Eles reconhecem – e 

freqüentemente manifestam – as limitações do registro pornô. Porém, alguns deles 

percebem a beleza como uma qualidade possível para se pensar e construir em torno da 

performance. Entre suas inquietações, persiste a ansiedade por fazer uma pornografia 

artística, contradizendo a idéia de que pornô e arte são dois conceitos localizados em 

pontos opostos. Se a beleza tem sido socialmente associada ao considerado erótico, aquilo 

que revoga o explícito do sexo para se concentrar em imagens metafóricas que estimulam a 

imaginação, vários realizadores estão preocupados em produzi-la a partir da crueza e do 

realismo extremo do pornô, a partir de práticas, expressões e secreções que justamente pela 

forma como são exibidas, podem ser chocantes aos olhos de muitos. Mediante o uso de 

técnicas que pretendem melhorar a composição e o visual da cena, estes diretores 

consideram a possibilidade de incorporar outro tipo de linguagens, fórmulas e conceitos à 

pornografia. Contudo, o mercado pornográfico brasileiro tem estabelecido parâmetros 

específicos que não dialogam com as intenções daqueles diretores. A composição da cena e 

o cuidado com o ritmo que alguns tanto prezam não são levados a cabo por todos os 

diretores. As técnicas de captação de diferentes planos têm sido amplamente substituídas 

por um único plano-seqüência, os filmes gonzo têm se estendido para além dos filmes com 

enredo, bem como alguns destes diretores têm perdido espaço no mercado por conta de 

suas ambições estéticas. Vander comenta a este respeito: 
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O pornô francês, por exemplo, já muda o cenário; usam o décor, as meninas de 
lingerie preta com colarzinho e brinco de pérola e o ator de terno e gravata. Eles 
trabalham com luz claro-escuro, usam um tipo de luz que é a luz teatral, é luz 
dramática, tipo Mario Salieri. As histórias são coisas da máfia e polícia. Essa é a 
obsessão italiana, usam muito essa idéia no pornô italiano. Os americanos só usam 
aquelas luzes acima e, no Brasil, também se usam essas luzes enormes acima, que 
tudo fica chapado, parece que os atores estão pregados na parede; não tem nuance, 
não tem situação. Aqui, poderíamos usar algumas poéticas meio rimbaudianas, de 
trabalhar o sexo em outro registro  — como uma cena que é um episódio salierano 
que já eu fiz — sobre um cara que tinha poder de manipular as pessoas com os 
olhos; ele hipnotizava as mulheres que queria transar. Era outra situação, era uma 
cena de sexo hard, mas trabalhando a palavra, a imagem. Por isso que, no Brasil, 
não temos a possibilidade de educar atores ao estilo de Jamie Guillis. Esse era um 
cara que lia George Bataille, que lia Sade. Era um príncipe na cena, ele tinha um 
sentido da dominação e do ritmo, era teatral, inteligente, tinha todo o ritmo da 
perversão. Aqui no Brasil, os diretores ensinam os atores a serem mais performers 
do que atores; eles têm aquilo de girar a garota, enfiar o dedo, cuspir; não tem 
nuança nenhuma nisso. 

 

Na busca por incorporar um visual mais artístico ao pornô – ressalvo que estas 

apreciações valorativas provêm do próprio campo – Gusmão procurou utilizar técnicas 

caras ao cinema como, por exemplo, o uso de filtros que mudam a textura e cor das 

imagens. No entanto, as respostas dos consumidores quanto às suas experimentações 

estéticas não foram positivas, a transgressão ao estilo convencional do pornô não obtendo 

boa recepção no mercado local. Explico melhor: a técnica visual utilizada pela pornografia 

está mais próxima da televisão do que do cinema, a qual guarda uma estreita relação com a 

intenção realista que a inspira. Os diretores e, de modo geral, todos os cameramen 

brasileiros do pornô utilizam câmeras de vídeo. Por um lado, isto responde a razões de 

ordem prática: elas são menos dispendiosas do que as câmeras de cinema. Contudo, por 

outro lado, o registro oferecido pela câmera de vídeo assemelha-se a uma imagem do 

imediato e do tangível. Por exemplo, jornais que elaboram reportagens de rua feitas com 

câmeras de vídeo possuem uma textura mais crua e real, mais documental de fato. A 

textura do cinema, por sua vez, é mais velada, proporcionando uma percepção visual que 

simbolicamente afasta o espectador da imagem, fazendo-nos crer que “aquilo aconteceu 

em um reino distante”.   

A meu ver, os espectadores não conseguem projetar-se nas imagens pornográficas 

feitas com a linguagem visual do cinema porque esta os distancia da situação narrada. Tal 

situação os afasta de um sexo que, no pornô, precisa ser minucioso, não lhes permitindo 
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sentir-se efetivamente “ali”, nem perceber que as coisas que acontecem em cena pertencem 

a um universo imediato e real. Gusmão comenta a este respeito:  

 

Gostaria de fazer um pornô não tão comercial, com alguma idéia por trás, onde eu 
pudesse me expressar. Ia ter cenas de sexo explícito, lógico, mas teria algo por trás. 
Seriam filmes para festivais, não para o mercado comum. Mas é difícil. O cinema 
nacional não investe em filme com sexo explícito, mesmo. É bem difícil, e a 
pornografia é pastelaria, a gente faz pastel: por mais bonito que fique, o cara vai 
comer e esquecer que comeu. O filme pornô tem uma vida muito curta. Tem uns 
que duram três ou quatro meses no mercado, mas mesmo assim é muito 
descartável. Então, que é que eu faço? Capricho no clipe inicial, na primeira cena 
das preliminares. São, às vezes, 1 minuto, 30 segundos, mas é o que vai diferenciar 
o filme e o que vai gerar mídia e aparecer em programas de televisão, em jornal, 
porque o sexo é a mesma burocracia sempre, e o que o espectador quer ver mesmo 
é sexo. 
 

Os diretores, então, obedecem às regras de um gênero que se baseia na exposição 

realista do sexo, rechaçando manifestações de extrema sofisticação que possam “adulterá-

lo”. Os diretores aprendem a dirigir um sexo veraz – em termos performático e técnico – o 

qual, mesmo que exagerado em muitos aspectos, tem que ser simultaneamente crível, pois 

disso depende sua espetacularidade. Eles incorporam técnicas para realizar um espetáculo a 

partir de coisas prosaicas.  

No entanto, os diretores também estabelecem limites e diferenciações entre aquilo 

que consideram práticas sexuais “normais” ou aceitáveis e as espúrias. Estas 

diferenciações, de cunho moral, e associadas ao taste culture os organizam 

hierarquicamente no interior da própria rede. Entre inúmeros depoimentos a este respeito, 

destaco o de Arnaldo, por fazer alusão a seus limites como diretor em relação a práticas 

comuns e que, embora evocativas de transgressão, raramente são tidas como extremas 

neste universo:  

Eu faço muito filme de ninfeta, é o que o cliente mais procura. Mas eu não gravo 
nada que desperte a fantasia infantil. Uma coisa é você gravar uma garota vestida 
de colegial, uma adolescente tipo 19 anos, e outra coisa é você fazer filmes que 
liguem a fantasia a algo infantil, tipo parquinho, carrinho de criança. Hoje em dia, 
já não é feito mais assim, porque com esse negócio da pedofilia, os caras têm 
acesso a materiais reais. Quem gosta disso não compra pornografia de ninfetas, ele 
consegue material real pela internet. Mas eu não incentivo nada que vincule 
criança. Eu não curto. Tem negócios de coisas sacras tipo freira, padre, também não 
curto fazer filmes de incesto. Desde o momento em que você como diretor atinge 
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um nível e consolida um mercado com filme hetero, você não tem que se preocupar 
em fazer certas coisas.57 

 
 
Alguns diretores de filmes hetero manifestam ressalvas em filmar gay ou travesti, 

por sua vez, alguns diretores de filmes gay preferem especializar-se exclusivamente em seu 

segmento de mercado. Para diretores de gay, hetero e travesti, a filmagem de práticas 

sexuais bizarras e consideradas chocantes situam-se fora de seus roteiros, mas sobre a isto  

me deterei mais adiante. Interessa-me ressaltar como, entre limites e diferenciações, se 

estabelece o prestígio e as hierarquias profissionais do diretor no interior da própria 

coletividade.  

 
 
3.2.2. Sexo coreográfico e (dis)posições de gênero  

 

As transas no pornô obedecem a um estilo ritualizado de se fazer sexo. Este 

esquema particular caracteriza-se por conservar uma ordem ou seqüência nas posições 

sexuais desempenhadas e um tempo específico para cada uma delas. Levando-se em conta 

que a coreografia como um todo precisa ter uma duração máxima de 50 minutos – que, 

uma vez, editada não superará os 40 – cada seqüência, a partir do sexo oral, precisa ter uma 

                                                 
57 Não podendo deter-me com maiores pormenores nesta discussão ao longo da tese, gostaria de mencionar 
rapidamente algumas linhas de análise. Poderíamos pensar que, por detrás da pornografia de ninfetas 
associada ao infantil, habitaria a intenção de ocupar justamente o espaço vazio deixado por aquela que agora 
situa-se nos limites da ilegalidade? Poderíamos pensar na existência de um enunciado duplo? Por um lado, 
esta pornografia incorre em representações evocativas de uma sexualidade “proibida”, embora, ao mesmo 
tempo, se adeque a parâmetros legais, produzindo material consentido feito por e com adultos. De outra 
perspectiva, este tipo de enunciados e as produções em si inscrevem-se no território da fantasia sexual. Há 
jogos cujo interesse consiste em darem-se entre adultos, apesar de que, por exemplo, um deles esteja vestido 
como e elabore performances de um adolescente. Corre-se o risco de simplificar a questão, ao se fazer uma 
relação direta entre ter uma fantasia sexual com uma mulher com roupas de colegial e o fato de se desejar 
fazer sexo com uma colegial, de fato, ou ainda, de se ter o fetiche com um adulto em trajes de bebê ou de 
criança e o fato de se ter desejos pedófilos. A este respeito, é muito esclarecedora a pesquisa de Anne 
McClintock (2003) sobre um casal da Inglaterra vitoriana: Arthut Mumby, homem da alta sociedade, e 
Hanna Cullwick, plebéia que, quando casada, se dedicava às tarefas domésticas. Na intimidade, este casal 
mantinha jogos de fetiche e sadomasoquismo, nos quais Cullwick assumia diferentes papéis: por exemplo, 
fantasiava-se de homem, de mulher negra, de mulher da alta sociedade etc. McClintock argumenta que o 
aspecto mobilizador destes “jogos” de sexo e fetiche consistia justamente em tensionar uma diferença social, 
uma maneira de organização sexual dos riscos sociais. A percepção da autora do sadomasoquismo (S/M) 
como “alto teatro” (McClintock, 1993: 207) pode esclarecer a questão do fetiche ou fantasia sexual como 
conversão. A este respeito, afirma: “To argue that in consensual S/M the master has power, and the slave has 
not, is to read theatre for reality; it is to play the world forwards. The economy of S/M is the economy of 
conversion: slave to master, adult to baby, pain to pleasure, man to woman, and back again. S/M, as Foucault 
puts it, is not a name given to a practice as old of Eros; it is a massive culture fact which appeared precisely 
at the end of the eighteenth century, and wich constitutes one of the greatest conversions of Western 
imagination: unreason transformed into delirium of the heart. Consensual S/M plays the world backwards”. 
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duração máxima de quatro minutos, aproximadamente. Chamo este estilo de sexo 

coreográfico. Assim, o conjunto das seqüências conforma uma transa ou cena, a qual se 

unirá a outras, feitas sob o mesmo esquema, para compor o filme como um todo. 

 A performance coreográfica inicia-se com beijos rápidos e ardentes na boca. A 

velocidade nos beijos é a regra. Com isto, o sexo pornográfico procura diferenciar-se do 

“doméstico”, ou seja, daquele que, segundo o imaginário social, é efetuado rotineiramente 

por um casal (unido por afetos) na intimidade de seu quarto. A intenção explícita é a de se 

mostrar um sexo “voraz”, que contradiga os itinerários do sexo “convencional” e que 

espetacularize as práticas. Por esta razão, na pornografia, os beijos ocupam muito pouco 

tempo da fita, funcionando como um signo que evidencia a excitação dos performers. 

Justamente por isto, não podem ser longos e enfadonhos mas, como já disse, profundos e 

efervescentes. No pornô, o sexo não pretende mostrar nenhum sentimento recíproco entre 

os praticantes, além do tesão. Se o amor constitui por natureza o argumento que dispõe o 

sexo em uma boa parte dos filmes hollywoodianos, no pornô, este discurso é contestado. 

Assim, com a omissão das extensas seqüências de beijos, este gênero estabelece sua 

própria “verdade” sobre um sexo transgressor, “carente de afetos” e deslocado do 

dispositivo do amor romântico.  

Em seguida , os atores beijam os seios, de mulheres ou travestis, também de modo 

breve, mas intenso. Nestes casos, os movimentos da língua — como, em geral, em todas as 

práticas que demandam sugação — seguem um estilo acelerado, em resposta a uma 

estética do exagero que acompanha toda a pornografia.  Assim, é comum que se deslizem 

densos fios de saliva da boca de quem “chupa”, e que a câmera capte enfaticamente este 

instante, pois esta é, sem dúvida, uma das secreções corporais mais valorizadas pela 

pornografia. A saliva é também performativa, demonstrando excesso de excitação e, ao 

mesmo tempo, transmitindo a idéia de que este tipo de sexo é debochado, nele não 

havendo lugar para tabus. Contudo, a interação com os seios não ocupa a atenção central 

da imagem pornô. Eles são importantes, na medida em que falam da beleza e da 

feminilidade de sua portadora, e por serem considerados regiões erógenas do corpo. Sendo 

assim, as câmeras precisam mostrá-los no maior número possível de ângulos. Entretanto, o 

sexo coreográfico obedece a temporalidades específicas e, como toda dança que se faz 

sobre um palco, orienta-se por regras estritas em relação à duração dos passos e 

seqüências.  

 O terceiro passo da coreografia consiste no sexo oral. Alguns diretores que 

acompanhei fazem questão de que, nos filmes hetero, seja a mulher a primeira a fazê-lo em 
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seu companheiro de cena. Outros não dão importância à esta questão. Embora ocorra em 

poucos casos, há performances nas quais o homem é dispensado de executar tal prática. O 

sexo oral ocupa um papel protagônico na performance. Com ele se dá início formal à 

interação com os genitais, foco principal da cena com o incremento do estilo agitado e 

intenso no desempenho do ato. É a partir dali que os gemidos e expressões orais e gestuais 

aumentam, denotando o começo real da transa, pois sem se explicitar a genitália e sem a 

interação direta com ela, o hard core tenderia a se confundir com a fórmula visual do soft 

core. O mesmo ocorre com as palavras, que precisam expressar com contundência desejos 

e prazeres. Assim, quanto mais explícitas forem, mais forte é sua carga semântica e maior 

sua capacidade performativa – motivo pelo qual, as declarações chulas possuem maior 

eficácia no paradigma pornográfico.  

O fato de que, no homem, o sexo oral seja mais enfatizado em algumas 

performances expressa igualmente a preeminência simbólica do pênis nestas estéticas. Se 

ao longo da coreografia, as câmeras focalizam todo o corpo da mulher e seu rosto, os 

corpos dos homens aparecem fragmentados e codificados quase que exclusivamente por 

seu pênis. No entanto, seu capital é enorme, ele sendo, de fato, um dos principais fios 

condutores da narrativa. Uma das poucas seqüências em que o rosto do homem aparece 

claramente em cena é justamente quando ele está fazendo sexo oral em sua parceira. 

Contudo, mesmo neste instante, os rostos masculinos parecem não ser relevantes para o 

olhar pornô hetero; o que realmente importa é o ato executado pela língua e o estilo em que 

é feito. O fato de que os rostos dos atores não apareçam diante das câmeras ou só 

eventualmente, explicam alguns diretores, é uma estratégia para que o espectador (o 

homem) que está observando o filme na tela de T.V. possa imaginar que é ele quem está 

ali, colocando seu próprio rosto e subjetividade naquele corpo e performance.  

Uma vez finalizada a seqüência de sexo oral, abre-se caminho para as penetrações, 

primeiramente as vaginais. O sexo vaginal não se inicia obrigatoriamente com a penetração 

do pênis, podendo ser inaugurado com outro tipo de “jogos”, como a manipulação digital 

diretamente sobre o clitóris da atriz, a introdução de dedos ou outros objetos como 

consolos, ou mesmo vegetais (em menor medida). Algumas vezes, estas práticas ocupam o 

mesmo tempo coreográfico que qualquer outra seqüência de penetração. Seus significados 

consistem no alongamento do orifício como estética do espetacular, como preâmbulo para 
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a penetração “radical” delegada ao pênis e na exposição minuciosa da vulva pois, como diz 

Baudrillard (1992), sobre a pornografia em si, o fundamental é a alucinação do detalhe.58  

Para a penetração direta com o pênis, os diretores dispõem de três ou quatro 

posições sexuais e, em todas elas, é absolutamente necessário que o corpo da mulher e a 

prática em si fiquem completamente expostos à câmera. Assim, utilizam-se com freqüência 

arranjos nos quais a mulher se posiciona acima do corpo do homem. Seja de costas ou de 

frente para a câmera, a intenção destas tomadas é mostrar milimetricamente a penetração, o 

orifício vaginal, as curvas do corpo feminino e suas expressões gestuais.  

O sexo pornográfico performa posições corporais distintas da popularmente 

denominada “papai, mamãe”, isto é, aquela em que a mulher deitada de cabeça para cima 

aguarda com as pernas abertas ou semi-abertas a penetração de seu parceiro. De uma 

perspectiva imagética, esta posição não permite à câmera a execução de um registro 

cuidadoso nem do corpo da mulher, nem da penetração. Ao mesmo tempo (e mais 

importante ainda), esta posição contradiz o ideário do paradigma pornográfico que procura 

tirar o sexo do roteiro cotidiano para colocá-lo no lugar do espetacular e do “fora das 

normas”.  

Para o hard core, a vagina é um lugar de prazer, por isso, ela é exibida 

minuciosamente nas fotografias, no clipe, no sexo oral e nas penetrações, visando atender a 

todos os gostos. No entanto, as práticas com ela efetuadas na pornografia comercial 

parecem compor um ritual que abre caminho a “algo maior”, constituindo a antecipação de 

um sexo integral, estranho, que só pode ser completado mediante a prática do sexo anal.  

Esta prática, também conhecida no mercado mundial como backdoor, é praticada 

no pornô desde os anos 1970, embora tenha sido nos anos 1990 que veio a se tornar um 

dos ramos mais importantes da indústria, especialmente a norte-americana (Leite, 2006a: 

226). Atualmente, o sexo anal não é mais uma simples modalidade da pornografia, 

confundindo-se e entrecruzando-se com a corrente principal, a ponto de ser ele próprio 

considerado mainstream, fazendo parte do repertório-chave de (dis)posições sexuais. Na 

rede de produção de filmes pornográficos que pesquiso, fazer sexo anal é atualmente uma 

obrigação para a mulher que deseje ingressar na carreira ou participar temporariamente 

desse mundo; uma resposta negativa pode fechar as portas da indústria ou permitir um 

                                                 
58 O pornô (como as ciências médicas), explica o autor, fragmenta o corpo para expor seus pormenores [...] 
“esse excesso de real em seu detalhe microscópico, esse voyeurismo da exatidão, do grande plano sobre as 
estruturas invisíveis das células” (Baudrillard, 1992: 39).  
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ingresso extremamente efêmero, já que a demanda dos consumidores exige a inclusão 

desta prática no roteiro sexual. A este respeito, o Japonês comenta: 

 

A gente parte do princípio de que o consumidor quer uma coisa diferente, uma 
coisa que ele não tem em casa, vamos dizer assim, as fantasias dele e, por exemplo, 
um sexo vaginal na cama – a não ser que a mulher seja realmente uma deusa – o 
consumidor realmente não procura isso; procura uma coisa diferente, uma ninfeta, 
ou uma cena de anal. Então, a garota que não faz anal, a gente até grava com ela, 
aceita, se ela for muito bonita porque a imagem dela vai vender, mas se ela não 
fizer anal, não podemos chamá-la mais.  

 

Com relação às séries que dirige, Mauro comenta a respeito daquelas que enfatizam 

o sexo anal: 

 
Anal total é uma das séries mais famosas que eu tenho. O pessoal pega muito. É só 
anal mesmo, pegado, é um trabalho bem hard. Só não chega tão perto quanto 
Violadas ao extremo, mas a série Anal total, eu gosto muito de fazer também. Eu 
curto. Não é violenta. Quando digo hard é que é forte a cena, mas não é violento, é 
diferente de Violadas ao extremo.  Pra isso, eu preciso de meninas experientes, ou 
novatas que aceitem, mesmo. Muitas novatas falam que não querem fazer, porque 
anal total não é para qualquer um, porque é forte, é um trabalho bem forte. Imagina 
você agüentar uma hora de abre, soca, cuspe, abre, tem que ser de borracha, tem 
que estar bem acostumada. E outro detalhe: muitas mulheres gostam de fazer sexo 
anal, mesmo, muitas amam e preferem até que o vaginal. 
 

Alguns dos diretores mais antigos no ramo reconhecem as mudanças ocorridas no 

pornô atual, no que se refere a esta prática, em relação à maneira como era efetuada no 

final dos anos 1980. A este respeito, Zeca comenta:  

 
O anal sempre foi importante porque o mercado pede. O cliente sempre gostou 
porque sexo anal é uma coisa meio que proibida, meio que pecado, com 
dificuldade, é uma coisa interessante. Quando o anal era feito de outra forma, 
quando eu comecei a gravar pornografia, faz 18 anos, era uma coisa mais sensual: o 
ator tinha que cantar a menina pra ela deixar fazer sexo anal. O filme tinha um 
enredo, e ele tinha que convencê-la; ficava uma coisa mais erótica mesmo, ficava 
um jogo de sedução, mas agora não tem isso. Chegou, fez e pronto.  
 

Para Jorge Leite (2006a), o sexo anal é o deleite sexual maldito por excelência. É 

transgressor porque seus praticantes têm sido historicamente deslegitimados, da religião à 

psicanálise, da bruxaria à medicina.59 Mesmo interdito, o sexo anal “é a prática ‘não 

                                                 
59 “Por ser um coito estéril, trabalhar na localização mais ‘impura’ do corpo, contar com maldições religiosas 
e representar para muitas pessoas uma violência ultrajante sobre o sodomizado, este tipo de relação seria uma 
das mais idolatradas pela pornografia, principalmente a ‘bizarra’” (Leite, 2006a: 222). “Por tratar com a parte 
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convencional’ mais disseminada nas produções atuais, e foi ele que abriu as portas para a 

espetacularização dos temas não-convencionais dentro do mainstream pornográfico” (Ibid, 

226). O ânus, como lugar historicamente excluído do prazer, na pornografia, é reivindicado 

com um enunciado claro e direto que supervaloriza o gozo daí proveniente. Neste universo, 

o ânus é um lugar que regojiza ao receber o pênis, membro do corpo que, por sua vez, lhe 

outorga valor de uso.60  

Veja-se que o sexo anal é fundamental no roteiro pornô atual, mas para vários 

diretores, em se tratando de Brasil, sua obrigatoriedade é ainda mais enfática. Esta 

afirmação está relacionada a um olhar externo que faz com que, neste país, a prática 

alcance outras conotações, obedecendo a uma imagem representativa da nação. Tal 

imagem foi construída tendo em vista uma parte específica do corpo: a bunda feminina. 

Vários autores têm mencionado como as nádegas proeminentes e arredondadas 

correspondem plenamente aos ideais estéticos dos brasileiros (Kulick, 2008; Parker, 1991) 

– o cineasta Arnaldo Jabor considerou-as, inclusive, o símbolo do país (Jabor, 1993: 12 

apud Kulick, 2008: 90) – sua exposição alcançando níveis notáveis nas festas nacionais de 

carnaval. A pornografia nacional vale-se de diversas idéias e estereótipos existentes acerca 

dos corpos e das sexualidades dos brasileiros, nos quais exotismo e erotismo combinam-se 

com imaginários de raça e nacionalidade. Neste sentido, a bunda ocupa um lugar 

privilegiado nas representações pornográficas em geral e, em especial, em alguns filmes 

orgiásticos amplamente produzidos no Brasil como as Festas de carnaval – a bunda 

enfaticamente constituindo discursos de “brasileiridade”, projetando-se como algo 

característico da nação, como aquilo que nos singulariza. Tais estereótipos são utilizados 

tanto por produtores nacionais de pornô, como por estrangeiros, que periodicamente se 

instalam por curtas temporadas em São Paulo ou no Rio de Janeiro para gravarem, com 

elenco local, diversos filmes, comercializados basicamente no mercado internacional. Nas 

palavras de Mauro: 

 
Nas cenas de anal, antes de qualquer coisa, eu mostro para a galera como as 
meninas são bonitas, mostro detalhezinhos e mostro que elas não são tão frágeis. O 
negócio é pegado, e o povo gosta muito. Você sabe que brasileiro tem fama de que 

                                                                                                                                                    
de trás do baixo corporal e estar diretamente ligado às fezes e à sujeira, proporcionando prazer sem nenhuma 
‘utilidade’, como a procriação, o ânus é associado ao desregramento, à luxúria indomada. Trata-se, pois, de 
uma réplica perversa – digamos também, monstruosa – que interroga a identidade do homem naquela parte 
de seu corpo onde ela sempre foi considerada inequívoca” (Robert Moraes, 2002: 207, apud Leite, 2006a: 
223). 
60 Questão que muda no Fist fucking, ou penetração com o punho, prática sexual – e gênero cinematográfico 
– na qual não existe penetração do pênis, nem ejaculação, transgredindo assim o roteiro do pornô 
convencional (cf. Sáez, 2003). 
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o negócio de brasileiro é bunda. Tem tanto concurso de dança que mostra o que? A 
bunda das mulheres.  

 
Por todos estes motivos, é fundamental para a pornografia o registro minucioso da 

bunda e das práticas com ela exercidas. Os cameraman captam muito de perto os 

movimentos das nádegas, quando se agitam no momento da penetração. Neste registro, não 

só os glúteos ganham destaque, já que se trata da imagem pornográfica caracterizada pela 

exposição minuciosa da elasticidade do corpo humano. O que interessa é mostrar a 

capacidade de alongamento do orifício anal. Para exibi-la, os atores interrompem por 

instantes a penetração e a expõem diante do olho da lente, introduzindo-lhe os dedos ou a 

língua. Nesta exibição do ânus, um signo relevante para a estética e para o discurso sobre o 

sexo, elaborado pelo pornô, é a umidade. Umidade como metáfora de efervescência e 

como evidência da excitação. Trata-se de mostrar ânus que lubrificam naturalmente ou que 

são lubrificados e, para este fim, utiliza-se o cuspe, ali jogado energicamente, o que 

simultaneamente demonstra veracidade e exagero na prática. 

A exibição milimétrica do orifício anal quando dilatado é comum a toda 

pornografia comercial atualmente realizada, inclusive nos filmes em que mulheres fazem 

sexo com cavalos ou cachorros. Em outro tipo de filmes, catalogados no mercado como 

bizarros, a exposição da dilatação – concordo com Leite (2006a: 235) – relaciona-se a uma 

espetacularização ao melhor estilo dos freak shows, tipo “a maior boca do mundo”, nos 

quais o exagero faz parte de uma estética do grotesco. Nestes casos, ressalta-se tanto a 

envergadura do orifício como sua capacidade para receber numerosos objetos: uma boca 

que recebe três bolas de bilhar, um ânus que recebe três consolos ou duas berinjelas etc. Se 

nas estéticas grotescas, o objetivo consiste em causar espanto, como afirma Leite, embora 

este último seja, de fato, sedutor, nos filmes convencionais, a exposição do ânus pretende 

aumentar a excitação do espectador mediante um jogo de veracidade e exagero, como já 

foi dito anteriormente. Na busca pela veracidade empreendida pela pornografia, a dor é 

algumas vezes tão efetiva quanto o prazer, no momento de se representar especificamente 

as sexualidades femininas, ou a sexualidade daqueles que exercem o papel receptor na 

cópula. Na expressão dos rostos das mulheres e de todos os passivos durante as cenas de 

sexo anal, dor e prazer estão combinados, mostrando-se uma dor que causa prazer e um 

prazer que provém da dor61 – com a predominância do prazer nesta relação.  

                                                 
61 A dor, como mecanismo para se alcançar o prazer, é o pressuposto básico das produções classificadas 
como sadomasoquistas, nas quais esta relação é levada a maiores conseqüências. Por outro lado, o discurso 
sobre a dor per se é exacerbado nas séries representando práticas sexuais que incluem coerção ou estupro. 
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Por sua vez, todas as práticas até aqui mencionadas elaboram discursos sobre a 

heterossexualidade. É importante notar que este tipo de filme não desobedece a papéis 

sexuais nem tampouco de gênero mas, pelo contrário, ratifica-os, reiterando discursos de 

heteronormatividade. Em se tratando dos homens, a pornografia mainstream, em geral, 

potencializa atitudes e corpos viris, acionando modelos heteronormativos de masculino. A 

masculinidade é capital simbólico nestas estéticas e, por esta razão, os atores atentam para 

os modos como colocam o corpo em cena, já que as maneiras como fazem sexo precisam 

mostrar extremo vigor. Em filmes orgiásticos, por exemplo, o discurso sobre a virilidade 

acentua-se, pois trata-se de indicar que só verdadeiros garanhões conseguem penetrar 

diversas mulheres sucessivamente e satisfazer a todas elas. Há, assim, uma proibição tácita 

em relação a marcas que coloquem os homens no papel delimitado ao feminino. Muitos 

atores afirmam que, em nenhuma circunstância, permitiriam que uma atriz tentasse fazer 

neles um “fio terra”, ou penetração do ânus com os dedos.62 Outros mencionam que a 

dificuldade de participar de gang bangs ou de fazer dupla penetração em uma mulher 

consiste na proximidade física que seu próprio pênis teria obrigatoriamente em relação ao 

pênis do outro ator. Finalmente, outros comentam que dispensam fazer sexo oral em atrizes 

cujo clitóris é pronunciado demais, como um pênis anão. Todas estas ressalvas têm como 

base o cuidado com a imagem de heterossexuais, ou de homens-homens, como vários deles 

se autodenominam. A manipulação da imagem de machos logra positivá-los para além das 

redes pornô. Em entrevista, um ator que passou pela experiência recentemente narrada, 

contou-me:  

 Eu gravei com uma menina que tinha um grelo que parecia um penisinho, era quase 
hermafrodita. Eu fiz a cena, mas não chupava ela. Aí, o Zeca me perguntou: você 
vai ou não vai fazer? Eu não vou, o que é que a Brazilândia vai falar de mim se me 
vê chupando uma coisa dessas? No meu bairro, todo mundo me conhece, todo 
mundo assiste meus filmes. Aí, o Zeca não insistiu pra não me queimar. 
  

Outro ator que viveu a mesma experiência comentou comigo que o único motivo 

pelo qual não faz sexo oral em atrizes de clitóris avantajados, mesmo desejando fazê-lo, 

deve-se a seu dever de pai de preservar seu filho de 14 anos, que recebe elogios de seus 

colegas de aula por saberem que seu pai atua como ator pornô: “Eles falam pro meu filho: 

                                                 
62 Este cuidado é transgredido nos filmes Bi ou bissexuais, que apresentam simultaneamente práticas entre 
pessoas de sexos opostos e práticas homoeróticas entre homens (os encontros lésbicos estão vinculados ao 
pornô hetero). Estas performances tomam a forma de ménages à trois com dois homens e uma mulher, sendo 
que uma modalidade recente consiste na prática de as mulheres penetrarem os atores com dedos, dildos ou 
consolos. 
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‘vi teu pai, aí, arrasou; teu pai é o cara’. Se me vêem chupando aquilo, vão falar pro meu 

filho que seu pai é boiola, eu não posso fazer isso com meu garoto”.  

Neste sentido, existem práticas incomuns que também são interpretadas como 

ambíguas no universo de valores das redes pornô. Darei um exemplo. Em um determinado 

momento, na filmagem de uma orgia, um ator reconhecido no circuito especificamente 

pelo grande tamanho de seu pênis, inclinou o corpo para frente quando sua ereção estava 

no auge e fez sexo oral em si mesmo. A masturbação é uma prática supervalorizada na 

pornografia. Se a criança masturbadora foi interpretada como um dos perversos do século 

XVIII, 63 e a prática – mesmo que comum e cotidiana – somente seja efetuada na 

intimidade ou para fins médicos e terapêuticos, no pornô, a masturbação é não somente 

pública como é um dos atos mais recorrentes e efetivos nas representações que mostram, à 

sua maneira, uma determinada verdade sobre o sexo. Em todos os filmes há masturbação, 

como venho mostrando, ora em momentos iniciais, quando a mulher se exibe dançando 

sensualmente, ora na mudança de uma posição sexual para outra, ou no instante da 

ejaculação, quando os significados da prática são capitalizados. No entanto, ela também 

tem seus limites. A mão pode tocar aquilo que a boca não pode. Supõe-se que só a boca de 

uma mulher ou de um ser representado como feminino pode chupar um pênis. Um 

“garanhão” não pode, mesmo em se tratando do seu próprio órgão sexual, pois este ato o 

feminiza, é “esquisito”, é “bichice”, “o cara tá doido”, como escutei várias pessoas do 

elenco dizerem naquele dia. 

Em uma das primeiras entrevistas que realizei para a pesquisa, quando eu recém 

ingressava no campo e ainda não tinha acompanhado pessoalmente nenhuma filmagem de 

orgias de carnaval, perguntei a Mauro acerca do tipo de arranjos que se dispõem na 

filmagem. Nas orgias, perguntei, os homens também se pegam entre si? Ele deu um pulo 

na cadeira e me respondeu com contundência:  

 
De jeito nenhum, de jeito nenhum, mesmo! Nossa! Em filme hetero, não se mistura, 
as mulheres podem ficar à vontade, deixo elas brincarem entre elas – todo mundo 
gosta de ver um lesbo – mas homem com homem, de maneira nenhuma [...] Tem 
muito preconceito, hetero é hetero. Um cara que é hétero não se mistura com 
homem. Então, o hétero é hétero, o hétero gosta de mulher. Então, vamos fazer um 
trabalho bi? Vamos fazer um carnaval bi? Aí sim, é outra história: homem com 
homem, mulher com mulher, homem com mulher, aquela suruba. Isso para mim é 
bi, mas hetero é hetero. 
 

                                                 
63 Sobre esta discussão ver Foucault, 1991. 
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Por um lado, estas normas cuidadosas com relação à heterossexualidade e ao lugar 

do gênero masculino fazem sentido no universo dos valores morais que governam os 

indivíduos da rede, no qual o que se busca é a sustentação do prestígio na construção da 

carreira (questão que será enfatizada no último capítulo). Por outro lado, elas têm a ver 

com o método de produção pornográfica em si, que evita misturar estilos ou arranjos de 

gênero “ambíguos”, com o intuito de atingir públicos diversos que, na ideologia do 

mercado, permanecem separados. Ou seja, segundo o ideário dos executores, um filme 

hetero não permite “jogos gays”, da mesma maneira que em um filme gay não participam 

mulheres. Estas fronteiras são transpostas nos filmes Bi ou bissexuais, de escassa produção 

e aparentemente de baixo consumo no Brasil.  

Vale a pena dizer que a valorização da heterossexualidade entre os sujeitos que 

fazem pornô só se aplica aos rapazes. Em relação às mulheres, existe outro tipo de lógica, 

visões e valores. Por um lado, a pornografia promove cenas lésbicas anunciando um sexo 

que pertence a outro registro, cenas estas sendo pensadas dentro das convenções da 

heterossexualidade e para o consumo de homens heterossexuais.64 Por outro lado, não 

existe um “moderador silencioso” entre os sujeitos do pornô que regule as experiências 

sexuais homoeróticas das mulheres para além do set de filmagem. Ser bissexual ou ser 

lésbica não diminui seu capital simbólico, nem tampouco necessariamente os incrementa. 

Trata-se simplesmente de uma questão que não altera seu status social nessas redes, que 

não é comentada e sobre a qual não existem olhares vigilantes. 

 Enfim, a pornografia cria discursos sobre o excesso: excesso de curtição e 

efervescência. Há excesso também nas práticas, no uso do próprio corpo, nos limites da 

elasticidade física. Também salta à vista o anunciado por Sáez (2003): a pornografia é um 

gênero (cinematográfico) que produz gênero (masculino/feminino). Eu diria que a 

pornografia produz um “hipergênero”: masculinidades excessivas e sua contrapartida, 

feminilidades excessivas. E, com esta última colocação, afasto-me dos olhares do 

feminismo radical que tem analisado a pornografia a partir de uma visão simplificada do 

poder. Para estas autoras, o corpo feminino que se vende no pornô é basicamente um 

objeto configurado a partir de um desejo dominante e masculino, inserido no corpo 

feminino. Este último, como objeto de desfrute a que se vê reduzido, converte-se em 

sexualmente alienado. Organizações como Women Against Pornography (WAP), Feminist 

                                                 
64 A este respeito, escreve Bernard Arcand (1993: 187): “De donde surge el gran placer para un público 
masculino de poder contemplar los jugueteos sexuales de dos o varias mujeres, uno de los temas favoritos de 
la pornografía: el poder de penetrar una intimidad tan secreta que se sospecha que en ella debe haber aspectos 
de un complot contra los hombres”.  
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Fighting Pornography, Nacional Coalition Against Pornography e Women against violence 

in Pornography and Media (Freire, 2000: 76; Gregori, 2004: 237) atribuíram à pornografia 

as causas da violência contra as mulheres, os crimes de misoginia, a discriminação sexual e 

a propagação das desigualdades hierárquicas de gênero. Para Catharine MacKinnon e 

Andrea Dworkin (1988: 26), duas importantes líderes do feminismo radical nos Estados 

Unidos, pornografia é:  

 

[…] “A subordinação das mulheres apresentadas graficamente de forma 
sexualmente explícita, seja em retratos ou em palavras, e inclui um ou mais dos 
seguintes elementos: 1) As mulheres apresentam-se desumanizadas como objetos 
sexuais, coisas ou bens; 2) como objetos sexuais que desfrutam a dor e a 
humilhação; 3) como objetos sexuais que experimentam o prazer na violação; 4) 
como objetos sexuais, amarradas, cortadas, mutiladas, espancadas ou feridas 
fisicamente; 5) em posturas de submissão sexual, servilismo ou em exibição; 6) se 
exibem partes do corpo feminino – incluindo mas sem limitar-se a vaginas, seios e 
nádegas – de maneira que as mulheres ficam reduzidas a essas partes; 7) as 
mulheres ficam representadas como prostitutas por natureza; 8) são penetradas por 
objetos ou animais; 9) em situações de degradação, dano, tortura, sujas ou 
inferiores, sangrando pelos espancamentos ou feridas em um contexto que converte 
estas condições em sexuais. A pornografia também inclui o uso de homens, 
crianças ou transexuais no lugar das mulheres”.  

 

 Catharine Mackinnon (1993b) argumentou inclusive que a pornografia ocasionou 

uma política de extermínio sem precedentes de mulheres árabes e croatas na Bósnia. 

Ao analisar os corpos e as performances femininas nestes filmes, sobretudo aquelas 

que apresentam maiores desafios cênicos como orgias e gang bangs, indago-me: homens e 

mulheres estão mesmo em pólos tão opostos quanto dominador/dominado? Acredito que, 

na pornografia, ambos os corpos e os gêneros, masculino e feminino, são construídos 

mediante a mesma lógica do excesso, mas aquele da mulher, embora em um esquema 

heteronormativo, consegue ser transgressor.   

Da mesma maneira que os atores se apresentam como machos hiperviris, as atrizes 

agem como superfêmeas. Suas figuras são exuberantes; as roupas e a maquiagem que 

utilizam reforçam ideários aceitos de feminilidade. Ao mesmo tempo, durante o sexo, elas 

transgridem atitudes tradicionalmente identificadas com as mulheres: temperamento e 

gestos dóceis, delicados e até indefesos. A partir do lugar que lhes é outorgado, o do 

feminino (no sentido do passivo/penetrado), elas praticam um sexo irreverente, com 

agência, dizendo em voz alta o que desejam e como o desejam. Usando expressões 

performativas como “vai”, “mete”, “forte”, “soca”, explicitam seus prazeres e desafiam os 
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padrões de inocência segundo os quais tem sido idealizada a sexualidade da mulher. Se, 

por um lado, a masculinidade excessiva dos homens evidencia-se em sua capacidade de 

manter a ereção por longos períodos, em penetrar vigorosa ou até violentamente, entre 

outras “proezas”; por outro lado, o excesso da mulher consiste justamente em suportar a 

penetração vigorosa ou violenta por um longo tempo e também outros tipos de práticas 

complexas, levando em conta que, na pornografia hetero, no que diz respeito a estas 

últimas, são as mulheres que encaram os maiores desafios. 

Assim, neste tipo de pornografia, o corpo e o sexo podem ser interpretados como 

lugares de ressignificação para as mulheres, uma ressignificação que mediante o excesso e 

a transgressão de modelos da sexualidade feminina, simbolicamente as masculiniza.   

Já diversos estudos têm criticado a idéia sobre a subordinação das mulheres na 

pornografia. A partir de Pleasure and danger, de Carol Vance (1984), se abriu um 

complexo leque de olhares e posturas no feminismo e na crítica cultural com relação aos 

estudos sobre pornografia. Nesta perspectiva desassocia-se a idéia de dominação e de 

coerção como modelo único relativo à sexualidade e contradiz igualmente o 

posicionamento estanque do gênero a partir da mesma associação entre sexualidade e 

dominação, criticando, aliás, aquelas restrições ao comportamento sexual das mulheres 

colocadas nos posicionamentos das feministas radicais. Neste ponto de vista, corpo, 

pornografia e sexo são lugares de ressignificação política para mulheres e outras minorias 

sexuais, e o prazer transforma-se em objeto de reflexão, assim como as maneiras 

alternativas e as escolhas sexuais que levam até ele (Gregori, 2004). Esta postura 

alimentou grande parte das reflexões teóricas do feminismo contemporâneo e da teoria 

queer, ao mesmo tempo em que aplainou o caminho para as diversas análises que têm sido 

feitas, nas últimas duas décadas, sobre pornografia relacionada a práticas sadomasoquistas, 

fetichistas, transgênero e estudos gay/lésbicos – entre os mais relevantes, os estudos de 

Gayle Rubin (2001) e Pat Califia (1994) – nutrindo, ainda, a chamada pós-pornografia. 

Contudo, é preciso se levar em conta que, em se tratando de mulheres, vários desses 

enfoques têm privilegiado os prazeres femininos em função às relações lésbicas e às 

pornografias emergentes, vistas também como politicamente corretas (Gregori, 2003, 

2004). Minha tentativa consiste em pensar a ressignificação corporal das mulheres dentro 

do próprio pornô mainstream.  

De modo paralelo às transgressões de gênero no pornô mainstream, existem outras 

produções hetero que enfraquecem o recém-mencionado potencial subversivo da 

sexualidade das mulheres e que, ao contrário, estimulam talvez como nenhum outro gênero 
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pornográfico, os discursos sobre a diferença estanque entre os gêneros masculino e 

feminino. Refiro-me às estéticas da violência. Nestas, o corpo da mulher é colocado em 

outro lugar de enunciação, na ponta mais frágil de sua feminilidade, enquanto o ideário 

sobre a masculinidade dos homens é levado ao extremo. Nestas produções, a coerção 

configura-se como um viés que possui e produz significados estanques com relação aos 

valores de gênero.  

No Brasil, existem algumas destas séries, mas não todas as empresas investem em 

sua produção. Duas das mais conhecidas denominam-se: Violadas ao extremo e Violação 

anal, anteriormente referidas em depoimentos. Estas são algumas das legendas que 

aparecem nas contracapas de ambas: 

 
• “Lindas e indefesas, elas são submetidas à humilhação e à violência de um 

estupro”. 
• “Assista às cenas de estupro e humilhação de mulheres mais realistas já filmadas no 

Brasil”. 
• “Ao serem estupradas, elas são obrigadas a fazerem tudo que não querem e sem 

camisinha”. 
• “Um filme com cenas extremamente fortes, de violência no sexo anal com as mais 

belas mulheres. Sem perdão, elas têm seus ânus violados SEM CAMISINHA!!!”   
 
 

Nestes filmes, os homens assumem outro tipo de protagonismo. Seus corpos 

inteiros (e não somente seus pênis) passam a gabar-se da virilidade necessária para poder 

impor a submissão de uma ou mais mulheres. Aqui, os discursos da masculinidade 

imbricam-se e constroem-se com a imagem da rudeza física que deve caracterizar um ser 

humano masculino. Este tipo de pornografia reproduz uma definição essencialista dos 

gêneros que é, ao mesmo tempo, normativa (cf. Connel, 1997), ao reiterar a equação 

masculinidade = atividade / feminidade = passividade, insistir no pressuposto de que a 

verdadeira masculinidade afloraria em contextos difíceis ou extremos65 e ao avaliar os 

papéis sexuais como normas sociais, isto é, no que se supõe que os os homens devem ser. 

Assim, nestas estéticas, ser macho é ser rude e ser fêmea é ser indefensa, linda e alvo para 

a humilhação. Vale a pena indagarmos – como já Gregori (2004) fez – por que o corpo, 

sujeito de violação, é sempre feminizado. Tal corpo pode não ser somente o de uma 

mulher, mas de alguém representado simbolicamente como feminino.  

                                                 
65 Segundo o sócio-biólogo Lionel Tiger (apud Connel), a verdadeira masculinidade surge em situações 
extremas como a guerra.  
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A este respeito, é interessante levarmos em conta que no debate internacional que 

tem se dedicado ao papel da mulher na pornografia, o “contra-ataque” levantado pelas 

feministas críticas ao radicalismo das primeiras, certamente abriu janelas ricas para a 

interpretação do prazer, do erotismo, da escolha e da agência. Não obstante, junto-me à 

crítica de Gregori (2003, 2004) de que haveria de fato, nesta bibliografia, um não-

tratamento do problema da violência. Isto se deve, explica a autora, ao fato de que grande 

parte da literatura relativa a estas vertentes do feminismo se concentrou em enfatizar as 

práticas sexuais dentro do território do lesbianismo. Tomando como ponto de partida o 

prazer feminino nas relações mulher a mulher, estes estudos deram como certo que o 

consentimento é garantido de antemão, a violência e o perigo sendo transpostos para a 

arena dos prazeres (Gregori, 2004: 242). 

Eu não pretendo empreender aqui uma discussão aprofundada sobre a questão da 

violência na pornografia, pois o tema em si merece uma tese que discuta exclusivamente a 

questão. Contudo, acredito ser adequado enfatizar a necessidade da realização de análises 

mais abarcadoras e sofisticadas que não se restrinjam à “satanização” da questão 

empreendida pelo feminismo radical, nem à obviação do problema empreendido pelas 

feministas do contra-ataque. Por enquanto, interessa-me, aqui, ressaltar três pontos em 

particular.  

O primeiro deles tem a ver com a enfática reiteração do estupro sem o uso do 

preservativo. O não-uso da camisinha na pornografia relaciona-se com a busca pela 

veracidade que esta indústria pretende transmitir ao espectador. No caso das séries de 

estupro e coerção, este jogo de veracidade assume maiores dimensões, pois coloca em cena 

uma masculinidade aguerrida, feroz, próxima aos instintos mais animais. A presença da 

camisinha, dentro desta lógica, seria uma contradição ao discurso sobre a masculinidade 

feroz construída pelas estéticas da violência.  

O segundo ponto a ressaltar consiste no tipo de violação efetuada nestes filmes, que 

contém enunciados eficazes sobre as “masculinidades ferozes”: o estupro anal. Como já 

mencionado, existe uma lógica da transgressão contida no sexo anal. Sendo assim, tais 

produções exibem na tela uma dupla transgressão: a violência em si e o ânus, local sobre o 

qual ela é exercida.   

O terceiro ponto a ressaltar relaciona-se com os imaginários que os próprios sujeitos 

que fazem pornô têm a respeito destes filmes. Uma atriz me disse em entrevista que 

adorava participar, em especial, da série Violadas ao extremo, porque era aquela que mais 

lhe permitia representar e mostrar suas qualidades de atriz; era justamente a performance 
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na qual podia deixar em evidência seus dotes e talentos cênicos, para além de sua 

capacidade de desempenhar uma boa transa. Em conversa com uma outra atriz, ela me 

disse que gravar filmes de estupro era, literalmente, uma “palhaçada”, porque a todo o 

elenco era demandado um esforço especial para representar, e nenhum deles sabia nada de 

atuação, motivo pelo qual, muitas vezes, no meio da performance, morriam de rir. É 

interessante perceber como uma série extrema aos olhos externos pode ser corriqueira para 

seus agentes ou configurar a plataforma para alavancar suas carreiras. Mauro, o diretor das 

séries recém-mencionadas, disse-me que preferiria não investir seu trabalho nestas 

produções, pois ficavam tão bem feitas, que lhe causavam a impressão de, de fato, 

tratarem-se de violações reais. No entanto, acabava por fazê-las porque eram muito bem 

vendidas e procuradas no mercado. A opinião de Vander a este respeito me parece muito 

ilustrativa:   

 
Os caras das distribuidoras compram muitos vídeos em que o ator estupra a atriz. 
Eles nunca dizem que compram porque gostam, dizem que compram porque 
vendem bem, isso para mim é um absurdo, é brutal. O mais brutal, quando comecei 
a trabalhar no pornô, foi ver que as garotas gostam desses filmes; as atrizes curtem 
fazer esses filmes. Eu fiquei chocado, porque meu perfil é tipo assim: eu entrei pra 
trabalhar no pornô pelas garotas, porque gosto delas. Mas quando comecei a ver 
que as garotas fazem questão de fazer essas cenas, fiquei chocado. Eu tive uma 
discussão com um ator porque, em uma cena, na minha frente, deu um tapa na 
garota. Aí, eu mandei ele embora, e ele me disse que as garotas gostavam. Nesse 
momento, eu queria matar o cara, mas agora eu sei que ele estava certo. 
Trabalhando no pornô, o que eu mais descobri é que tem coisas da sexualidade 
feminina que você nem imagina, isso assusta. Eu, na minha casa, aprendi a ser 
educado com as mulheres, a gostar de mulher e tratar bem. É a educação que eu 
recebi, mas com o tempo fui aprendendo que quanto mais o cara for bonzinho, 
menos consegue, e quanto mais for agressivo, mais consegue com as mulheres. No 
pornô, isso é muito claro. Essas garotas que eu tratava de proteger muitas curtem 
cena de estupro, adoram. Isso para mim até hoje é brutal. Eu sou da Idade Média, 
para mim mulher tem que ser bem tratada. Se elas forem gravar comigo falam que 
eu sou babaca — como já aconteceu — que eu sou babaca porque não curto essas 
cenas. O pornô me ensinou a enxergar a sexualidade feminina de outro modo, 
porque eu não entendia as atrizes e não deixava elas fazerem essas coisas nas 
minhas cenas para preservá-las, e depois, elas iam e faziam para outro diretor, 
ganhando menos. Essa mesma garota que eu defendi e briguei com o ator, depois 
foi e fez uma cena para os espanhóis em que o ator cuspia nela e fazia anal botando 
o pé na cabeça dela — enfiou até um pau de vassoura nela. Aí, outro diretor me 
falou: tá vendo? Você defendeu ela, e ela foi e fez de tudo para os europeus. Por 
isso, é que a minha forma de encarar agora é outra. Eu trato as pessoas com mais 
objetividade: não faço cena de estupro, nem me peça pra fazer, mas na minha cena 
normal, se a garota vir falar que não faz alguma coisa tipo anal, então ela não vai 
receber. Vai ter que fazer três cenas de anal se quiser receber. Eu até agora não 
consigo ser assim, mas assim é que elas são tratadas por outros diretores, e fazem a 
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cena direitinha por, sei lá, 100 reais. Agora, se a menina me falar: “Pô, desculpa, 
mas isso ali, eu nunca fiz”, então, beleza, vamos fazer uma cena pra você curtir.  

 
 

Com a exposição destes últimos depoimentos, minha intenção não consiste em 

negar a persistência de representações de alta violência na pornografia, nem em dar 

respostas em relação a um campo de análise que merece um arsenal teórico maior e 

investimentos mais profundos e específicos. Minha intenção consiste em alertar sobre a 

necessidade de nos afastarmos de visões a priori acerca do abuso da mulher para que 

possamos elaborar críticas substantivas que levem em conta as diversas nuanças que 

compõem a questão. Vejo a importância da questão da escolha que as feministas do 

“contra-ataque” colocaram tão enfática e positivamente. Vale a pena pensar que muitas 

mulheres não gravam cenas de estupro por coerção, mas porque fizeram uma escolha. De 

modo análogo, para muitas atrizes, a pornografia em geral pode ser não somente uma 

escolha feliz, mas também um projeto de vida e um mecanismo para se atingir objetivos e 

ganhos econômicos mais significativos. Por que não pensar que, para outras mulheres, as 

cenas de violência podem aproximá-las de seus gostos sexuais mais íntimos e 

satisfatórios?66 

 Não pretendo, contudo, insinuar que a questão da violência na pornografia se 

“resolve” devido à presença da escolha e pelo fato de algumas mulheres desfrutarem de 

práticas sexuais deste tipo. Insisto em que em que esta questão precisa de uma análise 

pormenorizada, o qual vai além do escopo desta pesquisa.  

 
Algumas variações coreográficas  
 

 

Muitas posições do esquema pornô hetero até aqui mencionadas aplicam-se a 

diferentes tipos de filmes existentes no mercado, especialmente o travesti e gay. Não 

obstante, algumas variações-chave transgridem esse tipo sexual coreográfico. Farei 

menção a algumas delas nesta seção. 

Algumas páginas atrás, afirmei que o sexo pornográfico hetero não concentra seu 

foco na interação com os seios da atriz. Existem, contudo, por outro lado, dois tipos de 

filmes em que os seios assumem maior relevância: os lésbicos e aqueles em que mulheres 

                                                 
66 A noção de escolha e agência está presente também nos estudos de Agustín (2000, 2005) e Piscitelli (2004, 
2007) sobre migrações em torno ao trabalho sexual, contrapondo-se à idéia da vitimização e ao rótulo de 
“prostituição forçada” que aparecem como pontos centrais nos debates que têm se dedicado à análise deste 
fenômeno.  
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contracenam com travestis. Em ambos os casos, elas “brincam” muito mais com os seios 

umas das outras. Tanto os toques como as lambidas são mais extensos e freqüentes. Nestes 

casos, as normas da coreografia alteram-se, os diretores as instruindo a capricharem neste 

tipo de carícia, pois, desta maneira, a pornografia “ilustraria” como o sexo é feito entre 

pessoas do gênero feminino e quais seriam as práticas potenciais entre estes corpos.   

Existem diferenças-chave, contudo, na maneira como estão dispostas as práticas 

sexuais entre mulheres e entre mulheres e travestis. Várias destas diferenças têm a ver com 

a existência de um pênis natural (da travesti) ou “artificial” (dildos, consolos e outros 

aparelhos penetradores) na interação, levando em conta que grande parte dos filmes entre 

mulheres incluem brinquedos ou artefatos que cumprem a função do pênis na prática da 

penetração. Em alguns casos a penetração corre por conta exclusivamente de dedos e 

mãos, sendo que para tal, as atrizes aprendem as técnicas para executar esta prática 

adequadamente, sem causar danos na vagina ou ânus de sua contracenante por conta das 

unhas longas e afiadas que muitas usam.  

Tais diferenças guardam relação, também, com a visão do mercado pornô no 

relativo a essas duplas. Ou seja, enquanto os filmes lésbicos são considerados mainstream, 

por excelência, por fazerem parte das estéticas hetero, sendo idealizados para o deleite de 

voyeurs masculinos (Gregori 2004)67, por sua vez, os filmes que contam com a presença de 

travestis pertencem a um mercado específico, não-mainstream por excelência, embora 

ocupem os primeiros lugares em venda e distribuição internacional.   

Dou prosseguimento à comparação das coreografias. Como no esquema hetero, o 

sexo oral é de suma importância para todas as pornografias, constituindo uma seqüência 

obrigatória em qualquer performance. Mesmo assim, existem diferenças em sua execução, 

dependendo do tipo de filme a ser produzido. No caso dos filmes gay, as disposições do 

sexo oral variam em relação aos dois tipos básicos de cenas que são produzidas de forma 

maciça neste mercado. Por um lado, há performances em que só um dos rapazes faz sexo 

oral no outro. Neste caso, tal prática é um signo eficaz para a enunciação dos papéis, pois 

aquele que “chupa”, dentro deste esquema, é quem se “deleita” na interação com o pênis e, 

ato contínuo, é quem geralmente atuará como passivo sexual.  Há também filmes gay em 

que os dois performers fazem e recebem sexo oral na seqüência da cena. Isto não simboliza 

                                                 
67 Faço referência a filmes em que as duas mulheres respondem aos paradigmas estéticos aceitos pelo 
mercado, destacando-se por sua beleza e feminidade. Contudo, há uma exceção a esta regra: filmes em que 
uma das contracenantes possui corpo, estilo físico e trejeitos másculos. Nestes casos, são organizadas 
disposições próximas dos filmes heteros, nas quais “fica claro” “quem faz” de homem e “quem faz” de 
mulher. 
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um esquema estável nas disposições ativo/passivo, não expressando, por exemplo, que 

ambos exercerão obrigatoriamente os dois papéis simultaneamente. Um deles pode fazer 

sexo oral em seu companheiro e ao mesmo tempo ser o único ativo na cópula. 

Por outro lado, se nas representações hetero, o sexo oral é efetuado regularmente 

por ambos os performers, nos filmes protagonizados por rapazes e travestis, a maior parte 

das vezes, só as travestis fazem sexo oral em seu contracenante. Este ato responde a um 

motivo de ordem prática: nestes filmes, o corpo da travesti substitui simbolicamente o 

corpo da mulher, no sentido de ser aquele a ser penetrado, mas devido à existência do 

pênis, conserva a marca de pertencimento a outro tipo de feminino, sendo vistos como 

“mulheres com pau” ou como “homens com corpo de mulher”. Por este motivo, em um 

grande número de produções, os atores não fazem (e, de fato, a regra tácita é que não 

devem fazer) sexo oral na travesti, nem têm qualquer tipo de interação com seu pênis. Com 

isto, deseja-se igualmente demonstrar uma masculinização intrínseca do ativo, na qual as 

convenções e disposições sexuais estão configuradas dentro do que eu denomino sexo 

heterossexual com travesti.68 

No entanto, são produzidas outras coreografias com travestis no mercado nacional 

que transgridem o esquema do sexo heterossexual com travesti que acabo de mencionar. 

Nestas, as travestis são vistas como “verdadeiras fêmeas que podem penetrar” e seus “paus 

são levados a sério”, como me disse Arnaldo, o diretor. Se, em algumas performances, elas 

exercem exclusivamente a passividade (neste caso, as câmeras exploram muito bem esta 

posição, enfocando bem de perto o ânus circulado por voluptuosas nádegas de silicone), no 

mercado que agora menciono, as travestis aparecem simultaneamente como penetradas e 

penetradoras, tanto de homens como de mulheres. Este último fator – as travestis como 

penetradoras – é um dos principais motivos pelos quais os filmes nacionais com travestis 

têm sido tão bem recebidos no mercado exterior, reconhecimento este que levou, no ano de 

2007, a série She-males samba mania a ser indicada ao prêmio AVN, o chamado Oscar do 

                                                 
68 A categoria sexo heterossexual com travesti que eu utilizo em relação às posições de gênero cenificadas 
nestes filmes contradiz o olhar nativo. Em diversos depoimentos recolhidos, em conversas e comentários 
escutados durante o campo, fica claro que um grande número de pessoas da rede consideram que os homens 
que fazem sexo com travestis são gays, indiferentemente de exercerem exclusivamente o papel de ativos 
sexuais. Neste sentido, para eles (com pouquíssimas exceções), as travestis não deixam de ser homens, 
independentemente da beleza física alcançada, nem da semelhança física com uma mulher “real”. Uma vez, 
ao lançar durante uma conversa informal, minha idéia de que este arranjo seria heterossexual com travesti, 
me foram dadas duas respostas imediatas: “Isso não tem nada de hetero”, disse Vanessa (recrutadora e 
produtora); “Travesti não é mulher”, disse Rafinha (cameraman). Estes imaginários são compartilhados por 
pessoas da rede – heterossexuais e gays indistintamente – mostrando a persistência de olhares binários e 
conservadores com relação ao gênero e aos papéis sexuais.  



177 
 

pornô, na categoria Transex, assim como suas protagonistas, Carla Novaes e Thais 

Schiavinato.  

Percebe-se assim que, para o olhar pornográfico, o corpo das travestis “se inscreve 

em outro território do desejo” (Leite, 2006b: 2), um desejo percebido como raro e, 

portanto, constantemente associado ao rótulo de fetiche ou de pornô bizarro, reforçando a 

idéia de que o sexo com elas é incomum, “anormal”69 e talvez, justamente por isto, mais 

excitante que o convencional. No mercado pornô, pululam as séries com estes “corpos 

estranhos”, que são amplamente comercializadas sob os apelativos She-males, T-girls, 

Brazilians T, Tranny, Lady boy. Nelas, as travestis são representadas como possibilitadoras 

de um sexo “fantástico”, no sentido do extra-ordinário, do espetacular, do fora ao normal. 

São corpos complexos sobre os quais podem recair o exotismo, o repúdio, o desejo, o riso, 

ou tudo ao mesmo tempo. Não se ajustam às alternativas homem/mulher e masculino/ 

feminino, subvertendo estas possibilidades dicotômicas, subversão esta que a indústria 

sabe explorar com eficiência.  

Para terminar, existem variações coreográficas que os diretores incorporam 

independentemente do filme ser hetero, gay ou travesti, devido a pedidos ou reclamações 

vindas de diferentes indivíduos da rede. Alguns diretores são acusados de coordenar 

encenações em que o sexo é muito mecânico. Diante disto, alguns deles estudam as 

possíveis alternativas. A este respeito, Zeca comenta: 

 
A gente recebe queixas: normalmente são os distribuidores, ou os caras das 
locadoras que se queixam de que o sexo está tudo igual. Tudo bem, mas se o que 
querem ver é o rosto da mulher e penetração no mesmo plano, as posições são 
essas, não tem jeito, não tem como. Você vai variar cinco ou seis posições, e como 
é que você quer mostrar o sexo fora dessas posições? Na hora que eles aprenderem 
a levitar, aí a gente consegue fazer outras coisas. São quatro braços e quatro pernas 
que você precisa alinhar. Então, o máximo que a gente pode fazer é fazer uma 
posição, voltar no oral, um pouco daqui e de lá, trocar a ordem e coisas assim; é o 
máximo que a gente consegue fazer.  
 
Vários diretores são igualmente críticos a respeito da incorporação maciça da 

linguagem gonzo no Brasil, o que torna mais palpável a mecanicidade do estilo 

coreográfico de cada uma das cenas. Alguns falam de uma “americanização” das empresas 

brasileiras, isto é, da mudança radical no estilo de produção feito aqui desde que, de uns 

dez anos pra cá, equipes dos Estados Unidos “invadiram” o cenário pornô nacional, 

trazendo filmes de lá e gravando, à sua maneira, com o pessoal nativo. Os diretores que 
                                                 
69 Já Cohen (2000: 44 apud Leite 2006b: 4) em A cultura dos Monstros disse: “O monstro corporifica aquelas 
práticas que não devem ser exercidas ou que devem ser exercidas apenas por meio do corpo do monstro”.  
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duvidam que a linguagem gonzo seja a preferida do consumidor brasileiro, tentam fazer 

uso de algumas alterações. Arnaldo, por exemplo, opina que o futuro do pornô está em 

voltar aos filmes com história e tentar atingir todos os gostos com a incorporação de mais 

erotismo no momento prévio ao sexo explícito. No entanto, as palavras finais, dentro da 

ação coletiva, pertencem aos donos das produtoras, muitos dos quais preferem conservar, 

reiteradamente, os mesmos esquemas. Nas palavras de Vander:  

 
Quando eu gravava, às vezes, tinha meninas que tinham uma vagina mais bonita, 
um traseiro mais bonito, e eu queria mudar a seqüência para dar destaque a certas 
partes do corpo. Mas é muito difícil porque as produtoras sempre querem essas 
seqüências; porque o lance do vídeo, para o cara se sentir seguro quando vai dirigir, 
é fazer justamente aquilo que já está combinado, aquilo que todos fazem, por isso é 
que as cenas pornô não têm muita mudança, principalmente no Brasil. Na Europa, 
tem algumas diferenças, mas isso depende da disponibilidade do diretor. Tem o 
Mario Salieri que você vê, e os filmes nem sempre têm sexo oral, outros têm 
seqüências de sexo de oito minutos. Mas, no Brasil, o diretor não tem liberdade, 
porque quem manda é a produtora, e eles não entendem nada de pornô, eles nem 
lêem jornal. Por isso, é que aqui no Brasil tem mais captadores de imagem do que 
diretores. Todos nós viramos captadores, porque não podemos dirigir quando é a 
produtora que diz: “Faça assim, assim e assim”.  

 
 
 
3.2.3. Sexo sem camisinha: comportamento de risco?  
 

 

Em seu regime de produção visual, a pornografia ressalta dois valores que já venho 

mencionando ao longo do texto: a veracidade e o espetacular, combinando-os de diversas 

e estimulantes formas. As relações sexuais sem uso de preservativo, como de fato é 

corriqueiro no pornô mais reconhecido mundialmente, relaciona-se à busca da veracidade 

que se pretende passar ao espectador, associando-se, aliás, a dois fatores: por um lado, à 

transgressão, e por outro, ao mercado. As produções que dispensam o uso de camisinha 

são consideradas de maior valor, a elas sendo destinados maiores orçamentos por 

implicarem o pagamento de exames médicos de todo o elenco e de cachês mais elevados 

para os atores. Ao mesmo tempo, os donos e os distribuidores das empresas do pornô 

nacional reconhecem as dificuldades existentes para se inserir efetivamente, no mercado 

internacional, aqueles filmes em que o preservativo é utilizado. E mesmo nestes últimos, 
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são utilizadas técnicas para não deixá-lo em total evidência,70 o que demonstra a ainda 

incipiente incursão social do preservativo nos dispositivos do desejo e do prazer –

produtoras não usam porque o público não consome.   

Por este motivo, no Brasil, só as empresas de menor capital econômico incluem o 

sexo com preservativo nas performances. De parte dos performers, ressalvas ou negativas 

para se fazer sexo sem camisinha diminuem, automaticamente, suas chances de delinear 

uma trajetória exitosa nestas redes.  

Nos parágrafos seguintes, não pretendo analisar o que seria um comportamento 

sexual de risco para, a partir daí, considerar se o sexo pornográfico poderia se encaixar 

nesta categoria.71 Meu interesse consiste em compreender os imaginários existentes dentro 

da rede acerca da prática sexual do sexo sem camisinha e entender se para estas pessoas 

esta prática está ou não associada ao risco.  

Durante os primeiros meses da pesquisa, cada vez que o tema do sexo sem 

camisinha surgia nas conversas, deparava-me com um discurso recorrente e bastante 

incorporado pelo coletivo: o risco é afastado graças à rotina de exames médicos 

obrigatoriamente observada pelos performers antes de cada filmagem. Contudo, vale a 

pena nos indagarmos se a persistência de maiores remunerações para estes casos implicaria 

a idéia da existência de um risco iminente e, portanto, merecedor de um estímulo 

econômico adicional. Permaneceria nestas pessoas a idéia do risco, embora não manifesto 

e, de fato, contradito em muitos discursos? Quais seriam os recursos mediante os quais os 

diferentes sujeitos do pornô legitimam uma prática que, no censo comum, está associada 

ao perigo de contágio por HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, enfaticamente 

quando são levadas a cabo por indivíduos que pertencem a redes ou que exercem ofícios 

sexualmente estigmatizados? Que opinam a respeito os sujeitos pertencentes à rede do 

pornô que rejeitam ou não executam dita prática?  

                                                 
70 Uma vez iniciado o sexo coreográfico, segundos antes da primeira penetração, faz-se uma pausa curta para 
que o ator coloque o preservativo, de maneira que, ao ligar a câmera novamente, este já esteja cobrindo o 
pênis como “num truque de mágica”. 
71 A relação entre risco e sexo tem sido abordada de uma perspectiva cientifica e socialmente gerada 
“primordialmente por peritos em saúde pública (e outros pesquisadores médicos associados), ativistas 
comunitários, financiadores de pesquisas e outras elites interessadas, preocupadas com a transmissão 
potencial do HIV” (Gagnon, 2006: 319) e certamente também de outras doenças sexualmente transmissíveis. 
Por outro lado, ideologias políticas e religiosas conservadoras também têm se debruçado sobre a teorização 
acerca dos comportamentos de risco, no intuito de “domesticar” as sexualidades desviantes. De modo 
análogo, são elaborados doutrinas e ensinamentos sobre o sexo de risco, num circuito externo ao 
conhecimento especializado, conformando teorias vernáculas “inseridas na sexualidade cotidiana e nas 
histórias de risco que as pessoas contam umas às outras” (Ibid, 328). 
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Dentre as produtoras que acompanhei sistematicamente em São Paulo, três 

incluíam camisinha nas performances. No começo de minha pesquisa, no Rio de Janeiro, 

Márcio me advertiu acerca da ilegalidade de se fazer sexo sem camisinha na pornografia. 

Segundo ele, as produtoras que transgrediam esta lei, o faziam pagando “propinas” ou 

simplesmente “dando um jeito”. Eu procurei por diversos meios encontrar a origem de dita 

lei, até concluir que ela não existia de fato. Em Brasília, algumas reuniões lideradas pela 

Secretaria da Saúde têm sido feitas, contando com a participação de trabalhadores sexuais 

e, aparentemente, com donos de empresas e distribuidores de pornô, no intuito de 

incentivar uma virada no paradigma pornográfico acerca da questão. Desconheço os efeitos 

reais destas discussões, isto é, em que medida têm afetado concretamente os roteiros e 

estilos das produtoras.  

Contudo, a idéia de “ilegalidade” ou de “obediência” a organismos do Estado, 

aparece nas falas de algumas pessoas pertencentes às empresas que produzem cenas de 

sexo com camisinha, para argumentarem sobre a importância de se manter a produção 

deste estilo de cena. O Japonês, que trabalha em duas destas produtoras, comenta a este 

respeito:  

 
Tem um lema que é colocado no começo das fitas, uma advertência: “faça sexo 
seguro, use camisinha”. Então, a gente não pode pôr um anúncio desses e fazer 
sexo sem camisinha.72 O Ministério da Saúde disse que, para o consumidor de filme 
pornô, é um incentivo mostrar sexo sem camisinha, e a gente aceitou as exigências 
deles.  
 
Outros depoimentos que escutei na pesquisa, confirmam as palavras do Japonês. No 

entanto, aos olhos de diversas pessoas das equipes de produção das empresas que não 

fazem uso da camisinha, esse tipo de justificativa só esconde uma verdade de ordem 

econômica: estas empresas não têm dinheiro e gravam cenas de “qualquer jeito”, sem dar 

atenção à estética, produzindo pornô em massa sem preocupar-se com as exigências do 

mercado, fazendo com que – como disseram alguns – a filmografia nacional fique muito 

aquém de seus concorrentes internacionais, afetando a indústria como um todo. O não-uso 

da camisinha é pensado como uma questão estética: para muitos, além de colocar em cena 

um sexo “natural”, veraz e prazeroso, também implica um sexo “bonito”, no qual o roçar 

de pele com pele (como escutei dizer) incrementa a imagem em termos estéticos.  

                                                 
72 Aparentemente, a exigência consiste em colocar tal advertência em todas as fitas, de modo análogo às 
caixas de cigarro ou aos comerciais de bebidas alcoólicas que exibem em seus rótulos: “O excesso de tabaco, 
ou beber em excesso, é prejudicial para a saúde”.  
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Entre o elenco, as opiniões são diversas: algumas pessoas dizem que os cachês 

dessas produtoras são insuficientes, que não estariam dispostos a fazer cena por 300 ou 400 

reais somente, ou que só trabalhariam para elas em caso de necessidade, ou por vínculos de 

amizade com algum membro da rede. Outros sujeitos, ao contrário, manifestam preferir 

ganhar menos contanto que o sexo seja feito com preservativo. Em proporções 

quantitativas, estas últimas opiniões eram minoritárias. Alguns são críticos ao fato de as 

produtoras colocarem em destaque nas capas: SEM CAMISINHA, ao invés de servirem de 

exemplo para os comportamentos sexuais dos consumidores. 

Na medida em que fui pesquisando, me integrando de maneira mais estável na rede 

e conseguindo maior proximidade com as pessoas, fui testemunhando outro tipo de 

discursos e pontos de vista. Ou seja, na medida em que muitos deixaram de me enxergar ou 

de me interpretar como jornalista para me ver como uma pessoa que pesquisava, por longo 

tempo, o trabalho que eles faziam – ou inclusive quando as pessoas se acostumaram com 

minha presença a ponto de já não “lembrarem” ou não se importarem que eu estivesse ali, 

sentindo que já não precisavam manipular suas subjetividades na minha frente a cada 

instante – pude aceder a um conhecimento mais aprofundado sobre os imaginários 

existentes em torno da prática sexual em questão.  

Assim, percebi que a noção de risco definitivamente persistia. Descobri que para 

diversos atores e atrizes fazer sexo com camisinha não era visto como uma proteção real, já 

que, de qualquer modo, o sexo oral era efetuado com o pênis descoberto (pouco se 

menciona a vagina). Embora muitos coincidam na afirmação de que o risco de se contrair 

doenças fazendo sexo oral é baixo (especialmente HIV, na qual se concentra a maior 

preocupação), para eles, pelo menos em discurso, ele continuava a ser superior ao se fazer 

sexo sem camisinha, mediante a garantia de um teste médico. A este respeito, Mauro 

comenta:  

 
Eu te falo uma coisa, eu sou a favor da camisinha, sim. Se pudesse usar a 
camisinha, usaríamos a camisinha, mas tem um detalhe no pornô: sexo oral, 
ninguém vai fazer com camisinha, então, eu falo: vamos fazer o exame e mostrar 
que todo mundo está ok, e fazer sempre o que você faz, porque você vai fazer um 
sexo oral e aí, se você estiver contaminado, até aquela lubrificação natural 
contamina, então, que adianta se fazer uma cena com camisinha sem ter um teste de 
HIV, e aí? Melhor você ter um teste, estar todo mundo consciente que está tudo 
OK. 
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 Outros indivíduos da rede contestam este tipo de opiniões, argumentando que são 

utilizadas pelos atores e atrizes como justificativas para gravarem sem camisinha com o 

intuito de atingirem melhores cachês e pelas produtoras para fazerem filmes mais 

vendáveis.  Enfim, neste universo acredita-se no risco. Contudo, os discursos e contra-

discursos a este respeito são acionados pelos sujeitos de maneira contingente e situacional, 

imbricando-se para formar um tecido de vasta complexidade; as crenças das pessoas não 

podendo ser interpretadas como meras “justificativas” (palavra que, neste contexto, assume 

um tom acusatório). Percebe-se a possibilidade de que a referência aos perigos que o uso 

da camisinha não evita possa funcionar como um discurso eficaz que coloca o 

comportamento sexual sem preservativo no lugar do aceitável, podendo representar um 

mecanismo que diminua o preconceito atribuído à prática. 

Por outro lado, embora muitos considerem que os exames médicos tampouco são 

100% seguros – já que, em circunstâncias especiais, podem não detectar a presença do 

vírus mesmo ele estando ali, e porque nem sempre incluem doenças como HPV, sífilis e 

gonorréia – em geral, os performers do pornô acreditam nos resultados das provas e 

confiam na capacidade da medicina em detectar doenças a partir de exames regulares. 

Neste universo, a medicina configura-se como portadora de uma grande verdade. Contudo, 

a confiança colocada nesta ciência está sempre de mãos dadas com outro tipo de fé: aquela 

que depositam nos comportamentos e cuidados sexuais dos outros performers.  

Embora seja verdade que o circuito de atores e atrizes é móvel e mutante, 

impedindo-nos de pensá-lo como um grupo, também é certo que em circunstâncias 

contingentes surgem sentimentos e éticas de grupo. Apesar de a pornografia estar baseada 

na renovação dinâmica de elenco, várias pessoas se estabelecem de maneira estável como 

atores e atrizes, conseguindo gerir trajetórias mais duradouras. O caso dos homens heteros 

que são quase imutáveis na profissão é o mais expressivo a este respeito.  

Assim, entre os performers que transitam na indústria por longas temporadas, 

conhecendo seus colegas de longa data, gesta-se um tipo de compromisso ético 

“silencioso” baseado na confiança. Acredito que esta ética se conforma como um outro 

tipo de conjugalidade, isto é, elaborada à semelhança dos arranjos estabelecidos por muitos 

casais acerca de se protegerem com o uso do preservativo por ocasião de encontros sexuais 

extra-matrimoniais, já que na intimidade nupcial a camisinha é dispensada. De modo 

análogo, no set de filmagem, as únicas garantias existentes são os exames médicos e a 

confiança de que os outros seguem os mesmos cuidados que eles mesmos observam.  
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Durante o percurso da pesquisa, estabeleci proximidade com algumas atrizes e pude 

acompanhá-las de perto em seus cuidados metódicos e regulares. Todas pagavam seguros 

de saúde muito mais abrangentes que o meu, faziam periodicamente exames ginecológicos 

e testes de Aids, assim como de outras doenças sexualmente transmissíveis, além daquelas 

já cobertas pelas produtoras. Suas vidas como garotas de programa as obrigavam a ser 

precavidas, ou até mesmo, paranóicas.   

Os diretores incentivam uma ética de grupo com relação a estes cuidados. 

Testemunhei Arnaldo falando para o elenco de suas produções a respeito da necessidade de 

serem responsáveis em sua sexualidade para que não prejudicassem a si próprios, nem aos 

demais performers. A este respeito, Mauro comenta: 

 
As pessoas que trabalham comigo são bem conscientes porque elas não entraram no 
mercado agora. Eu os reúno e falo para todos. Tanto que, quando eu vou selecionar 
as meninas novas, elas ficam com receio, mas quando fazem o exame, chamo todos 
para conversar: “Oi gente, o exame é esse. Vocês estão fazendo juntos, consciência 
de vocês fazer uma coisa errada, a minha parte eu estou fazendo com vocês”. 
Graças a Deus, estou há quatro anos fazendo cenas sem camisinha e nunca me 
aconteceu nada nesse sentido, graças a Deus. Porque eu prezo muito por isso. Olha, 
eu tenho filha e jamais quero que aconteça isso com alguém. 
 

Contudo, aos performers sempre resta a suspeita de que provavelmente nem todo 

mundo nessa rede é responsável com seus comportamentos e saúde sexual. Eles comentam 

ter receio de pessoas cujos estilos de vida são desordeiros, especialmente pela proximidade 

com o universo de consumo de drogas e álcool, de baladas “pesadas” e de encontros 

sexuais casuais sob o uso de tóxicos.  

Além disso, outro tipo de temor os acompanha: as pessoas fazem o exame de 

sangue no laboratório e o levam consigo para a filmagem ou alguém da equipe de 

produção vai buscá-lo pessoalmente. Os testes são efetuados um dia antes da gravação e 

demoram 24 horas para serem entregues. Teme-se que o sujeito tenha feito sexo sem 

camisinha ou corrido riscos sexuais em contextos alheios ao pornô, como a prostituição, 

logo depois de ter feito o teste. Ou seja, há o medo de que o sujeito possa ter contraído o 

vírus no mesmo dia em que fez a prova, em um momento posterior. Em uma entrevista que 

fiz com duas atrizes simultaneamente, surgiu esta discussão:  

 
Mila : Os testes deveriam ser feitos na gravação e sair na hora. Eles falam que sai na 
hora. O laboratório deveria ir até o set de gravação e colher na hora, porque não 
adianta você fazer o exame hoje e gravar amanha, e hoje à noite? O que as pessoas 
fazem à noite, você não tem certeza. 
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Liane: Se bem que, se houver uma contaminação, não é uma coisa imediata. Você 
pode se contaminar hoje à noite, mas você não transmite em um período curto. Se 
você pegar ela hoje, em uma semana ainda você não consegue passar pra frente, 
porque ainda não desenvolveu o vírus.  

 

Os argumentos recém-narrados demonstram que o que persiste no universo de 

valores do grupo é uma ética de confiança nervosa, uma confiança relativa e relativizada, 

dependendo de diversos fatores.  

Também é preciso levar em conta que as diferenças de percepção em relação ao 

risco se devem ao lugar ocupado na rede e ao nível de exposição ao mesmo. As percepções 

dos performers diferem das percepções de produtores, diretores ou donos das empresas. Os 

primeiros sabem-se diretamente expostos e sentem receios que podem ser tomados como 

de pouca ou mediana importância pelos demais. Por exemplo, num determinado dia de 

filmagem, um ator chegou ao set portando duas provas de HIV que demonstravam que ele 

não era portador do vírus. Uma das provas tinha sido praticada há seis meses antes, e a 

outra, uma semana antes. Nenhum dos testes correspondia àquele que a empresa cobre e 

que deve ser efetuado no dia anterior à filmagem. O ator explicou ter tido inconvenientes 

para buscar os resultados, pois vinha do outro extremo da cidade e havia ficado preso em 

um engarrafamento. A atriz negou-se peremptoriamente a gravar a cena desta forma. 

Apesar de ninguém ter tentado dissuadi-la, quando ela foi embora, as pessoas da equipe 

manifestaram inconformismo com sua reação, argumentando que aquele ator era antigo no 

mercado, era amigo e conhecidos por todos, ou seja, ele “não era qualquer um”. Aqui, 

evidenciou-se a ética de grupo existente entre todas as pessoas que não se expõem 

diretamente à relação sexual, mas a atriz preferiu afrontar e deixar de lado, naquele 

instante, essa mesma ética que mobilizou os outros. Foi ela quem sentiu o nervosismo na 

própria carne. 

Uma comprovação tangível do nervosismo é a fofoca que surge diante de uma 

suspeita de contágio. A fofoca é um mecanismo de controle social e, neste caso, sanitário. 

Por seu intermédio, efetua-se um dispositivo de controle sobre os corpos e 

comportamentos dos sujeitos e, sobretudo, assegura-se que a indústria permaneça “sadia”. 

Quando surge o boato de que alguém teve uma resposta positiva nos testes de Aids – coisa 

que não acontece com regularidade – a informação corre rapidamente de boca em boca, os 

telefones das pessoas não parando de tocar para notificar uma suspeita tomada como 

acontecimento real, mesmo antes de passar por uma comprovação fidedigna. Eu, 

pessoalmente, visitei três atrizes que moram no mesmo flat, e de todas elas escutei o 
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comentário de que duas atrizes haviam recentemente recebido provas positivas nos exames 

de HIV. Uma delas estava literalmente em pânico, pois pouco tempo antes tinha 

protagonizado um ménage à trois, contracenando com um ator e com uma daquelas garotas 

suspeitas de ter contraído a doença. Como ela, muitos outros performers que haviam 

protagonizado cenas com ambas as atrizes, correram em busca de exames médicas para se 

tranqüilizarem.  

De alguma maneira, uma suspeita de Aids acaba por paralisar a indústria 

temporariamente. Circula o medo de que alguém mais tenha sido contagiado. Filmando 

para produtoras em que o sexo é feito sem camisinha, as pessoas têm conhecimento dos 

resultados dos testes dos demais e, dessa maneira, controlam-se mutuamente. Qualquer 

ambigüidade nos resultados médicos pode dar início a uma fofoca que se expande em 

cadeia, levando ao estancamento imediato de uma trajetória. O Japonês nos conta a este 

respeito: 

 
Muito se falou sobre este ou aquele ator. Não sei se você já escutou falar que o Jam 
pegou, uns quatro anos atrás. Ninguém chamava mais ele, pode perguntar isso pra 
ele, dizer que eu que falei, confirma ou não. Eu fui o único que falou pra ele: “Jam, 
estão falando que você está com Aids”. “O que?” “Pois é, estão falando que você 
está com Aids”. Aí ele falou: “É por isso que ninguém está me chamando mais”. Eu 
falei pra ele: “Faz um exame”. Eu tinha uma gravação no dia seguinte, e ele foi e 
pagou não sei quanto para ter o resultado imediato e, no dia seguinte, ele me trouxe 
o exame. Vimos: não tinha nada. Mandei ele falar com Zeca, fizemos a cena e 
nunca mais deu nada. Ele era tido como uma pessoa contaminada há quatro anos 
atrás, boatos, só boatos. Por isso é que a gente tem que filtrar muito de onde vem a 
informação, quem falou, quem não falou... 

 
 
A este respeito, Barry comenta: 
 

Você já escutou que a Carrie pegou Aids? Então, estão falando que é verdade. Esse 
boato começou há umas duas semanas, e ninguém chama ela mais. Ela me ligou a 
semana passada, que está aí trabalhando como garota e tal mas, segundo ela, não 
deu nada, que era baixa imunidade, que ia fazer outro exame, mas se fez, eu não 
sei. Agora, se realmente ela tem, a gente não sabe. Ela pode vir com um monte de 
outros exames que podem ser falsos, a não ser que você pegue e leve ela. Mas, 
infelizmente, ninguém faz isso de levar a atriz pessoalmente, ninguém quer se 
comprometer, mas era pra ser feito, eu acho que teria que ser feito. 
 

 Todos estes controles, a confiança depositada na medicina e a ética que 

situacionalmente os sustenta como grupo têm a intenção primordial de fazer da pornografia 

uma indústria saudável. Para as pessoas da rede, estes mecanismos são eficazes, percepção 

corroborada pelos baixos índices de contágio que têm sido verificados. Neste universo, 
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também circula amplamente a crença de que, devido aos métodos de controle interno e aos 

estilos de vida dos performers para além do pornô, as experiências de contágio de HIV não 

têm tido origem dentro das fronteiras da indústria.   

Josemar, um cameraman, comenta a este respeito: 

 

Tem uma coisa que é fato: os casos de Aids que raramente aparecem não são do 
pornô, são garotas que estão começando agora e já vem com isso de fora e, muitas 
vezes, a gente já detecta no início. No meio da gente, a gente se cuida da imprensa. 
Se a menina com Aids é atriz pornô, nossa, o sensacionalismo em cima da produção 
pornô vai ser total. Ninguém vai trabalhar mais, porque ninguém vai se perguntar se 
a pessoa vai pra boate toda noite, se você vai na balada, se você transa sem 
camisinha, se usa droga. Ninguém vai querer saber. A mídia vai falar que pegou no 
filme pornô. Só que desde a época que eu trabalho nisto, eu não sei de nenhum caso 
de que a pessoa tenha pegado Aids no pornô, nem de que alguém tenha morrido, 
não conheço nenhum caso.  

 

Mauro acrescenta ainda: 

 

Eu vejo as mulheres do pornô que fazem programa, que se cuidam muito mais do 
que meninas de bairro. Já vi casos de achar que estão livres de qualquer coisa, e é 
onde você mais vê o pessoal pegar doença. O pessoal trabalhando no pornô se cuida 
muito mais, vai mensalmente no ginecologista, fazem exame de sangue, fazem 
vários tipos de exame. Eu acho que se cuidam muito mais que pessoas que estão 
dentro de casa e estão comendo o namoradinho só, e acham que está tudo bem, e 
não é por aí, não. Tanto que tem muita gente que hoje está com HIV, a televisão 
mostra, porque acabou esse papo de que HIV era só com gays. É o que eu te falei, 
tem caras que querem realizar o desejo sexual com sua mulher, e a mulher não 
realiza, e corre para travesti ou para prostitutas na rua que são mais baratas. 

 
 

Por outro lado, o nervosismo quanto ao contágio pela Aids tem ocasionado o 

abandono temporário de algumas atrizes quando começam um namoro com pessoas 

externas ao circuito da pornografia. Várias das que entrevistei comentam que, ao atuarem 

como garotas de programa, o uso da camisinha é imprescindível, mas esta última é 

dispensada quando o sexo é feito dentro de uma relação afetiva. O preservativo atua, 

assim, como uma fronteira simbólica entre os afetos e o trabalho, ou entre um sexo feito 

em um contexto doméstico e um sexo profissional, ou entre o público e o privado. Desse 

modo, com o intuito de conservar esta fronteira, de cuidar de seus namoros e dos acordos 

conjugais íntimos, e tendo em vista a apreensão causada pelo medo do contágio, estas 

mulheres acabam por optar permanecerem exclusivamente nas redes de prostituição e 
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deixar as filmagens em que o sexo é feito sem camisinha – a elas eventualmente 

retornando quando do término de seus relacionamentos afetivos.  

 
 

3.3. Consumação  
 
 

 
Nada na pornografia comercial, de arranjos hetero, gay e travesti, culmina sem a 

ejaculação, ato masculino por excelência. A ejaculação masculina é condição obrigatória 

para uma correta representação do prazer; todos os filmes devendo destacar o momento em 

que o sêmen cai sobre a boca, o rosto, as nádegas ou os seios de mulheres, travestis ou 

atores que exercem o papel de passivos sexuais. A sua contrapartida, isto é, a ejaculação 

feminina ou daquelas pessoas simbolicamente colocadas no papel feminino, ao contrário, 

geralmente permanece invisível, outros arranjos sendo ativados para representar seu gozo: 

gemidos, sons e palavras são importantes signos neste sentido.  

Isto se repete nos diferentes tipos de filmes, configurando-se como a seqüência 

final da coreografia. Se no resto da transa, as práticas sexuais representam um excesso de 

paixões, curtição e prazer, para a pornografia comercial, tais signos só assumem sentidos 

totais no instante da ejaculação, momento em que se fecha um ciclo.  

Ela é, de fato, o ponto auge do ritual, substituindo o beijo que anuncia o final de 

boa parte dos dramas feitos em Hollywood. É um movimento de encerramento, é como o 

“podeis ir em paz” que finaliza a missa e se despede dos crentes com a sensação de que 

tudo ocorreu como esperado. Trata-se de um sinal dentro do próprio drama a expressar que 

o acontecimento teatral chegou ao fim. Por isso, neste ato, o excesso é altamente 

valorizado: quanto mais espessa for a consistência do jato seminal e mais longo sue 

alcance, maior a sensação de trabalho bem feito por parte dos executantes de pornô, mais 

prestígio terá o ator nestas redes e mais satisfeito ficará o consumidor com o produto final. 

Trata-se, de fato, de um valor caro ao mercado pornográfico, e eu mesma recolhi diversos 

depoimentos que corroboram esta afirmação, como o seguinte, obtido de um consumidor 

habitual de material pornô:  

 
O gozo é tudo, tem que ter! Eu sou heterossexual, e se você não vê um gozo, você 
não sente graça, você não vê nada, não adianta, a cena morre. Para mim, a cena 
morre, tem que ter um gozo. Imagina ver uma pessoa se masturbando: você vê a 
pessoa gritando, se matando, você quer chegar também ao orgasmo, concorda 
comigo? Se não tem gozo, não tem graça. 
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Em resposta às demandas dos consumidores, a linguagem pornô enfoca em detalhes 

a ejaculação, as tomadas visuais sendo suficientemente próximas para demonstrar, como se 

se tratasse de um experimento microscópico, que o ato é hiper-real: “[...] A ejaculação para 

a câmera (e, por conseqüência, para o público). A evidência visual do prazer masculino 

pelo espasmo ‘involuntário e incontrolável’ do clímax do orgasmo era como uma confissão 

de verdade do ato, confirmando o ‘realismo’ da impressão da realidade” (Abreu, 1996: 65). 

No Brasil, são produzidos alguns filmes que contêm exclusivamente imagens de 

masturbações e ejaculações. Este tipo de representações é recorrente na produção 

pornográfica internacional. Neste âmbito, tais séries são conhecidas como shot, come shot, 

money shot, ou gozadas, seu equivalente brasileiro. Diversos estudiosos da imagem 

pornográfica têm enfatizado a importância desta seqüência do ato sexual. Segundo Stephen 

Ziplow (1977, apud Abreu, 1996) se não há um money shot, não há um filme pornô, 

opinião corroborada por meus entrevistados.  

Existem filmes nos quais, por conta de suas próprias características, o performativo 

do excesso contido no gozo é sublimado, as orgias sendo um bom exemplo disto. Nestas, a 

gravação das multidões fazendo sexo chega a durar quatro horas, às vezes mais, sendo o 

momento da consumação do ritual aquela que exprime ao máximo a estética do exagero. 

Sendo assim, em diversas orgias, até mesmo os figurantes são chamados a participar da 

ejaculação. Assim, os receptores sexuais (mulheres, gays ou travestis, dependendo do tipo 

de filme) ficam de joelhos, deitados, de costas, com seus rostos disponíveis ou em qualquer 

posição que lhes permita receber sobre seus corpos o gozo de vários “garanhões” 

sucessivamente. Os performers sabem de cor as posturas e os gestos que permitem um 

registro total e minucioso da ejaculação e que acionam o enunciado performativo da 

pornografia. Em relação à masculinização obrigatória deste evento, os atores cuidam para 

que sua ejaculação não recaia, por acidente, sobre o corpo de outro homem – tal ato 

involuntário, nesse momento contingente, feminiza o fortuito receptor.   

Para concluir, a ejaculação masculina, mesmo acontecendo por breves instantes, 

indica o final bem-sucedido de um encontro entre corpos, desejos, prazeres e práticas 

sexuais, fazendo com que estes segundos efervescentes se convertam, por meio do olhar 

pornográfico, em espetáculo. 

Mas quais seriam os avatares do processo de filmagem para se atingir o momento 

visualmente paroxístico da ejaculação masculina? Se o orgasmo masculino é o mainstream 
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por excelência, existe algo a ser dito sobre o orgasmo dos “femininos”? Tentarei, nos 

parágrafos seguintes, jogar alguma luz sobre estas questões a partir do registro etnográfico.  

 

Hoje, rolou um estresse desagradável no set de filmagem que prejudicou o final da 

cena. O assistente cometeu o erro de dar ao ator uma dose maior da injeção que 

eles usam para a ereção. Isso nunca tinha acontecido em todo o tempo que venho 

pesquisando. O ator injetou nele mesmo e obteve uma ereção imediata, mas logo 

depois que começou a cena, ele disse que sentia seu pênis rígido demais. Fez a 

cena com poucos intervalos. Na verdade, só pararam em um momento em que ele 

disse ter câimbra em uma perna, e logo continuaram. Tanto ele como a atriz são 

experientes, e a cena foi rápida e muito excitante. Mas no momento em que ele 

precisava ejacular, não conseguia de maneira alguma. Ele demorava e demorava, 

e a atriz começou a ficar impaciente. A complicação era, aliás, que se esperava 

que ele ejaculasse fazendo sexo anal, e a atriz se impacientou com seu insucesso, e 

disse ao diretor: – “Pô, cara, é melhor ele gozar na masturbação, eu já fiz a minha 

parte”. O diretor concordou e pediu ao ator para continuar se masturbando até 

que pudesse ejacular. O cameraman desligou seu aparelho e aguardou 

pacientemente sentado numa cadeira ao lado da cama. O diretor aguardou com a 

câmera fotográfica ao lado, e também a atriz, ainda deitada sobre a cama. O ator 

se masturbava sem parar, mas não conseguia. Disse ao diretor que seu pênis  

começava a doer. Então, o diretor lhe sugeriu que fizesse com menos força e pediu 

à atriz que o ajudasse a ficar novamente bem excitado. A atriz cedeu, sem 

concordar plenamente. Então, começou a beijá-lo e acariciá-lo para excitá-lo 

ainda mais e ajudá-lo a ejacular. O cameraman seguia aguardando com a câmera 

desligada. Passaram-se uns 20 minutos e nada. O diretor lhe dizia palavras 

alentadoras, do tipo: “A cena foi perfeita, só falta o finalzinho e pronto, vamos 

todos descansar por hoje”, “Cara, você é um dos melhores do Brasil, vamos lá”. A 

atriz olhava a equipe, dissimulada, fazendo gestos de fastio, mas continuava 

colaborando com o ator. Notava-se a impaciência também no pessoal da equipe, 

especialmente no maquiador e no motorista, porque já era tarde da noite, e todos 

queriam que o expediente terminasse. De um momento para outro, o ator começou 

a fazer gestos e sons de prazer e o cameraman e o diretor correram cada um a 

ligar suas câmeras. A atriz posicionou-se  novamente, colocando-se de joelhos em 

frente ao ator, que, por sua vez, acelerou a masturbação e, logo após emitir um 
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grito forte e vácuo, expulsou seu sêmen sobre o rosto dela. Por fim, havia 

terminado.  

Minutos depois, o ator aproximou-se do diretor e lhe disse com tom de quem está 

muito chateado, que nada disso teria acontecido se houvesse recebido a dose certa 

da injeção, que para os atores é uma tortura não poder ejacular na cena, e que 

isso pode até ser perigoso. O diretor desculpou-se pelo erro cometido e tentou 

acalmar a situação.  

(Notas de diário.  
12 de setembro de 2007, São Paulo).  

 
 

Com a narração desta experiência, minha intenção é a de fazer menção a algumas 

das dificuldades enfrentadas pelos atores no cumprimento da seqüência em que a 

performance é capitalizada ao máximo. Seja por erros técnicos, infortúnios ou excessos nas 

doses dos medicamentos que agilizam e prolongam a ereção, perda da concentração em 

cena ou queda da excitação, boa parte das vezes os atores enfrentam momentos complexos 

para consumar sua dramatização.  

Estes avatares são reconhecidos pelos membros das equipes de produção. Eles 

sabem que até os atores mais experientes podem vir a enfrentar uma complicação deste 

tipo. Sendo assim, os diretores procuram deixar os performers à vontade, concedendo-lhes 

o tempo que for necessário para que possam recobrar o fio da atuação. Nestes casos, é 

importante a manutenção do silêncio, a presença no set exclusivamente das pessoas 

realmente indispensáveis e uma boa disposição do parceiro de cena. Alguns diretores 

costumam encorajar os atores com palavras alentadoras.  

Quando estes últimos aprendem a fazer sexo seguindo o estilo demandado pela 

pornografia, incorporam a idéia de que, para o mercado, seu gozo possui significados 

relevantes. Sendo assim, alguns deles observam cuidados que visam manter a potência 

corporal necessária para entregar-se à cena. Do mesmo modo como os esportistas (e a 

etnografia sobre boxeadores de Loïc Wacquant (2002) é preciosa em detalhes neste 

sentido), existem atores pornôs que incluem no processo de cultivo de seu corpo, hábitos 

que regulam sua sexualidade em contextos alheios à produção de filmes. Para além da 

alimentação e dos exercícios físicos já mencionados, há ainda quem assuma rotinas de 

preparação referentes a curtos períodos de abstinência pré-filmagem, tendo em vista o 

cumprimento de suas funções dentro do roteiro do espetacular. Uma transa efetuada com 

vigor e voracidade é espetacularizada na imagem pornô, mas os atores sabem que sem a 
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ejaculação, o espetáculo é praticamente jogado pelo abismo. De modo análogo, estão 

cientes de que a qualidade de sua ejaculação – isto é, alcance, textura e quantidade – 

melhora a qualidade da cena e das fotografias captadas no evento e logra positivá-los como 

profissionais.  

No momento mesmo da filmagem, nas preliminares ou até mesmo durante o 

recrutamento, estabelecem-se negociações entre o elenco e os diretores e/ou produtores 

acerca das maneiras de se efetivar a ejaculação. Geralmente, estas negociações respondem 

a demandas provenientes das mulheres, travestis e rapazes que exercem o papel de 

passivos. Na maior parte das vezes, estas se referem a restrições para receber o esperma do 

contracenante na boca e tragá-lo. Este é um limite freqüentemente manifestado, e a 

concordância com este pedido ou exigência vai depender da vontade do diretor, da posição 

ou status da pessoa dentro destas redes e do objetivo da cena (pois uma negociação deste 

tipo é improdutiva em filmes baseados justamente em se engolir o esperma). 

Alguns diretores e produtores também manifestam ressalvas a este respeito. Zilio, 

por exemplo, nos conta que:  

 
O publico GLS gosta de ver transa com um pouco mais de agressividade, um pouco 
mais hard. Eles gostam de ver ejaculação, gozo na boca, apesar que eu, 
particularmente, sou contra isso, porque, sabe, eu acho que se a pessoa faz isso com 
seu parceiro com prazer é válido, mas na frente da câmera, eu acho que fica um 
pouco agressivo. Tem pessoas que gostam, digamos, tem pessoas que aceitam 
aquilo na boa, tem pessoas que acham aquilo extremamente nojento. Então, nos 
meus filmes, particularmente, não tem ejaculação na boca, ejacula no peito, na 
bunda, na barriga, até mesmo no rosto, mas não na boca. Porque eu acho que você 
mostrar isso para determinado público é uma coisa meio humilhante para o ator, e 
eu preservo muito esse lado do ator, porque as pessoas vêem o ator como 
simplesmente um jornal: você leu e você joga fora, e não é bem por aí. Eu dependo 
deles para ter meu trabalho, e eles dependem de mim para eles terem seu trabalho, é 
uma troca. 
 

 
 
3.3.1.  A consumação dos femininos 
 

 

Tenho mencionado que, na demonstração da consumação do sexo, a imagem visual 

é utilizada para retratar milimetricamente a ejaculação masculina, enquanto para a 

feminina (isto é, todos os que representam esta posição de gênero, exercendo o papel de 

passivos sexuais, na pornografia) são acionados outros artifícios. Gemidos, gritos e 

palavras são os signos que, em linguagem sonora, demonstram que os passivos também 
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atingem altos níveis de prazer (embora não o orgasmo obrigatoriamente). Diversos 

acadêmicos dedicados ao estudo da pornografia têm feito considerações sobre esta questão. 

Alguns mencionam os “truques” feitos na edição – relativos a se acrescentar gemidos e 

gritos externos aos realmente acontecidos durante a transa – em filmes pornôs hetero dos 

anos 1970 e 1980, especialmente na indústria dos Estados Unidos. Eles argumentam – 

como eu própria pude também constatar – que os gemidos masculinos nunca são ouvidos 

tão alto quanto os femininos e tampouco soam “com marcado efeito dramático” (Abreu op 

cit., 98). Tais efeitos sonoros gravados, comenta Abreu (Ibid, 99): 

 
Além de aumentar o efeito realista do registro visual (hierarquicamente mais 
importante), permite aproximar (como num close up sonoro) a platéia, 
“diminuindo” a distância (o som espacializa) entre ela e a representação. 
Diferentemente da imagem, o som não possui enquadramento, irradiando-se por 
toda a sala, ele envolve o espectador.  
 

Para Stephen Heath (apud Abreu, 1996: 99), “a ampla gama de gemidos, gritinhos e 

choros que emolduram os números sexuais funcionam para ‘negociar’ com o problema 

catastrófico [...] da visibilidade do prazer feminino, para proporcionar uma imagem vocal 

de modo a garantir a consumação desse prazer”. Isto é, devido à dificuldade em se fazer 

uma exibição minuciosa e detalhada da ejaculação feminina – até porque, na pornografia, 

as mulheres (como talvez na vida real) raramente ejaculam de modo visível, mediante a 

expulsão de um jato líquido e veloz – o recurso do som é utilizado para representar 

dramaticamente os prazeres femininos, de modo a equilibrar, na imagem, aqueles dos dois 

sujeitos envolvidos na transa: “as imagens vocais ou sonoras podem valer como expressão 

de que o prazer está realmente acontecendo” (Abreu, op. cit., 102). 

Contudo, para Linda Williams (1989), o “êxtase auditivo” dos orgasmos femininos 

é insuficiente comparado ao masculino, que é sobretudo visual. Para ela, os sons, mesmo 

parecendo espontâneos, não são como a ejaculação dos homens, nem logram equiparar-se a 

seu frenesi, ou seja, não conseguem transmitir a mesma carga emotiva.  

 Atualmente, o pornô feito no Brasil não se vale de sons externos adicionais para 

intensificar os gemidos proferidos pelos performers, especialmente os passivos. Para suprir 

os vazios na representação do prazer feminino, os diretores os estimulam – como mostrei 

no começo deste capítulo – a aumentar o tom da voz, gemer alto, pedir e exigir com 

contundência os gostos sexuais e a intensidade em que desejam receber as práticas. Talvez 

seja, de fato, verdade, como afirma Linda Williams referindo-se ao pornô hetero, que tais 
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manifestações de prazer nunca se igualam à preeminência visual da ejaculação masculina, 

até porque o próprio mercado é pensado prioritariamente em função dos consumidores 

masculinos e na exposição de seus prazeres. No entanto, o que haveria de verdadeiro nos 

orgasmos das mulheres, em uma filmagem pornô, mesmo que estes não sejam visualmente 

captáveis?  

As atrizes aprendem técnicas gestuais e verbais para expressar o prazer e para fingir 

o orgasmo, caso necessário. Contudo, a imagem hard core não faz questão de visualizar 

este momento específico, motivo pelo qual sua interpretação não constitui uma seqüência 

coreográfica obrigatória.  

Tal situação não contradiz o fato de que, durante as filmagens, diversas atrizes 

atingem orgasmos reais, seja porque a transa as excita a este ponto, seja por estimularem o 

gozo, masturbando seus clitóris. Seus orgasmos concedem qualidade às suas performances, 

sendo uma particularidade celebrada pelos diretores e, ao mesmo tempo, fazendo-as se 

sobressaírem entre as demais atrizes.  Espera-se que a atriz desfrute realmente do sexo, que 

filme a cena não somente pela obrigação de cumprir o roteiro e ganhar seu cachê, mas 

porque há um prazer implícito em sua execução. Isto é valorizado na rede, especialmente 

pelos diretores e atores que com elas contracenam, por considerarem que a verdadeira 

excitação transparece na imagem, melhorando sua qualidade e sua capacidade 

performativa na relação com o espectador.  

Isto me faz lembrar de uma experiência de campo bastante particular: em um dia 

comum de filmagem, já chegando ao final da performance, a atriz atingiu o orgasmo e, ao 

fazê-lo, ejaculou de uma maneira tão visível quanto a ejaculação masculina. O diretor 

mostrou-se fascinado com o acontecimento; o cameraman, por sua vez, mostrava na tela do 

aparelho a perfeita captação do evento. Enfim, isto se converteu em um episódio muito 

comentado dentro da equipe.  Perguntei, então, ao diretor se essa tinha sido a primeira vez 

que ele assistia a uma ejaculação feminina, ao que ele me respondeu: 

 
Não, eu já vi, poucas vezes. É raro, mas tem. Eu já consegui registrar, inclusive em 
fotos. A Juliana Johnson, ela goza com sexo anal, então, ela goza muito. Tem uma 
menina também que é gaúcha – ela está morando no Chile, agora – ela pingava, 
jorrava, e é gostoso. Tem umas que conseguem, mas elas não querem demonstrar 
para a câmera. Eu fico louco da vida, falam: “Ah, eu fiquei com vergonha”. O que é 
que é isso, gente, vergonha de que? O homem é todo o contrário, ele quer é gozar, 
mesmo. 
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 Por que haveriam de ter vergonha de deixar em evidência sua ejaculação?, 

indaguei-me. Por que se para os rapazes esta última é motivo de prestígio, neste universo, 

as mulheres podem chegar a encará-la como um fato embaraçoso?  

Na tentativa de pesquisar a este respeito, encontrei algumas respostas entre as 

pessoas desta rede. A primeira remetia ao fato de as atrizes estarem tão pouco 

familiarizadas com sua própria ejaculação, que não saberiam manter o controle necessário 

sobre tal evento para incluí-lo favoravelmente na performance. Por outro lado, como o 

roteiro pornográfico outorga escassa atenção a esta seqüência, que acaba por não integrar a 

coreografia, as atrizes não incorporam a gramática de seu próprio gozo em seu aprendizado 

sobre o fazer sexo no pornô.  Finalmente, uma terceira resposta veio corroborar a teia de 

significados aí existente: muitas atrizes manifestam fazer pornô básica ou exclusivamente 

por dinheiro. Sendo assim, a ejaculação, isto é, uma demonstração objetiva e tangível de 

prazer, seria contraditória a este discurso.   

Nas redes do pornô, o dinheiro é recorrentemente objetivado, ao menos no discurso, 

como a maior ou única motivação da incursão neste universo, especialmente no caso das 

mulheres. Estas experiências colocam em cena um duplo enunciado em relação à díade 

pornografia/transgressão. Por um lado, a relação dinheiro/corpo localiza a sexualidade no 

campo da transgressão: todo sexo vendável é visto como abjeto. Por outro lado, a 

argumentação recorrente da decisão de se fazer pornografia motivada pelo dinheiro 

consegue, ao mesmo tempo, afastá-la da transgressão, pois responsabiliza-se a necessidade 

como motivo, recusando o prazer e/ou a vontade de experimentação sexual como razões 

legítimas. É como se o prazer pelo dinheiro fosse superior hierarquicamente ao prazer pelo 

sexo, especificamente em se tratando de um sexo pornográfico que contempla práticas 

dissidentes, e é visto como um ofício estigmatizado por sair dos padrões morais do 

heterossexual, monogâmico e íntimo. 

Outros dados de campo dizem respeito às consumações invisíveis:  

 

De todas as cenas gays que assisti, até hoje, esta me pareceu especialmente 

interessante por um detalhe em particular. O diretor estimulou o tempo todo o 

passivo a ter seu pênis rígido, a masturbar-se enquanto era penetrado e, no 

momento final, pediu que este também ejaculasse. Nos filmes gay que tenho 

acompanhado, os passivos pouco ou nada interagem com seus pênis. De fato, estes 

últimos nem precisam estar eretos; suas performances são similares às das 

mulheres: são penetrados e fazem gemidos de prazer, e só o ativo ejacula. Hoje, 
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essa convenção caiu por terra. Carlo (o diretor) me disse que o problema da 

indústria do pornô gay brasileiro era que muitos diretores são hetero e não sabem 

o que é que os homens gays gostam de fazer na cama. Por isso, seus filmes são 

feitos sob um olhar heterossexual. Mas, por ele ser um diretor gay, sabe que os 

consumidores gays gostam de ver o passivo ejaculando e curtindo o sexo tanto 

quanto o ativo; por isso, suas cenas terminam com o gozo de ambos os atores. 

Assim, na cena, o ativo fez a penetração anal e, segundos antes de ejacular, tirou 

seu pênis do ânus e jogou o sêmen nas costas do passivo. Em seguida, o passivo 

devia atingir o orgasmo se masturbando, enquanto o ativo lhe acariciava o peito, 

abraçando-o pelas costas.  

 

(Notas de diário.  

13 de junho de 2007, São Paulo) 

 

Na transa recém-narrada, a consumação do passivo ganhou em importância 

dramática, com ela a performance chegou ao fim. Foram colocadas em cena duas 

ejaculações visíveis que aumentaram o potencial espetacular da representação e, ao mesmo 

tempo, mostrou-se um arranjo sexual em que o prazer de ambos os membros do casal foi 

“empiricamente” demonstrável. Em seguida a esta experiência etnográfica, tive outras nas 

quais os rapazes passivos também ejacularam, sempre se masturbando, embora na maior 

parte dos filmes só o ativo o fizesse. 

Duas questões me parecem relevantes a ressaltar desta experiência. A primeira diz 

respeito ao olhar que os próprios diretores têm uns dos outros. Para Carlo, um diretor gay 

teria implicitamente um olhar privilegiado acerca da sexualidade dos homens gays e, 

mesmo respeitando as convenções do mercado de dispor os performers nos papéis ativo e 

passivo, poderia valer-se de arranjos pontuais, como a ejaculação do passivo, graças a seu 

conhecimento peculiar, afastando a cena da tradição do pornô hetero.  

A segunda observação refere-se às características generificadas da ejaculação do 

passivo. Enquanto o ativo ejacula penetrando seu parceiro, o passivo o faz mediante a 

masturbação, e seu sêmen não recai sobre o corpo de seu contracenante. Por meio do 

sêmen, a pornografia elabora claros enunciados de gênero e, nestes arranjos, somente os 

colocados simbolicamente no papel do feminino podem receber ou ter contato corporal 

com ele. Este esquema muda nos filmes gay em que há troca-troca, ou seja, em que ambos 
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os performers são ativos e passivos simultaneamente.73 Da mesma maneira, como já foi 

dito, existe um mercado nacional de filmes com travestis em que elas atuam como 

penetradoras de seus parceiros de cena, homens e mulheres, ou filmes nos quais, mesmo 

sem penetrar, finalizam a seqüência com masturbações que os fazem atingir o orgasmo.  

Dentre as fórmulas visuais preestabelecidas, observadas pelos diretores em todo 

processo de filmagem, encontramos de maneira reiterada as posições corporais dos 

passivos. Como mencionado páginas atrás, estes recebem a ejaculação dos masculinos em 

seus rostos, peitos, bocas ou partes externas de seus ânus ou genitálias, estando ajoelhados, 

deitados ou em posturas que metaforicamente criam a ilusão de uma hierarquia, com o 

masculino colocado em uma posição superior. Esta é a convenção mais utilizada na 

pornografia, tanto nacional como internacional, e tem sido uma das principais pontas de 

lança de diversas vertentes da crítica feminista. Contudo, valeria a pena igualmente 

pensarmos sobre o potencial tácito do feminino para transgredir esta convenção, o qual é 

colocado em cena pelos realizadores de pornô (talvez sem terem sempre plena consciência 

da questão). Já Abreu (op. cit., 179-180) expôs que a ejaculação:  

 
Finaliza uma ação sexual, ou seja, indica que aquele personagem/performer, nos 
parâmetros do realismo (sem efeitos de montagem), encerra sua participação 
naquele número, sugerindo a finitude da capacidade orgásmica masculina. Por 
outro lado, existe a possibilidade de a mulher – talvez pela não exposição de seu 
orgasmo, por não tê-lo ou tê-lo muitas vezes – poder continuar a ação.  
 

Se a maioria das cenas que integram filmes gonzo, por exemplo, feitas de forma 

maciça, não procuram explicitar ou anunciar dito potencial feminino, há filmes de 

narrativas que procuram justamente o contrário, explicitá-lo  – as gang bangs e os filmes 

com D.P ou dupla penetração sendo bons exemplos. Nestes, as mulheres fazem sexo anal 

e vaginal sucessivamente com vários homens, explicitando com gestos e expressões como 

“enfia mais”, “mais” ou “quero mais” uma voracidade extraordinária e excessiva, quase 

insaciável.  

 
 
3.3.2.  A consumação da filmagem 
 

Depois da ejaculação ou das ejaculações, a cena é dada por encerrada. Alguns 

diretores sugerem ainda uma seqüência mínima final que tem como finalidade despedir-se 

                                                 
73 Durante a pesquisa, não tive a oportunidade de acompanhar nenhuma filmagem deste tipo. 
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do espectador. Assim, fazem uma tomada ligeira dos performers saindo do quarto logo 

após vestir-se, ou destes últimos falando rapidamente acerca do enredo do filme (caso 

exista) ou, a mais comum delas, da atriz jogando beijos e expressando algumas palavras 

insinuantes de adeus para a câmera/público. 

Já com a câmera em off, os performers dirigem-se imediatamente ao banho. Esta 

higiene é muito mais rápida que aquela empreendida nas preliminares e já não demanda os 

mesmos metódicos cuidados.  Em seguida, vestem novamente suas roupas cotidianas – 

aquelas com as quais chegaram ao set – e algumas das atrizes limpam completamente 

qualquer vestígio da maquiagem. A produção costuma lhes oferecer uma alimentação mais 

completa daquela recebida no momento anterior à filmagem: almoços ou jantares 

escolhidos diretamente do cardápio do motel ou comprados em restaurantes localizados 

nas proximidades do local de filmagem.  

Tais passos marcam o final desta etapa da ação coletiva e fazem lembrar que todo 

ritual chega ao momento que Schechner (2000) denomina de dispersão, “quando o 

espetáculo termina e começam os procedimentos de ‘esfriamento’. Em muitas culturas esse 

processo de “esfriar-se” tem rituais para retirar as peças de mobiliário e a roupa ou para 

ajudar os atores a saírem do transe ou de outros estados não comuns” (Ibid, 88).  

Na produção de pornografia, é durante o processo de “esfriamento” que o diretor ou 

produtor costumam providenciar os pagamentos dos performers. A remuneração é sempre 

realizada ao final de cada filmagem (à exceção dos acordos feitos com antecedência, como 

os contratos de exclusividade). Na maioria das vezes, os pagamentos são feitos em 

dinheiro, sendo esta a convenção mais utilizada pelas empresas e mais valorizada pelos 

performers. Contudo, em algumas ocasiões, as produtoras fazem pagamentos em cheque, 

questão que – como pude presenciar – pode ser motivo de reclamações e queixas, pois 

muitas pessoas do elenco manifestam preferência por um dinheiro tangível, que possam 

utilizar de maneira rápida e imediata. Os performers dão maior atenção a esta questão 

quando trabalham para produtoras pouco conhecidas, novatas, estrangeiras, pequenas ou 

para indivíduos que têm fama de demorar para pagar ou de ficar devendo parte do valor 

combinado. A mesma dinâmica aberta e de constante renovação de pessoas, característica 

desta rede social e a visão de trabalho que muitos conservam a respeito de trocar sexo por 

dinheiro de maneira imediata (como em seus trabalhos como garotos e garotas de 

programa) originam uma valorização do dinheiro líquido em detrimento de cheques. O 

pagamento significa, para muitos performers, a verdadeira consumação da ação. 
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É também o momento do esfriamento que muitas produtoras reservam para que o 

elenco assine os contratos, o pagamento sempre sendo feito depois deste passo. Pude 

perceber que muito raramente as pessoas lêem com atenção as folhas que assinam. Embora 

alguns tenham me dito que sabem exatamente o que está dito ali, isto é, estão conscientes 

de que, mediante sua assinatura, entregam os direitos de uso de suas imagens, também 

pude notar que os performers nem sempre lembram de cor o nome das produtoras para as 

quais trabalham ou os destinos das imagens captadas na cena, desconhecimento este que 

acentua a preferência pelo pagamento em dinheiro.  

Paralelamente à etapa recentemente narrada, o pessoal técnico desmonta o set. O 

maquiador recolhe seus utensílios de trabalho, e os assistentes, fotógrafos, cameraman e 

técnicos de luz desconectam todos os aparelhos, enrolam os fios elétricos, embrulham os 

panos e peças de mobiliário para, em seguida, guardar tudo dentro de capas plásticas e 

caixas de papelão e transportá-las ao carro usado pela empresa ou aos carros de cada um. 

Esta fase final é feita em grande velocidade; como equipe, dominam os tempos de um 

trabalho que já é para eles uma questão rotineira. 

Alguns diretores e fotógrafos, ainda no set de filmagem, baixam em seus laptops as 

fotografias captadas nas cenas e no estúdio efetuado durante as preliminares, ou gravam as 

imagens em discos compactos. Em filmes de elenco numeroso, é comum que várias 

pessoas saiam do local juntas para se dirigir a restaurantes ou botecos, a fim de 

compartilhar umas cervejas. Em outras ocasiões, os performers aguardam a carona de 

alguém da equipe de produção, do veículo contratado pela empresa ou, simplesmente, se 

despedem e abandonam o local por conta própria.  

Se a gravação é feita num motel, os encarregados – geralmente os diretores ou os 

produtores – pagam a conta do consumo quando já está tudo pronto para o fechamento do 

expediente. Alguns estabelecimentos oferecem descontos especiais para as produtoras, 

tendo em vista o uso freqüente que estas fazem do local.  

E assim, uma vez consumada a filmagem, dá-se igualmente por encerrada esta 

etapa da ação coletiva.  
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4. PÓS-PRODUÇÃO 

E Interfases com a Distribuição  

 

Assim que finaliza a filmagem, os fotógrafos das equipes encaminham 

imediatamente para as empresas, as imagens que captaram nos ensaios preliminares à cena 

e durante esta última. Assim, a ação coletiva concentra-se no desenho das capas dos filmes 

e na elaboração de banners, pôsteres e demais materiais publicitários. As produtoras 

dispõem do pessoal que se encarrega desta etapa da atividade: desenhistas gráficos e 

técnicos em manipulação de imagens que preparam as capas rapidamente, antes que o 

filme seja editado. Este processo visa o empreendimento imediato da distribuição e venda 

do material, motivo pelo qual, grande parte da responsabilidade da ação recai sobre a 

qualidade da fotografia.  

Alguns donos das empresas acompanham de perto este processo. Eles tomam, junto 

aos profissionais das imagens, as decisões acerca de que fotografias escolher e em que 

ordem e tamanho devem ser colocadas nas contracapas. As equipes respeitam algumas 

convenções que, segundo suas apreciações, atuam de maneira efetiva no mercado. Por 

exemplo, reconhecem e se valem das partes do corpo e das poses que possuem um 

potencial maior para causar excitação no consumidor: no caso de filmes hetero são mais 

freqüentes a exibição de bundas e genitais femininos, penetrações e sexo oral. Nos filmes 

de ninfetas, as capas utilizam símbolos como bonecos de pelúcia, roupas de colegial, 

penteados de criança e cenários com cores e tons claros e pastéis, algumas vezes incluindo 

também personagens de cartuns. Séries temáticas que exibem um sexo considerado por 

seus próprios executores como mais hard, valem-se freqüentemente de imagens que 

representam a submissão da mulher. Esta é levada ao extremo nas capas dos filmes de 

estupro, em que as mulheres aparecem atadas por cordas, com lágrimas nos olhos, ou com 

os pés do ator pisando em alguma parte de seus corpos para imobilizá-las.  

As capas dos filmes hetero conferem maior destaque para as atrizes, pois suas 

belezas, fotogenia e a sensualidade transmitida nas imagens são as pontas de lança 

exploradas pelas produtoras para a distribuição do produto. As atrizes reconhecidas no 

mercado geralmente protagonizam estas imagens. Muitas vezes, estas são demandadas 

pelos próprios fãs, que escrevem diretamente às produtoras, em foros de discussão no 

Orkut, ou nos sites dos diretores e das atrizes. Por sua vez, aquelas mais novas no mercado 

também são incluídas nas capas, próximas à legenda que diz: “estrelando” fulana de tal. 
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Esta legenda é igualmente utilizada para a apresentação de atrizes antigas com o intuito de 

pôr em destaque sua atuação no filme. 

No segmento hetero, os homens são bem menos freqüentes nas capas. Somente 

assumem protagonismo em casos particulares: por exemplo, quando possuem renome no 

mercado. Nestas imagens, costumam ser destacados sua virilidade, os contornos do corpo, 

mas sobretudo seus pênis. Mesmo assim, na maioria das vezes, aparecem acompanhados 

por uma mulher. A presença dos atores também é relevante nas capas dos filmes 

interraciais, sendo que, quando eles possuem a pele negra, a fotografia principal enfatiza 

ainda mais o tamanho do genital.  

Outro tipo de ideário estético, associado à cor, é levado em conta nesta etapa da 

atividade. Zeca comenta a este respeito:  

 
O dono sempre me falou: “Zeca, tem que botar negras no filme!”. Mas eles nunca 
botam negras na capa porque dizem que não vendem. Isso é muito relativo, 
geralmente nunca há negras nas capas; podem ter três negras no elenco e duas 
brancas, e botam uma branca na capa, que dizem que é o consumidor que gosta. 
Mas isso é relativo. Eu já fiz um filme interracial que falava das cores do Brasil, e a 
capa era uma mulata maravilhosa, e vendeu muito, é uma coisa relativa. Eles 
estavam com receio, mas aquele filme vendeu muito. Às vezes, eles acham que 
certa mulher vai vender, mas não vende e, às vezes, acham que fulana não vai 
vender, mas vende muito. O que tem que ter, seja negra ou branca, é bunda. Aqui, 
no Brasil, o estilo de mulher que mais vende é mulher que tem bundão, aqui o que 
vende é bunda. Você pode ver que toda mulher que tem bundão vende, tem que dar 
ênfase à bunda na capa. A ênfase é sempre bunda.  
 

As travestis também constituem a imagem de destaque das séries que 

protagonizam. Nas capas, elas aparecem em poses que realçam suas bundas, as curvas de 

seus corpos e sua genitália. Geralmente, aparecem sozinhas ou posando junto a alguma 

outra travesti. Nestas representações, os homens pouco ou nada figuram, o fazendo quase 

que exclusivamente quando são penetrados pelas travestis ou quando nelas fazem sexo 

oral; de outra maneira suas imagens não adquirem relevância.  

Como foi dito no capítulo anterior, as fotografias dos filmes gay, escolhidas para o 

desenho das capas, nem sempre enfatizam corpos nus ou penetrações, como é prática 

recorrente nos filmes hetero. Apesar de, nestes casos, a ênfase recair sobre a imagem de 

ereções e bundas, também são exibidos peitos, coxas e abdômen – enfim, partes de um 

corpo malhado e bem definido – assim como simplesmente os rostos. As imagens de 

penetrações, ejaculações e sexo oral são comumente destinadas à contracapa.  



201 
 

As capas devem expressar claramente o conteúdo do filme. Nos filmes com 

“historinha”, a fotografia inicial precisa evidenciar a temática que atuou como fio condutor 

das cenas. Nestes casos, confere-se relevância a roupas e fantasias e a todo tipo de imagens 

evocativas do enredo, rompendo com a exclusividade dos corpos nus e das imagens de 

sexo explícito. Seja como for, os corpos precisam figurar belos, “perfeitos”, sem 

gordurinhas, estrias, cicatrizes, celulite, manchas ou qualquer outra marca que denuncie, 

por um lado, o trabalho pouco apurado do profissional das imagens, e por outro, a 

proximidade do corpo do ou da performer a um corpo “normal”. Para tanto, recursos como 

o photoshop são fundamentais.   

Dois signos a mais são de grande importância na elaboração da capa: os títulos e as 

legendas. Para todos os tipos de filme, são escolhidos títulos diretos, que indiquem com 

poucas palavras aquilo que o consumidor encontrará, “o título, de certo modo, é uma 

primeira forma de ilusão, uma promessa de algo que a fita ‘contém’” (Abreu, 1996: 161). 

Para tanto, empregam-se palavras chulas, superlativos e metáforas, muitas vezes 

carregados de humor, que fazem alusão a certas partes do corpo ou às práticas ali exibidas. 

Utiliza-se igualmente a paródia de personagens da mídia, de filmes convencionais ou, em 

menor medida, de fatos sociais do momento. Os títulos são pensados e escolhidos, de 

forma rápida e ao mesmo tempo metódica, pelas equipes de pós-produção, pelos 

encarregados do marketing da empresa e pelos donos das mesmas. De sua capacidade de 

impacto irá depender, em grande medida, as vendas e a distribuição do produto, por isso, 

dentre as várias opções que surgem e que vão sendo sugeridas pelas pessoas que 

coordenam esta etapa da atividade, escolhe-se aquele título que tenha maior força, 

sonoridade e capacidade de produzir efeitos sobre os potenciais consumidores e 

compradores.   

As legendas possuem a mesma finalidade dos títulos. Por este motivo, em sua 

redação, são de uso recorrente sentenças curtas e cheias de adjetivos e verbos que 

expressam uma ação, isto é, expressões performativas que fazem e não somente dizem 

(Austin, 2003). Algumas convenções são obrigatoriamente aplicadas. Por exemplo, todas 

as produtoras que não fazem uso do preservativo em suas performances colocam em suas 

capas: SEM CAMISINHA!!!, tal como aqui figura, em letras maiúsculas ou grandes, em 

lugar de destaque e seguido por signos de admiração. De modo análogo, performances de 

duplas penetrações realçam esta prática, nas capas, com a legenda DP em caracteres 

enfáticos. As legendas explicitam o discurso sobre o espetacular e o excesso que atravessa 

a ideologia pornográfica, motivo pelo qual utiliza-se uma linguagem que convida o 
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espectador a assistir a algo especial, estranho e fora do cotidiano: não simplesmente sexo, 

mas proezas sexuais; não somente corpos, mas corpos incríveis; não somente genitálias, 

mas seus tamanhos e capacidades extremas. Assim, como em um espetáculo circense, são 

de uso recorrente frases como: “as mais belas garotas em busca de paus gigantes”; “as 

maiores picas do Brasil”; “as cenas mais fortes e chocantes”; “as loiras mais perversas do 

cinema pornô se mostram taradas por negros viris e extremamente dotados”; “lindas 

garotas entregam seus ânus quentes em troca de um orgasmo”, “a perfeita combinação de 

inocência e safadeza”; “filme imperdível, com anal inter-racial em todas as cenas, além de 

DP’s e ejaculações faciais”, “gatas doidas por dar o rabo”, entre muitas outras.  

A pornografia inter-racial configura um território do espetacular e do excessivo no 

interior da pornografia comercial: adjetivos como gigante, safado, viril, insaciável, entre 

outros do gênero, são parte integrante dos modos como se descreve os homens negros. 

Mediante performances, títulos e legendas pretende-se mostrar o excesso libidinal, a 

sexualidade incontrolável, as proezas eróticas, o exotismo e as aberrações genitais que têm 

caracterizado as formas como têm sido historicamente representados o corpo e a 

sexualidade dos negros, associando-os à bestialidade (cf. Comaroff, 1993; Gilman, 1985.). 

Dois bons exemplos neste sentido são os filmes Blackzilla e Rôla Monstro, feitos nos 

Estados Unidos, mas comercializados no Brasil com selo nacional. Algumas de suas 

legendas são: “Se preparem para o rei da selva”, “É um pássaro! É um avião? Não, espere, 

é o pau gigantesco de Shane Diesel entrando em cena!!! 74  

As capas também costumam exibir os nomes dos performers. Todos possuem 

nomes artísticos sonoros e chamativos, alguns dos quais evocam renomadas estrelas do 

pornô mundial, ou em menor escala, personagens afamados do cinema convencional. Os 

nomes também podem ser evocativos de partes do corpo – como butt, bengala ou bazuca –, 

de procedências geográficas – como carioca ou gaúcho – ou de cores da pele – blond ou 

brown, entre outros. 

É freqüente que no processo de elaboração da capa, os donos das empresas – 

juntamente com o pessoal do departamento de marketing – decidam mudar os nomes das 

atrizes. Este fato tem como razão de fundo a ideologia do mercado que procura a 

renovação efetiva de rostos, ou, ao menos, causar a impressão de que tal renovação de fato 

existe. Por outro lado, o motivo da mudança dos nomes relaciona-se, igualmente, à 

intenção da empresa de tornar mais chamativo o elenco ou de ajustá-lo à temática do filme: 

                                                 
74 Shane Diesel é protagonista de Blackzilla e também da série Não acredito que entrou tudo!!!   
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por exemplo, é bastante recorrente que um sobrenome comum seja trocado pelo apelido 

blond, em um filme que tem sua ênfase em mulheres louras.  

Nas contracapas, por sua vez, sem exceção – geralmente na parte inferior e em 

letras menores – os designers incluem o aviso: “Prostituição Infantil, tô fora”, e a 

especificação legal a este respeito: “Art 244 A lei 8069/90”. Colocam também avisos 

quanto a proibição da reprodução ilegal do produto, mencionando os direitos autorais aí 

implicados.  

Levando em conta tais convenções, as equipes trabalham na elaboração da capa ato 

contínuo à finalização da filmagem. Geralmente, estas ficam prontas um ou dois meses 

antes que a gravação em si tenha sido submetida à edição. Uma vez finalizada, os 

encarregados das vendas de cada empresa ativam suas redes no mercado, saindo à procura 

de locadoras nacionais e de distribuidores internacionais para comercializar o produto. 

Com esta mesma finalidade, as produtoras anunciam em seus sites como “pré-venda” os 

lançamentos de vídeos que ainda estão sendo terminados. Lula, dono de uma reconhecida 

produtora-distribuidora do pornô paulista, comenta a este respeito:  

 
A gente prepara a capa e manda imprimir. Dá uma cópia para cada vendedor, e o 
vendedor sai vendendo. Então, ele não vende pela fita, ele vende pela capa; o filme 
nem está pronto ainda, é pela capa que vende. Por isso, é que é muito importante 
uma boa fotografia, um bom desenho de capa e uma mulher bonita na capa. Aí, ele 
já sai vendendo e só entrega a fita um mês depois. Então, eles falam assim: “capa 
boa rende”. Fita ruim rende até uma vez. Na segunda vez, o cara que compra já não 
acredita mais: “essa empresa tem uma capa boa com um filme ruim”. Então, você 
precisa ter capa boa com filme bom, que num primeiro momento vende. O cara da 
locadora olha e diz: “olha que maravilhoso!” Aí, ele põe na prateleira, o 
consumidor olha: “empresa tal, vou pegar”; vai pra casa, e o filme é ruim. No mês 
que vem, ele já fala: “capa bonita, mas o filme não é bom”. Por isso que a gente 
capricha em tudo.  
 

Para Abreu (1996: 145) “a locadora é a ponta do sistema, é quem mantém a relação 

direta com a clientela de videoespectadores [...] pode ser pensada também como uma 

espécie de sala de espera informal de um espetáculo que será levado para casa” (Ibid, 146). 

Ali, os consumidores podem circular pelas prateleiras, escolher os vídeos e “deter-se na 

leitura de sua capa/cartaz, manipular uma embalagem sedutora, que funciona como um 

fetiche” (Ibid).   

Um pouco mais à frente, voltarei sobre o papel das locadoras na ação coletiva e na 

maneira como a dinâmica comercial a seu redor influencia os mecanismos e ritmos de 

produção. Voltando às fotografias, cabe notar que existe em torno delas uma lógica de 
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maximização da utilidade comercial. Os e as performers recebem um cachê único por sua 

participação em um filme, assinando contratos em que cedem completamente os direitos 

relativos à exposição de suas imagens. Uma vez feita esta negociação, o controle sobre o 

destino do material fica completamente a cargo das produtoras, as quais mantêm redes 

comerciais com revistas pornográficas, vendidas em qualquer banca de jornal, onde este 

material será igualmente exposto. De fato, algumas produtoras possuem suas próprias 

revistas, produzidas a partir das fotografias captadas nos ensaios feitos durante as 

filmagens. Além disso, as imagens têm também como destino diversos sites, nacionais e 

estrangeiros, sendo comum sua exposição nas webs das próprias empresas, as quais 

somente os assinantes podem acessar em sua totalidade.  

 Enquanto os vendedores cumprem sua função, na produtora tem início a edição do 

vídeo. A edição é um momento chave para a composição da cena, reescreve o sexo, o 

reinventa e reconstrói o ritmo da ação. As empresas possuem salões nos quais vários 

profissionais trabalham simultaneamente em computadores equipados com programas 

especiais como Final Cut Pro, Adobe After Efects e Combustion, entre outros. Alguns 

diretores, como Zeca, Arnaldo e Gusmão, são experts da edição e, geralmente, o fazem em 

suas próprias casas. Boa parte dos filmes possui um total de três horas de duração sendo 

formada por quatro ou, no máximo, cinco cenas. Levando em conta tal temporalidade, os 

editores trabalham em cada cena – escolhendo os melhores momentos da performance e 

jogando fora os prescindíveis – até deixá-la com cerca de 45 minutos – caso se trate de um 

filme de quatro cenas – ou de 35 minutos aproximadamente, caso seja de cinco. Há 

também filmes com duas horas de duração, sendo que cada uma das cinco cenas que o 

conformam não superam os 25 minutos.  

Num momento posterior, os editores incluem melodias de fundo que acompanham 

a performance exarcebando sua carga dramática. Todas as músicas utilizadas nos filmes 

pornográficos são encomendadas especificamente para este fim a compositores que 

mantêm laços com as produtoras, as quais não podem fazer uso de canções conhecidas no 

mercado discográfico uma vez que teriam obrigatoriamente de pagar pelos direitos 

autorais. Os filmes gonzo proporcionam menores desafios aos compositores, pois, nestes 

casos, basta incluir músicas dançantes – por exemplo, para o momento do clipe e do strip-

tease – enquanto que em se tratando de filmes com história, eles são necessariamente 

previamente informados sobre a temática a partir da qual devem elaborar suas canções.  

 Por sua vez, algumas produtoras valem-se de tecnologias de cor para esconder 

imperfeições na pele de pessoas do elenco. Estes recursos não são vistos como 
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imprescindíveis por todas as equipes: algumas empresas os utilizam porque fazem parte de 

seus estilos e gostos estéticos, outras preferem guiar-se pelos comentários recebidos de 

diversos espectadores que não apreciam estes recursos.  Gusmão comenta a este respeito:  

 

Eu já li críticas do meu trabalho nessas comunidades do Orkut. Os caras dizem: “eu 
gosto dos filmes do Gusmão, mas a luz é muito perfeita, você não vê os 
buraquinhos, as espinhas na pele da atriz”. Eles querem ver uma coisa crua mesmo, 
e eu não faço coisas cruas. Então, se a menina tiver espinha, não aparece, eu boto 
um filtro na filmagem ou arrumo na edição. Mas eu entendo o gosto deles, assim é 
que eles conseguem se projetar mais na cena.  
 
Recursos relativos à velocidade são também de uso recorrente. Enquanto nas 

transas em si utiliza-se o tempo real, na elaboração dos clipes e bônus que compõem os 

extras dos vídeos, há um jogo entre a lentidão e a rapidez e, em filmes de muita ação, como 

os de estupro, este jogo ocorre também na edição das imagens, acentuando-se o recurso de 

filmagem denominado câmera nervosa. Tais regras de edição são respeitadas em resposta 

aos gostos dos consumidores, não existindo espaço para maiores experimentações ou 

mudanças de esquema.  A este respeito, Gusmão acrescenta:  

 
Eu já tentei usar uma linguagem tipo MTV, uma coisa mais rápida, mais dinâmica, 
mas o pessoal reclama. Já tentei fazer edições tipo o cara está transando em pé, e 
fazer o corte para que já apareça transando na cama. Eu acho esse corte 
perfeitamente viável, mas o espectador quer ver os atores caminhando até chegar na 
cama, quer ver a transição de uma pose pra outra. O que o espectador quer ver é 
realismo na cena, quanto mais realista for, é melhor pra eles.  
 

 Por outro lado, os editores incluem no DVD os ensaios fotográficos ou, ainda, 

cenas dos bastidores, notas editoriais e, em alguns casos, notícias sobre pornografia e 

erotismo ao redor do mundo. Todos estes recursos específicos fizeram do DVD um 

produto mais atrativo, configurando-o como a tecnologia-chave para a produção 

pornográfica e sua distribuição, substituindo, por volta de 2004, o sistema VHS, cuja 

estrutura para a duplicação de fitas acarretava maiores custos para as empresas, em 

comparação às facilidades oferecidas pela tecnologia de reprodução do DVD. Editam-se 

também traillers curtos destinados à promoção do material em feiras eróticas e na relação 

estabelecida com determinados clientes.  

Em torno das cenas também existem lógicas de maximização da utilidade. As 

produtoras podem elevar ao máximo o rendimento do produto elaborando novos vídeos 

gonzo com base em cenas variadas e soltas que receberão novas capas e nomes distintos 
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dos originais. Algumas empresas, por sua vez, vendem para produtoras estrangeiras as 

cenas em estado bruto. Nestes casos, as imagens são destinadas a novos filmes, editadas e 

depuradas sob a coordenação da empresa que efetua a compra, recebendo títulos e capas 

diferentes daqueles veiculados a nível nacional, havendo, assim, uma multiplicação dos 

lucros a partir de um investimento único.  

 De modo análogo, as produtoras observam itinerários de edição e lançamento dos 

filmes que respondem a uma lógica estratégica de economia das cenas. Nem sempre os 

filmes são apurados para venda imediata. Ao contrário, as cenas são muitas vezes 

arquivadas por meses e até anos, sendo escolhidos momentos-chave para seu lançamento. 

Por exemplo: no momento em que uma empresa assina contratos de exclusividade com um 

ator ou atriz, estabelece um cachê relativo a uma quantidade determinada de cenas. Uma 

vez o contrato finalizado, ao cabo de seis meses, a produtora detém a posse de uma 

quantidade suficiente de material que pode ir lançando segundo sua conveniência. Assim, 

atores e atrizes que podem estar momentaneamente fora da dinâmica de filmagens ou 

sendo contratados por outras produtoras, continuam proporcionando rendimentos para a 

empresa anterior. Este esquema de arquivar cenas durante longas temporadas e de assinar 

contratos de exclusividade é empreendido unicamente pelas empresas de maior capital 

econômico – somente duas, na época em que realizei a pesquisa.    

 Da mesma forma, as empresas reconhecem épocas do ano em que os lançamentos 

podem obter maiores rendimentos em detrimento de períodos difíceis em termos 

comerciais. Entre dezembro e fevereiro, a produção de filmes entra em recesso, do mesmo 

modo que os lançamentos maciços de material. Março é o mês em que as produtoras 

retornam a seu ritmo ágil de trabalho e produção, visando finalizar uma quantidade 

significativa de filmes até junho, época em que geralmente aumentam as vendas – em 

função das férias do meio do ano, é o que crêem donos e diretores destas empresas. 

Aquelas mais sobressalentes lançam por volta de dez títulos nos melhores meses e as 

menores, em torno de cinco. Para suprir os vazios nos “meses fracos”, as produtoras 

costumam editar filmes-coletâneas a partir de cenas soltas, aos quais denominam “fóruns”. 

Estes podem reunir cenas de uma única atriz ou podem ser temáticos: só anal, só japas, só 

DP, por exemplo. O fato de que uma produtora organize este tipo de lançamentos em 

épocas diferentes pode vir a ser interpretado, por seus concorrentes, como sinônimo de 

instabilidade ou de queda econômica.  
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4.1. Locadoras, dinheiro, produção, distribuição: suas interfases  

 

Na presente seção, pretendo descrever as maneiras como se conectam e imbricam 

as locadoras – ponta do sistema, segundo Abreu (op. cit.) – as bancas de jornal e, em 

especial, as formas como o dinheiro não somente circula na etapa de distribuição, mas é 

determinante no funcionamento total da indústria.  

 Ao longo da pesquisa, conheci produtoras grandes e pequenas que pararam de 

funcionar devido a problemas econômicos, dificuldades para distribuir seu material ou 

devido à qualidade do mesmo. Alguns motivos levantados pelas próprias pessoas das redes 

pornôs, referentes aos problemas de ordem comercial enfrentados pela indústria, dizem 

respeito a questões conjunturais: o crescimento desenfreado da pirataria e a emergência da 

pornografia na Internet. No entanto, tais explicações ou justificativas não são 

compartilhadas por todos os empresários, diretores e distribuidores com os quais tive a 

oportunidade de conversar ou entrevistar. Vários pontuaram que a Internet ainda não 

consegue se configurar como uma ameaça à indústria do vídeo, pois a linguagem por ela 

utilizada é divergente no que tange a duração das cenas e a qualidade da imagem e das 

performances, sendo que cada um dos mercados tem seu próprio público.  

Por sua vez, não são todas as empresas que sofrem o impacto da pirataria. As 

principais “vítimas” são aquelas de maior capital econômico que possuem personagens 

reconhecidos em seu elenco, de maior circulação e cujos filmes de estréia são expostos em 

cinemões, lugares que permitem a captação das imagens para seu comércio ilegal. Apesar 

desta dificuldade, as empresas maiores sustentam redes de distribuição abrangentes que 

lhes permitem fazer frente à pirataria.  

Encontrei, então, outra explicação ao redor da qual havia um consenso. As 

dificuldades da indústria têm como origem a sua própria estrutura, e as conjunturas 

negativas apenas as agravavam. A seguir, apresentarei brevemente os dois pontos 

principais:  

 

 

4.1.1. O perigo das produções ultra-velozes:  

 

A velocidade caracteriza a dinâmica de grande parte das empresas nacionais de 

pornô, como explicado no capítulo anterior. Contudo, algumas produtoras sustentam um 

esquema de velocidade “extrema”, que consiste na filmagem de quatro ou até cinco cenas 
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por dia. É acerca deste tipo de ritmo de trabalho que farei referência em seguida. Se, por 

um lado, esta metodologia permite à indústria sustentar um esquema de produção em 

alguma medida eficaz, por outro, acarreta um novo desafio: a comercialização 

internacional do produto.  

O esquema de produção ultra-veloz de filmes acaba por comprometer a qualidade 

das produções nacionais, pois devido a isso, eleva-se o grau de improvisação e de repetição 

de fórmulas, o que afeta a qualidade técnica da fotografia e das imagens. Tal situação faz 

com que o produto brasileiro seja considerado, segundo vários produtores nacionais, 

amador, sendo que somente algumas empresas nacionais conseguem se posicionar em 

relativa eqüidade com a concorrência.  Murilo, fotógrafo com doze anos de experiência na 

indústria pornô, comenta a este respeito: “o que tem no Brasil, pra mim, é uma espécie de 

fita caseira misturada com amador. Tem suas exceções: tirando as coisas do Japonês, do 

Zeca e do Arnaldo, aqui em São Paulo, o resto é fita caseira; nem amador consegue ser. 

Tem muita fita mal feita, chanchesca até”. Assim, segundo os empresários, a qualidade 

técnica insuficiente configura o motivo pelo qual grande parte dos filmes de tipo hetero 

vendidos no exterior é classificada com a apelativa denominação Latin – e não com a 

denominação Brasil – o que lhes diminui o peso simbólico e o valor comercial. 

Aparentemente, tal rótulo somente atua como um marcador positivo de diferença 

internacionalmente, nos filmes protagonizados por travestis, em vista da alta aceitação de 

seus corpos associados a uma imagem da nação da qual procedem.  

 Por sua vez, a velocidade com que tais produções são realizadas é determinada 

basicamente pelos baixos investimentos a elas conferidos – cerca de cinco mil reais para a 

cobertura de todas as despesas: pagamento das locações, cachês do elenco, figurinos (se 

houver), alimentação, remuneração do pessoal técnico, compra de materiais e, 

posteriormente, elaboração da capa. 

Com este tipo de orçamento, a qualidade dos filmes se vê afetada em vários níveis. 

Para começar, os baixos cachês pagos dificultam uma seleção cuidadosa do elenco por 

parte dos recrutadores, bem como, posteriormente, impedem aos diretores uma grande 

exigência na execução das performances. Apesar de as produtoras menores também 

investirem na renovação de rostos femininos, os valores modestos configuram um 

empecilho para a captação do tipo de mulher mais cobiçado pela indústria. De modo 

análogo, os baixos cachês representam mais um dos motivos pelos quais a pornografia 

brasileira pouco investe no recrutamento de rapazes, já que produções ultra-velozes 

precisam contar com atores experientes que cumpram sua função dentro dos parâmetros de 
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economia de tempo – isto é, rapazes que não apresentem problemas com a ereção ou com a 

ejaculação – já que, nesta lógica, tempo é dinheiro.  

Pelos motivos acima expostos, várias pessoas das redes pornô acreditam não 

existirem diferenças radicais entre os diretores, todos possuindo talento e capacidade para 

coordenar boas cenas e liderar suas equipes. Aquilo que os distingue, explicam, são as 

diferenças de orçamento: “todas as produtoras que trabalham com 3.500 reais fazem o 

mesmo, porque não tem como fazer nada além disso, e todas as que trabalham com 15.000 

trabalham igual, gastam os 15.000”, me disse Arnaldo. Entende-se que melhores cachês 

para os performers e maiores remunerações para as equipes também trazem consigo uma 

melhor disposição coletiva para o trabalho, o que se reflete no produto final. Esta questão é 

observada com absoluto pessimismo por pessoas da rede, opiniões quase apocalípticas 

sendo emitidas a este respeito, como a oferecida por Vander: “Enquanto o mercado puder 

espremer o pessoal e os preços, vai continuar do mesmo jeito, ou vai colapsar até 

desaparecer”.  

Por outro lado, os orçamentos menores determinam a inclusão do preservativo nas 

performances sexuais, o que faz com que tais produções sejam consideradas de menor 

valor comercial – como explicado no capítulo anterior – ficando aquém das possibilidades 

de se inserir efetivamente e em condições favoráveis no mercado estrangeiro. A este 

respeito, Arnaldo comenta:   

Eu não produzo material com camisinha faz uns três anos. Fora do Brasil, material 
com camisinha não existe, não tem valor nenhum, ninguém compra, ninguém nem 
assiste. A realidade do mercado é essa: o filme com camisinha se torna um pouco 
mais fácil de fazer pelo preço; com o preço de um filme com camisinha, eles fazem 
um filme todo, e eu faço uma ou duas cenas, só. O próprio cachê é que não 
proporciona que o mercado exista. O valor pra fazer uma cena com camisinha é 
irrisório, é ridículo. A pessoa (ator ou atriz) faz porque realmente já fez várias 
vezes. Então, a primeira diferença com um bom cachê é o biotipo das garotas; é 
bem diferente, e assim vai. Eu trabalho com atores conhecidos na Europa, que 
fazem sucesso lá. São pessoas que têm cachês maiores, não são os mesmos cachês 
que se pagam por um ator normal, aqui no Brasil. Uma empresa dessas não vai ter 
como pagar um cachê para eles, não vai ter como vender seu produto fora. O 
problema do nosso mercado é que não existe.  

 

A velocidade e os baixos custos afetam a edição e o aprimoramento dos vídeos, 

assim como o trabalho gráfico final das capas e a duração total do tempo de gravação.   

Finalmente, devido às facilidades em se produzir filmes com baixos orçamentos, a 

indústria pornográfica brasileira tem testemunhado uma investida voraz de novos 

indivíduos e equipes, que começam a elaborar seu próprio material com o intuito de inseri-
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lo no mercado. O significativo boom de produtores amadores e a perda de exclusividade 

daquelas empresas e pessoas com tradição na pornografia fizeram com que o mercado 

fosse se desvalorizando paulatinamente, tanto em relação às redes internas de distribuição, 

como a nível internacional. 

 

 

4.1.2.  Indústria ao revés: 

 

Com a expressão que dá título a esta seção, Arnaldo qualificou o esquema de 

funcionamento das produtoras brasileiras de pornografia. Como ele, outros empresários do 

pornô têm manifestado que o estilo de produção de grande parte das empresas, sobretudo 

aquelas que contam com menor capital econômico, é diretamente influenciado pela própria 

estrutura da indústria nacional, cujo funcionamento é determinado “ao inverso”, isto é, a 

partir e em função das locadoras.  A este respeito, ele nos explica:  

 

O filme pornô brasileiro custa 40 reais, então já parte do final pra começar a ver o 
que dá pra fazer. Então, de um filme de 40 reais, o vendedor ganha uma comissão 
de 5% ou 10%, ou seja, o representante da empresa que vende para a locadora. Ele 
vai vender um filme de 40 reais e vai ganhar no máximo de dois a quatro reais por 
uma peça. Você acha que o cara vai até a locadora pra vender um filme pra ganhar 
2 reais só? Não vai. Então, no Brasil, existe o que se chama pacote: o vendedor tem 
que ir à locadora com pelo menos meia dúzia de filmes pra poder vender e pra 
poder dar um pedido, com o qual vai ganhar algum valor que compense para a 
empresa mandar aquilo pelo correio; às vezes, o valor do correio é maior que o 
valor da venda. Então, o mercado brasileiro trabalha ao contrário, trabalha em 
função da locadora: vendem um filme a 40, 50, 60 reais para a locadora, só que 
aquele mesmo filme, ele vai vender 500, 800 cópias, no máximo. Então, acontece 
que se a empresa não lançar todo mês cinco, seis, oito filmes, o distribuidor não vai 
trabalhar para eles, porque ele leva prejuízo. Por isso, a empresa é obrigada a lançar 
oito filmes. Mas se elas são obrigadas a produzir oito filmes, os oito filmes são de 
5.000 reais em total, que vão ter menos cenas; a edição não vai ser muito apurada, a 
capa não vai ter tempo de ser muito trabalhada. Então, o que move o pornô 
brasileiro são as locadoras, diferente dos Estados Unidos, onde quem manda é o 
consumidor final. Lá não existe a figura da locadora, lá se atende o cara que gosta 
desse tipo de filmes, quem consome, quem compra, você não fica dependendo da 
locadora. Agora, o dono da locadora, hoje, tem todo mês 70 lançamentos de todas 
as produtoras pra escolher; só que são aqueles filmes de 90 minutos, com três ou 
quatro cenas, com qualidade ruim, com um valor reduzido porque, para o 
distribuidor vender para a locadora, tem que vender a prazo e, ainda, as locadoras 
dividem em até sete pagamentos. 
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A explicação dada por Arnaldo denota a complexidade de um sistema de 

distribuição sustentado a partir da quantidade e não da qualidade da produção, da demanda 

numérica das locadoras e não da iniciativa de criação das empresas. Este esquema é regido 

pela figura do pacote – pois uma produtora não consegue vender sem ter um determinado 

número de filmes – os vendedores somente obtendo rendimentos satisfatórios em relação à 

percentagem obtida com esta quantidade. De modo análogo, as locadoras somente podem 

fazer negociações que visem descontos e parcelamento dos pagamentos mediante a compra 

destes pacotes. Esta é a metodologia que tem sustentado o mercado pornográfico brasileiro 

nos últimos dez anos, explicam os empresários, sendo que em alguns momentos 

específicos – atualmente, por exemplo – tem ocorrido uma notória queda no mercado, 

inclusive porque as locadoras não têm capacidade de comprar novos pacotes a cada mês.  

 Não são poucas as produtoras que têm fechado as portas nos últimos dois anos, 

mesmo algumas que contam com grande prestígio nas redes do pornô. Culpa-se, por um 

lado, as locadoras, as quais, por sua vez, também têm se visto economicamente 

prejudicadas, já que a televisão a cabo e a internet lhes têm “roubado” a exclusividade no 

que tange o consumo doméstico do pornô.  Por outro lado, volta à tona a precariedade 

técnica das produções massivas feitas em esquemas ultra-velozes. Esquemas estes que têm 

se convertido, para as empresas, em uma faca de dois gumes: o mercado em geral e as 

próprias locadoras que os estimulam, demonstram, ao mesmo tempo, certo descrédito em 

relação a este tipo de filme. “Há produtoras respirando e outras na UTI, recebendo os 

últimos auxílios antes de morrer”, diz Murilo, em tom jocoso. 

 As produtoras em decadência têm como prática vender seu estoque para as 

distribuidoras que ainda concorrem ativamente no mercado, cedendo-lhes os direitos em 

troca de quantias que, segundo pessoas da rede, são irrisórias – por exemplo, 1.000 reais 

por cada título.  

Se, para as empresas, atualmente, as locadoras constituem o principal ponto de 

venda dos filmes, as bancas de jornal representam uma estratégia para comercializar 

produções antigas – denominadas títulos cansados – feitas alguns anos antes e que, por 

ocasião do lançamento, não aportaram rendimentos suficientes ou permaneceram 

indefinidamente arquivadas. As bancas significam, portanto, as últimas tentativas das 

empresas para recuperar parte do valor investido naquelas produções, pois são poucas as 

possibilidades de vender filmes antigos para distribuidores internacionais e, mesmo quando 

ocorre, os valores pagos são significativamente mais baixos.  
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Nem todas as empresas oferecem diretamente seus filmes nas bancas de jornal, 

estes sendo colocados pelas distribuidoras maiores para as quais o produto é previamente 

vendido.  Freqüentemente, tais filmes são submetidos a mudanças de título, de capa e a 

novas edições das imagens, ou são o resultado do acoplamento de cenas soltas individuais.   

Os títulos cansados chegam às bancas com preços menores – por volta de 19 reais – 

valor que tende a decrescer rapidamente. Tais filmes também podem integrar outro pacote 

promocional: são oferecidos aos clientes como “brinde” da revista que os promove. Assim, 

o produto total, revista mais DVD, é vendido a preços baratos, os quais, mesmo não 

permitindo a recuperação total do investimento, servem para movimentar parte do capital 

mobilizado. Contudo, alguns opinam que esta metodologia de distribuição, a médio prazo, 

lhes ocasiona prejuízos, pois os clientes não-especializados podem dar preferência à 

compra de títulos antigos, em detrimento da locação dos novos. Há outro perigo latente, 

segundo explicam: a possibilidade de que as fitas vendidas em bancas de jornal, por sua 

qualidade duvidosa, queimem a imagem da empresa e inevitavelmente levem à diminuição 

das vendas das produções mais recentes.  

 Apesar dos problemas de mercado, a pornografia brasileira continua rendendo 

frutos, configurando-se, arrisco dizer, como a maior da América Latina. As produtoras 

estão abertas a escutar seus consumidores, a atender suas queixas, a dialogar com eles e 

oferecer-lhes o produto que demandam. Seja mediante os e-mails enviados diretamente às 

produtoras ou a seus diretores pelos consumidores, ou por intermédio das mensagens 

deixadas nas janelas “fale conosco” dos sites das produtoras, ou mesmo através de blogs 

ou via Orkut, as empresas dão ouvidos a novas sugestões na tentativa de afinar-se ao gosto 

do público. Isto porque, para seus realizadores, o pornô é uma indústria na qual se faz 

aquilo que o espectador quer ver, diferentemente do cinema convencional brasileiro que 

não é “mercadológico”, mas “artístico”, como opinam algumas pessoas do circuito 

pesquisado. 

 

4.2. Alternativas do mercado 

 

Apesar dos problemas que enfrenta, a indústria pornográfica brasileira está sempre 

em busca de alternativas de mercado. A seguir, comento brevemente duas destas.  
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4.2.1.  O impacto das Celebridades:  

 

 Obsessão, primeiro filme protagonizado pelo ex-ator da Rede Globo, Alexandre 

Frota, em 2003, inaugurou, dentro da pornografia brasileira, um mercado para as 

Celebridades,  mercado este sustentado pela principal produtora nacional. Nestas redes, a 

denominação “celebridades” dirige-se a pessoas que, em um dado momento, tiveram 

(algum) sucesso em sua carreira artística na televisão nacional: Rita Cadillac, Gretchen, 

Matteus Carrieri, Regina Poltergeist, Tammy (modelo e filha de Gretchen) e Leila Lopes. 

Ainda são considerados celebridades Marcus Oliver e Marcia Imperator (do Teste de 

Fidelidade, do Programa Eu vi na TV de João Kléber, emitido pela Rede TV); Vivi 

Fernandes (participante do primeiro concurso que elegeu a substituta de Carla Perez no 

Grupo É o Tchan, realizado no programa Domingão do Faustão, da Rede Globo); Luanda 

Boaz (finalista do concurso Garota do Tchan); Bianca Soares (travesti que participou do 

reality show A Casa dos Artistas, do canal SBT, e, posteriormente, da série Mandrake, da 

HBO); e Marcelo Ribeiro, o garoto que contracenou uma cena erótica com Xuxa, em 1982, 

no filme Amor Estranho Amor, dirigido por Walter Hugo Khouri.75 Estas celebridades têm 

em comum dois fatores: suas trajetórias artísticas estiveram ligadas a imaginários sociais 

do erotismo, e, no momento de ingresso no pornô, suas carreiras não estavam no auge. 

As celebridades rendem a esta empresa uma fórmula de mercado que tem rendido 

significativos lucros, sendo que o dinheiro destinado para suas produções costuma superar 

os orçamentos tradicionais da pornografia brasileira. Entre os maiores investimentos, 

encontram-se: os cachês – as celebridades recebem propostas substanciosas e contratos de 

exclusividade que prevêem a participação em, no mínimo, dois filmes – o aluguel de 

estúdios e locações que requer uma logística sofisticada e, em alguns casos, até mesmo de 

helicópteros, cadillacs e barcos. Estas filmagens investem também no deslocamento de 

toda a equipe para cidades do litoral, em figurinos de fina e complexa fabricação, em 

materiais e técnicas para efeitos especiais e na contratação de um maior contingente de 

pessoal de apoio.  

Vários destes filmes têm alcançado records de vendas no país, segundo afirmam 

diretores, distribuidores e donos de produtoras com quem tive a oportunidade de conversar. 

                                                 
75 Algumas outras produtoras nacionais recrutaram ainda outras celebridades: Marquinhos, o dançarino de 
funk e transformista, mais conhecido como Lacraia e Andréia Albertine, travesti que esteve envolvida no 
escândalo midiático protagonizado pelo jogador de futebol Ronaldo. Embora esta última não possua uma 
trajetória artística reconhecida, suas constantes aparições na mídia, por conta do episódio que a vinculou a 
um dos principais esportistas do Brasil e do mundo, a fizeram atrativa para o mercado, proporcionando-lhe 
um estatuto transitório de celebridade.  
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O mais destacado deles foi Sedução, protagonizado por Rita Cadillac, em 2004, que 

chegou a superar, comentam, as vendas em vídeo de O retorno do rei, terceira parte da 

trilogia de O senhor dos anéis.76 

Além dos lucros com eles obtidos, os filmes de celebridades proporcionam ainda 

outra vantagem para a empresa que os produz: ajudam a alavancar a venda dos filmes 

comuns. Por um lado, acredita-se que os consumidores se fiam no fato de tais produções 

menores terem sido feitas pela mesma empresa, atuando assim como um gancho 

publicitário efetivo. Por outro lado, na relação direta com locadoras e distribuidoras, os 

filmes de celebridades permitem a negociação de pacotes, nos quais, com preços especiais, 

é vendido um destes vídeos em companhia obrigatória de certo número de produções 

menores.  

Devido a esta estratégia de distribuição e ao recrutamento de celebridades, tal 

empresa é considerada visionária por diversas pessoas do meio, isto é, como aquela que 

leva adiante o projeto empresarial melhor sucedido do mercado e que melhor enxerga a 

pornografia como um negócio a partir do qual se é possível atingir somas consideráveis. 

Trata-se da única, explicam, que decidiu correr o risco de investir valores elevados e sair 

do cotidiano do pornô, imaginando que poderia, a partir da exposição de uma pessoa 

pública, recuperar o investimento e, mais ainda, obter lucro. Por outro lado, algumas 

pessoas do meio igualmente opinam que a incursão das celebridades no pornô tem sido 

valiosa no sentido de abrir o mercado na direção a indivíduos que não costumam consumir 

qualquer produto deste tipo, por conservarem um enorme preconceito a este respeito. As 

celebridades, explicam vários, têm estimulado uma paulatina diminuição do estigma social 

existente em relação à pornografia como um todo, desmistificando a idéia de que só 

pessoas “perversas” participam destes circuitos. Estas pessoas “deram uma amenizada nas 

coisas, mudaram o negativismo; isso faz diferença”, comenta o Japonês a este respeito. 

Contudo, tal sistema de produção também é passível de críticas no circuito. 

Algumas pessoas do meio opinam que o alto investimento em dinheiro e recursos dos 

filmes com celebridades é desnecessário visto que, geralmente, tais personagens não 

conseguem executar performances sexuais com a qualidade requerida pelo mercado, 

prejudicando o resultado do produto final. Para alguns, faz mais sentido trabalhar com 

orçamentos menos ostensivos e investir no treinamento de uma mulher chamativa para a 

indústria – que desempenhe uma ótima cena sexual, podendo vir a tornar-se uma revelação 

                                                 
76 Informação que não cheguei a confirmar, mas que foi amplamente veiculada, sendo repetida por diversas 
pessoas do circuito: elenco, diretores, equipe de produção e distribuidores.  
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do pornô – fazendo com que os filmes por ela protagonizados, no que tange ao talento e à 

interpretação, sejam superiores aos filmes feitos com celebridades. Em resumo, os mesmos 

concorrentes que elogiam a parte técnica destes últimos, geralmente são críticos perante a 

qualidade do sexo neles encenado.  

Por outro lado, acredita-se que o mercado das celebridades, embora amplamente 

exaltado dentro do território brasileiro, conta com níveis medianos de aceitação em relação 

ao mercado internacional. Se, a nível nacional, as celebridades passam a integrar o star 

system do pornô, para além das fronteiras internas, ninguém conhece estas pessoas. A 

Conga Sex77 de Gretchen, por exemplo, só faz sentido para aqueles que cresceram 

escutando as músicas da cantora e que a relacionam a seus imaginários e lembranças 

eróticas. Aparentemente, com as celebridades, criou-se um mercado pornô feito por e para 

brasileiros, porque fora do país, a lógica do mercado é outra.78  

Finalmente, um tipo de crítica recorrente aos filmes com celebridades constitui, na 

realidade, uma avaliação moral dos comportamentos sexuais dos homens que têm atuado 

como protagonistas nestas produções. Duas destas celebridades participaram da principal 

revista brasileira dirigida ao público gay masculino. Ainda que, nestas ocasiões, não 

houvesse a encenação de sexo explícito com outros rapazes, o simples fato de terem feito 

ensaios fotográficos destinados ao mercado gay, gerou uma relativa desvalorização de suas 

identidades dentro de um circuito que enaltece a heterossexualidade dos homens que atuam 

em filmagens hetero. Acredita-se que a distribuição dos vídeos destes atores a nível 

internacional tem sido afetada pelo fato de estarem associados a imaginários da 

homossexualidade, mesmo que de maneira transitória e não absoluta. Isto porque a 

pornografia internacional valoriza a separação dos segmentos do mercado e de seus 

elencos, opondo-se ao trânsito dos performers por diversos estilos. Espera-se, por exemplo, 

que atores hetero não ingressem em filmes gay, ou que as atrizes dos filmes mainstream 

não participem de vídeos de fetiche, entre outras regras tácitas que regem a indústria.  

 

4.2.2. Outros selos para produções não-mainstream 

 

No Brasil, os filmes pornô hetero são produzidos em quantidades maiores, sendo, 

como venho dizendo ao longo da tese, o mercado mainstream por excelência. No entanto, 

                                                 
77 Nome do filme que Gretchen protagonizou em 2006.  
78 Sem dúvida, filmes feitos com celebridades que têm no elenco atrizes reconhecidas nacionalmente 
sobretudo por sua beleza conseguem posicionar-se satisfatoriamente no mercado internacional.  
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o mercado nacional melhor colocado nas redes internacionais de distribuição é o travesti.  

Alguns produtores afirmam ser mais fácil produzir e vender este tipo de produções em 

comparação a filmes hetero e gay, pois a qualidade exigida é consideravelmente menor, 

assim como os orçamentos a eles destinados e os cachês recebidos pelos protagonistas, 

como já foi dito. As travestis brasileiras são cobiçadas particularmente pelo mercado 

europeu, sendo esse seu principal destino de venda.79  

No exterior, a demanda por filmes gay também é alta. No Brasil, este material tem 

sido tradicionalmente produzido por equipes que nele se especializam de maneira quase 

exclusiva. Algumas destas produtoras têm parado de funcionar, abrindo caminho a um 

mercado que ultrapassa as empresas antigas e reconhecidas neste ramo. Aquelas que 

continuam em dia com o ritmo de produção concorrem comercialmente com novos e 

pequenos produtores – alguns free lancers que trabalham por encomenda para produtoras 

americanas ou equipes americanas que se estabelecem temporariamente em cidades como 

Rio e São Paulo com o intuito de produzir filmes gay e travesti para o mercado externo. De 

modo distinto à travesti, a filmografia gay demanda maiores orçamentos para responder 

aos anseios de seus consumidores, considerados nestas redes como os mais exigentes do 

mercado. Por este motivo, as produtoras que desejam obter uma boa distribuição, assim 

como se inserir efetivamente no mercado, tendem a aprimorar seus produtos em termos 

técnico e estético e, como regra deste segmento, a fazer filmes com história.   

 Deste modo, produtoras reconhecidas por sua produção majoritária de filmes hetero 

vêm ingressando nos demais mercados como alternativa comercial. Nesta dinâmica, é 

preciso destacar a produção nacional dos chamados filmes bizarros e/ou de fetiche, nomes 

genéricos que envolvem uma enorme diversidade de representações, corpos, estilos e 

práticas sexuais.80 Estes tipos de produções contam com saídas significativas no mercado 

exterior, o que ajuda a “girar o negócio”, como alguns opinam, permitindo movimentação 

de capital.  

Sendo assim, existem produtoras nacionais que sustentam suas principais redes 

internacionais de distribuição e venda graças ao mercado do fetiche, enquanto a produção 

hetero é comercializada basicamente a nível nacional. Outras empresas estabelecem um 
                                                 
79 Voltarei a esta questão no último capítulo, a partir da biografia de Lua, travesti brasileira reconhecida no 
mercado internacional.   
80 Embora bizarro e fetiche não sejam palavras sinônimas, em alguns momentos, seus significados podem 
entrecruzar-se ou mesmo confundir-se nestas redes. Quanto mais extrema for a prática encenada nos filmes, 
maior a possibilidade de se aproximarem do considerado bizarro: por exemplo, o sexo com animais. Ainda 
assim, a escatologia, vista por todas as pessoas que conheci como uma prática extrema, é chamada de fetiche 
por uns e de bizarra por outros. De alguma forma, o bizarro engloba o fetiche, sendo que este último não 
necessariamente chega a ser bizarro.  
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sistema de negociação de vídeos com produtoras estrangeiras, esquema este que consiste 

na permuta de filmes nacionais de fetiche por filmes hetero produzidos naqueles países.   

Segundo opinam diversas pessoas do circuito pesquisado, a grande vantagem 

oferecida por este segmento alternativo reside na abrangência da demanda existente quanto 

ao fetiche e na heterogeneidade da oferta no que diz respeito a temáticas, práticas e estilos. 

Não disponho de material de pesquisa suficiente para analisar o alcance de venda destes 

produtos em nível internacional. Contudo, constata-se que os filmes bizarros produzidos no 

Brasil são significativamente mais consumidos para além das fronteiras nacionais – de 

fato, sua distribuição interna é notoriamente precária – tendo países como Holanda, Suécia, 

Hungria, Alemanha, Itália e Inglaterra como seus principais compradores, na opinião dos 

empresários por mim entrevistados. Cláudio, diretor de filmes bizarros comenta a este 

respeito:  

Tem mercado de gordas, velhas, peitudas, grávidas, peludas, de soco, de feias. 
Esses são fetiches leves. Agora, tem mercado de bicho, de cocô, de vômito. Esses 
são mais hard. A indústria do fetiche é forte, movimenta muito dinheiro lá fora. 
Eles pedem pra gente fazer qualquer produto, porque têm produtoras daqui que têm 
um canal aberto, então, qualquer coisa que a gente enviar, eles compram, não caro, 
mas compram. Só que a gente não consegue fazer tudo que eles pedem; é difícil 
achar o elenco. Por exemplo, a gente foi fazer um filme de mulheres peludas, há 
pouco. É difícil, porque são mulheres que não são do pornô e que não depilam a 
buceta. Aí, a gente andou muito, demorou muito. Fomos na Estação da Luz, em 
pontos de rua que elas fazem programa, em bordéis da Santa Ifigênia, na Rua de 
Andrade, aí, a gente achou o pessoal, e fizemos cenas pra dois filmes. Mas deu 
muito trabalho: a gente chega lá e lhes oferece fazer. Elas fazem programa por 50 
reais, e a gente lhes oferece 350 reais e pronto, mas muitas diziam que sim, e depois 
não apareciam na filmagem. Peludas é muito difícil de fazer porque não há. Este é 
um país de praia e a mulher se depila; só dá pra fazer com mulher velha.81 
 

Nas redes pesquisadas, insiste-se sobre o fato de o Brasil ser o principal exportador 

de filmes de zoofilia – ou “com animal”, como são recorrentemente chamados – em 

direção à Europa. Embora seus produtores sofram de “alguma” perseguição – pois 

evidentemente não existe um consentimento mútuo na execução do sexo – existe toda uma 

estrutura na indústria nacional organizada em torno deste tipo de produções: recrutadores, 

                                                 
81 Ao longo da tese, pouco falei a respeito da visão que os próprios produtores de pornografia têm dos 
consumidores aos quais dirigem seus produtos. Se o público de filmes hetero é por eles identificado como 
“punheteiro”, já os imaginários acerca daqueles que assistem “bizarrices” tomam contornos muito mais 
acusatórios: são pensados como depravados, malucos ou pervertidos. Certa vez, um diretor chegou até 
mesmo a utilizar a palavra “psicopata” para defini-los. Outro diretor me disse a este respeito: “o fetiche gera 
muito dinheiro porque o povo que se envolve com fetiche já não consegue largar. Fetiche leve como o xixi 
vai evoluindo até a pessoa chegar na insanidade”. Com a exposição destes depoimentos, pretendo evidenciar 
os valores morais dos integrantes de um mundo estigmatizado, bem como a outra “cara da moeda”, isto é, 
aquilo que os estigmatizados pensam sobre a sociedade para a qual encaminham seu trabalho.  
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diretores, locações, destinos de distribuição etc.82 Em um nível interno de produção, vale a 

pena ressaltar que os orçamentos destinados para este tipo de filmes são menores, 

especialmente no que tange aos cachês. Apesar de o dinheiro movimentado pela zoofilia 

em sua venda ser significativo, existe entre as pessoas do circuito uma forte e constante 

estigmatização frente àqueles que exercem tais práticas, questão que enfatizarei no 

próximo capítulo.  

Para comercializar filmes de fetiche ou bizarros, as produtoras possuem selos 

especiais e diferentes daqueles com os quais distribuem a filmografia mainstream. Por um 

lado, esta é uma resposta a um mercado que visa manter separados seus segmentos – por 

exemplo, uma produtora de filmes hetero, gay e travesti coloca selos diferentes nos dois 

últimos, estratégia conveniente em relação às redes de distribuição e aos consumidores que 

preferem obter um produto especializado e específico. Por outro lado, costuma separar-se 

também a produção de fetiche porque este poderia prejudicar a imagem da empresa, 

associando-a a tal tipo de material, o que diminuiria seu capital simbólico. Alguns fetiches 

considerados leves são “perdoados” e não marcam negativamente a imagem de uma 

empresa de filmes hetero – isto é, filmes com anões, urina, pessoas gordas, mulheres de 

peitos enormes ou com vaginas peludas. Já os filmes com animais, ao contrário, são 

distribuídos, sem nenhuma exceção, com outros selos. Assim mesmo, é muito freqüente 

que os diretores de filmes mainstream que participam da direção de outros tipos de filmes 

troquem seus nomes em resposta aos dois motivos recém-mencionados.   

As produtoras, por sua vez, não se envolvem necessariamente na produção direta de 

filmes bizarros, mas compram-nos de terceiros e comercializam-nos com selos 

diferenciados no mercado nacional e, principalmente, no internacional.  

                                                 
82 No Brasil, não existem leis que proíbam diretamente o exercício da sexualidade de humanos com animais, 
questão que faz com que tal mercado específico de pornô não seja considerado ilegal. Contudo, existe uma 
discussão de longa data a respeito da proteção dos animais. Assim, no marco do debate público sobre a 
experimentação animal nas ciências biológicas, o decreto n.º 24.645, de 10 de julho de 1934, em seu artigo 
número 3, estabeleceu oito pautas, entre as quais encontramos a proibição de praticar ato de abuso ou 
crueldade em qualquer animal. A Constituição de 1988, na Lei nº 9.605, reafirmou a questão da proteção dos 
animais, proibindo abusos como a mutilação, ferimentos ou maus–tratos em geral, mas tampouco fez 
referência explícita à sexualidade.  
Na rede por mim pesquisada, existe uma confusão com relação à legalidade do comércio da zoofilia. Ainda 
que muitos suponham que esta deva ser legal, já que é distribuída de modo não-clandestino, também persiste 
a crença de que sua legalidade não é, digamos, total. Em sua argumentação, algumas pessoas aludem à 
Sociedade Protetora de Animais, à falta de consentimento do animal para que com ele se pratique sexo, mas 
nenhuma destas pessoas conseguiu fazer referência a leis ou decretos específicos elaborados por esta 
entidade. Um diretor de filmes hetero me disse acreditar que o comércio destes filmes é legal, sendo que só 
existe ilegalidade na produção se forem pegos em flagrante. Seja pela confusão a respeito das leis, pela alta 
estigmatização sofrida por esta prática sexual, ou pelo imaginário de que ali existe algo “amoral” – como 
também me foi dito – as redes de produção deste material se movimentam em sigilo.  
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Também existem, por sua vez, práticas sexuais que são filmadas de maneira 

exclusiva por determinadas produtoras, sendo que as demais ficam fora deste tipo de 

comércio. A escatologia é a mais proeminente delas. O monopólio desta produção 

pertencia a uma produtora atualmente extinta, cujo dono se viu envolvido em problemas 

com a justiça, alheios à pornografia, que o levaram à prisão, o que fez com que esta 

indústria fosse parar em mãos de outra equipe, aparentemente afiliada à primeira. 

Comenta-se que equipes estrangeiras também produzem este tipo de filmes no Brasil, com 

elenco local.  Por outro lado, diversos diretores e equipes de produção, inclusive de filmes 

de fetiches leves, manifestam ressalvas a respeito de se gravar práticas de escatologia. 

Alguns opinam que esta não é uma alternativa viável sob nenhuma condição. Poder-se-ia 

dizer que, em uma hierarquia do sexo, esta prática, juntamente com a zoofilia, encontra-se 

no patamar mais estigmatizado, mesmo dentro das redes da pornografia.  

Em resumo, apesar das altas e baixas, o “sexo é uma indústria popular e lucrativa”, 

como afirmava uma matéria da Revista IstoÉ (edição 1713: 21, apud Leite, 2006a: 61). 

Outro número da mesma revista (1641: 58) informava que o lucro anual dos Estados 

Unidos advindo da pornografia é de US$10 bilhões e de US$ 350 milhões para o caso 

brasileiro. Leite (Ibid) faz referência à revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, a 

qual, em sua edição 204, afirmava que para o ano de 2003, segundo o presidente da 

ABEME (Associação Brasileira de Empresas do Mercado Erótico), a indústria erótica 

movimentou 700 milhões de reais. A pornografia é somente um dos tentáculos do mercado 

erótico como um todo, mas certamente um dos principais. Este dado é significativo 

levando-se em conta que, no trabalho de campo, encontrei inúmeras alusões ao ano de 

2003 como aquele em que a indústria do pornô sofreu uma das maiores baixas, de modo 

distinto a seu grande apogeu, ocorrido em 2001, e de sua recuperação, no ano de 2005. 

Sendo assim, poderíamos levantar a hipótese de que, mesmo em um “ano fraco”, a 

indústria do pornô “sobreviveu” graças ao uso de esquemas e alternativas como os 

expostos neste capítulo, e apesar dos perigos que estes acarretam. Assim, com relação às 

cifras anteriores, sejam elas reais ou aproximadas, e apesar da precariedade da produção 

nacional, o mercado pornô brasileiro, embora muito aquém do mundial, movimenta um 

volume de dinheiro considerável em relação à economia do país. 
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5.  O ELENCO 
 

 

Este capítulo é dedicado exclusivamente ao elenco, os visíveis do pornô, aqueles 

que exibem seus rostos ante as câmeras para expor seus corpos e prazeres, aqueles que 

podemos observar, desejar, quase tocar, detalhar, ansiar, criticar, estigmatizar, debochar. 

Travestis, atores, atrizes: são eles que ocupam a centralidade do palco, sobre os quais se 

concentra a luz do cenário. São os não-anônimos, os palpáveis e talvez, justamente por 

isto, os que desempenham o papel mais transgressor da pornografia.  

Na primeira seção deste capítulo, analisarei os modos como se constitui uma 

carreira de atriz ou ator pornô, isto é, os percursos comumente adotados pelas pessoas que 

desejam se estabelecer nesta ocupação. Refletirei igualmente sobre os avatares que 

permeiam a construção da carreira dentro das redes de produção de pornografia e sobre o 

prestígio e a hierarquia que advêm das práticas sexuais exercidas.  

Na segunda parte, exporei fragmentos biográficos aos quais voltarei na terceira 

seção. Tais fragmentos apresentam relatos das vidas destes indivíduos dentro e fora das 

redes pornô. Aqui, virão à tona seus trânsitos por outros ambientes da indústria do sexo, 

seus estilos de vida, de lazer, seus relacionamentos afetivos, seus vínculos familiares, seus 

projetos e motivações pessoais e a maneira como tudo isto se emaranha em uma teia que 

optei por denominar percursos dissidentes.  

 
 
5.1.  A carreira de atriz/ator pornô 

 

Na tradição sociológica, o conceito de carreira possui um caráter abrangente. Tendo 

Everett Hughes (1971) como pioneiro, a noção alude a todo ciclo percorrido por uma 

pessoa no transcurso de sua vida, questão que abriu portas para numerosas pesquisas entre 

as quais destacam-se as de Becker (1971) e Goffman (1970) como referenciais teóricos 

fundamentais. Carreira é o percurso trilhado por um indivíduo a partir de um ponto inicial, 

seu engajamento em um dado projeto e a incorporação de um tipo de aprendizado em sua 

passagem por várias etapas pré-determinadas, com o intuito de atingir uma meta ou 

objetivo final. Deste modo, viabiliza-se a análise em função da trajetória profissional, neste 

caso, da carreira de atriz/ator pornô.  

Dentro das redes de produção de pornografia no Brasil, atuar como atriz ou ator não 

é sinônimo de possuir uma carreira tal como a entendemos correntemente. Esta indústria 
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caracteriza-se pela heterogeneidade, pela mudança constante das pessoas que a integram e 

pela participação diferenciada no que se refere aos propósitos pessoais e aos níveis de 

engajamento na mesma. Neste universo, o elenco é justamente o grupo mais heterogêneo e 

móvel. Enquanto grande parte dos indivíduos por detrás da produção de pornô estabelece-

se nesta profissão após exercê-la por muitos anos – embora simultaneamente atuem em 

áreas e redes alheias – a experiência de atores e atrizes não é necessariamente análoga. Esta 

realidade tem levado à uma percepção generalizada no circuito acerca da inexistência de 

uma carreira de atriz/ator pornô como tal.  

A construção desta carreira está inevitavelmente atrelada a diversos avatares e 

vicissitudes. O principal deles corresponde a uma ordem estrutural: a renovação constante 

de elenco dificulta a permanência prolongada dos performers no mercado, questão 

enfaticamente marcada no caso das mulheres e dos rapazes que participam de produções 

gay – pelo fato de serem o destaque das produções, das capas e do material publicitário – 

sendo que os atores de filmagens hetero permanecem no mercado por longas temporadas, 

como já mencionado anteriormente. Devido a este estado de coisas, poucas vezes 

conseguem estabelecer-se no mercado de maneira eficaz e duradoura, alguns diretores 

opinando que o “tempo de vida” de uma atriz não supera as 40 cenas. 

 A renovação é a base do mercado pornô, aquilo que lhe permite manter-se 

“aquecido”: novos rostos significam novas capas, novos materiais de divulgação, novas 

redes comerciais. Por este motivo, a lógica de renovação de elenco é levada muito à sério 

pela indústria, inclusive por alguns produtores que acabam alimentando esta dinâmica, 

ainda que sejam críticos em relação à curta vida útil das atrizes e dos rapazes do pornô gay.  

Existe, ainda, um segundo avatar de ordem estrutural associado ao primeiro. As 

empresas movimentam-se sob a lógica da utilização rápida e intensiva de uma atriz novata, 

motivo pelo qual, uma vez recrutadas, no início de suas trajetórias, costumam ser 

convocadas por diferentes produtoras para participar de um número elevado de cenas. O 

excesso de exposição tende a originar a queima de suas imagens, a ponto de verem 

diminuída ou mesmo negada a possibilidade de continuarem trabalhando neste mercado. 

Esta realidade também se aplica aos rapazes de filmagens gays. Deste modo, é possível 

encontrarmos diversas trajetórias na pornografia que não superam um ano ou até seis 

meses no que se refere ao tempo efetivo de sua inserção nas filmagens. De acordo com esta 

dinâmica intensiva de utilização da imagem dos novatos, as produtoras empreendem 

estratégias que visam à comercialização imediata dos filmes, ao mesmo tempo em que 

procuram preservar algumas cenas com o intuito de lançá-las posteriormente, em 
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momentos estratégicos do mercado ou quando venham a ser solicitadas pelos 

consumidores — inclusive quando a estrela principal já se encontra fora da dinâmica de 

gravação e tem por encerrada a sua carreira no pornô.  

Muitos novatos e novatas, por sua vez, no momento efervescente do início de suas 

trajetórias, desconhecem regras tácitas relativas aos modos como se constrói uma carreira e 

como são avaliados social e moralmente dentro deste mesmo circuito. O desgaste 

exagerado de suas imagens, da perspectiva dos realizadores de pornô, relaciona-se à 

percepção da ausência de auto-valorização do performer. Isto é, existe nestas redes uma 

“censura silenciosa” em torno do elenco, especialmente das mulheres, que gravam 

indiscriminadamente para todas as produtoras, independentemente do cachê a elas 

oferecido. Enquanto muitas acreditam que a maneira de se estabelecer corretamente na 

carreira de atriz seria justamente trabalhando para o maior número possível de produtoras, 

os realizadores interpretam este fato como o modo mais eficaz de acelerarem sua saída do 

mercado. Sem dúvida, existem também casos em que as atrizes já conhecem os códigos da 

indústria, tendo plena consciência de que sua permanência será curta e que, por este 

motivo, vale a pena aproveitar o momento efervescente do início de suas trajetórias para 

obter a remuneração desejada. Independentemente do motivo que as teria levado a uma 

inserção imódica neste meio, recorrentemente são emitidas opiniões do tipo: “não se 

valorizam”, “se ela grava por 300 reais, por que eu teria que pagar mais?”. Após ter aceito 

uma remuneração considerada demeritória no mercado, a atriz tem maiores dificuldades 

para obter um cachê superior: “o primeiro preço é que fica”, comenta-se no circuito. Isto 

parece constituir a “filosofia” da negociação. Sendo assim, em geral, as produtoras deixam 

de convocá-las indefinidamente ou, ao menos, durante longas temporadas, com o intuito de 

deixar “descansar” o mercado. 

 No processo de captação de novas atrizes, geram-se relações de competição entre 

as produtoras, existindo empresários que negam-se a convocar uma determinada atriz que 

tenha trabalhado para seus principais concorrentes. Assim, receios, apostas na 

exclusividade e ciúmes de índole comercial também podem gerar a diminuição da 

possibilidade de afirmação de uma dada carreira.  

 O tema da auto-valorização vai muito além do recentemente narrado. Por um lado, 

não advém exclusivamente do olhar dos realizadores sobre o elenco. Atores e atrizes, 

ocupando outro lugar de enunciação, também observam a escassa auto-valorização como 

um problema que concerne à indústria como um todo, o que acaba por estimular sua 
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decisão quanto a se afastarem das redes da pornografia. Xande, um ex-ator que atualmente 

produz seus próprios vídeos, comenta a este respeito:  

 
Mesmo mudando o cachê, às vezes, não adianta, porque a pessoa já se sobrexpôs, já 
cansou do mercado. O mercado no Brasil é tipo Matrix: uma ilusão, porque não 
existe união, está todo mundo fazendo as coisas no seu canto. Então, acontece que a 
pessoa que era para estar se destacando no mercado, não se destaca porque não 
consegue sobreviver disso. Nos Estados Unidos, o elenco só faz isso e até consegue 
fazer filmes em Hollywood. Hoje em dia, os atores e atrizes brasileiros que moram 
disso são poucos, quase todos fazem uma segunda atividade. Aí, se a garota faz 
programa, fica no programa porque ganha muito mais. No Brasil, não existem 
premiações, nem nenhum dos esquemas que existem em todos os países. Aqui, o 
mercado não se valoriza. A gente já perdeu grandes atores, grandes atrizes que 
poderiam estar fazendo hoje um trabalho legal, porque o mercado não se valoriza. 
As produtoras tratam os atores como se fossem um mero produto descartável. 

 
Davi, ator de filmes gay, afastado da indústria por vontade própria, opina a este respeito:  

 
É muito foda. Você vai ver, eu fiz muita cena, muito filme. Eu era bom, todos os 
diretores diziam que eu era um dos melhores do Brasil, e deu para que? Tudo bem 
que reuni meu dinheiro no momento certo, comprei meu carro, fiz meu comércio, já 
não dependo mais do pornô, porque não dá para depender. As empresas exploram a 
gente, expremem tudo da gente e depois não querem nem saber. Se eu fosse ator em 
outro país, na Europa ou nos Estados Unidos, com certeza, seria melhor tratado. Eu 
já fiz muito filme para americano e ficam bem melhor. Aqui, é tudo muito pastelão, 
sabe? A indústria não promove a gente. Você acredita que aqui tem atores que já 
foram indicados para prêmios fora do Brasil e nunca saíram do Brasil? A indústria, 
aqui, nunca deu uma força para eles irem à premiação. Aliás, a menina ganhou 
agora pouco o AVN como melhor atriz latina e nem por isso ela foi pegar 
pessoalmente seu prêmio. Ninguém aqui deu uma força para ela ir lá representar o 
pornô brasileiro. E o pior é que ela é uma das melhores do mundo, de longe. É top 
das tops, mas aqui as produtoras têm tantas cenas dela ainda pra lançar, que ela ter 
ganhado o prêmio não vai fazer ela subir um degrau a mais em sua carreira, isso é 
que é cruel! O mercado brasileiro tem pouco valor. As empresas não têm como 
concorrer com as melhores do mundo: elas fazem pornô pra receber um trocado e 
pronto. 
 
Por outro lado, do ponto de vista das equipes de produção, a idéia da ausência de 

auto-valorização por parte do elenco é potencializada quando a avaliação é feita em relação 

não somente aos baixos cachês recebidos, mas também ao tipo de práticas sexuais por eles 

exercidas. Tal avaliação moral pode ser resumida na figura do tranqueira. Chama-se de 

tranqueira uma pessoa que aceite participar de filmagens mal vistas pelo coletivo, 

exercendo práticas sexuais estigmatizadas e transgredindo as regras básicas da rede. 

Assim, afirmar que tal ator ou atriz é tranqueira significa colocá-lo no lado depreciado da 

profissão. Em um meio social ao qual se associam inúmeras visões estigmatizadas e 
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associadas ao desvio, os próprios indivíduos que o conformam estabelecem regras que 

governam a moralidade interna da rede. Se a partir de um olhar externo, o estigma social 

leva a crer que os circuitos pornográficos estão integrados por pessoas corruptas, abjetas e 

perigosas, dentro das próprias redes se estabelece quem seria o verdadeiro outsider.  

Velho (1973) nos instiga à reflexão: Quem está mais sujeito a ser estigmatizado? 

Quais são os meios de fazer efetiva uma estigmatização? Como se chega à definição de 

que alguém deve ser estigmatizado e que a sua imputação deve se associar a uma 

determinada posição social em detrimento de outra? Seguindo Evans-Pritchard (1968) e 

Mary Douglas (1970), Velho infere que as acusações atuam como estratégias mediante as 

quais se define o desvio, se identifica o desviante e se aplica o estigma. As pessoas mais 

sujeitas a acusações são aquelas consideradas desviantes por suas atividades, ou 

pertencentes a círculos sociais interpretados como poluídos, impuros, contaminados. Sem 

dúvida, é interessante analisar estas questões em relação aos valores internos do grupo por 

mim pesquisado. Se a pornografia já é, por definição, identificada por meio de estigmas, 

quem dentro da própria rede estaria mais sujeito a sofrer estigmatização? A resposta 

oferecida pelo campo recai sobre o elenco, pelo fato de serem eles os que exercem 

efetivamente as práticas, encarnando o sexo, um dos principais sujeitos históricos de 

dispositivos, poderes disciplinares e interdições (Foucault, 1991). Seguindo Epstein (1969) 

e Elias e Scotson (2000), entendemos que as acusações podem efetuar-se mediante 

métodos “sutis” de controle social: a fofoca, por exemplo, atuando como uma discussão da 

inadequação social, composta por sensacionalismos e moralismos, servindo para difundir 

os valores do grupo. Assim, ao fofocar que determinada atriz ou ator é tranqueira se 

imputa sua definição como desviante das normas e valores da rede. Tranqueira é uma 

definição ampla na qual se incluem diversos atos por eles considerados desviantes, 

organizados de modo hierárquico. Estes desvios podem vir a ser negociados em função do 

estabelecimento de uma carreira, dependendo da intensidade em que tenham chocado o 

coletivo.  

 Um dos principais motivos para que alguém seja acusado de tranqueira, sendo ator 

de filmes hetero, consiste em algo já anunciado páginas atrás: o fato de dar espaço a 

ambigüidades ou dúvidas a respeito de sua heterossexualidade. Entende-se que somente 

um ator hetero tranqueira dispõe-se a contracenar com travestis ou a atuar em filmes gay – 

mesmo exercendo o papel de ativo sexual – ou a efetuar qualquer prática que transgrida 

sua posição de gênero. Estes rapazes têm menores possibilidades de estabelecerem uma 

carreira como atores de filmes mainstream e, ainda que permaneçam no mercado, a 
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probabilidade de terem projeção internacional é baixa, devido aos preceitos do mercado de 

estabelecer uma separação entre elencos de um ou outro segmento. Neste sentido, a 

bissexualidade – ou a experimentação em cena de práticas identificadas na rede como 

homossexuais – é espúria, representando os limites estabelecidos para denotar o que é 

legítimo em contraposição ao não-aceitável. Esta ambigüidade remete às noções de risco e 

perigo, tal como entendidas por Douglas (1970), no sentido de seu potencial contaminador 

dos valores e convenções a respeito de sexualidade e gênero que regem esta rede. Sendo 

assim, espera-se que os atores dos filmes não-mainstream protagonizem as performances 

proibidas para os heterossexuais. Ou seja, entende-se e espera-se a participação de um ator 

de filmes gay em performances com travestis, bissexuais ou mesmo com mulheres, com 

elas exercendo a passividade.  

Sem dúvida, entre toda a gama de atos que levam alguém a ser considerado 

tranqueira, o ápice da transgressão se situa nos indivíduos que exercem práticas 

qualificadas como bizarras. Dentro dos valores de grupo, as bizarrices são qualificadas em 

função de sua maior ou menor “condenabilidade”. As atrizes são as principais fontes de 

vigilância a este respeito, pelo fato de serem os principais alvos para o exercício destas 

práticas. É preciso ressalvar que tais valores são compartilhados por pessoas que ocupam 

diferentes lugares na rede e não somente pelos realizadores, isto é, o próprio elenco 

estabelece os lugares do abjeto e do socialmente aprovado. Sendo assim, a maior das 

infrações identificada pelo coletivo consiste em se fazer sexo com animais. 

Constantemente, os próprios atores e atrizes pornôs expressam repulsa diante da 

possibilidade de exercerem tal prática. Alguns, inclusive, expressam desconfiança em 

contracenar, ainda mais sem camisinha, com uma pessoa que tenha praticado zoofilia. Para 

vários, tal desconfiança passa por razões de higiene, pelo risco de contaminação real de 

algum vírus contido no corpo do animal. Outros opinam que a pessoa que transa com 

cachorro ou cavalo (animais mais freqüentes na pornografia com animais) não possui 

escrúpulos, sendo prejudicial para a imagem do pornô. Comparativamente, as atrizes que 

participam deste tipo de filmes queimam suas carreiras a uma velocidade bem maior que as 

demais. Para diretores e empresários, elas deixam de ser úteis, pois mancham a imagem da 

produtora, não podendo ser incluídas novamente em filmagens mais convencionais da 

pornografia. Os realizadores explicam que o mercado internacional para o qual se dirige a 

distribuição tem como base a especialização dos elencos em determinadas práticas, 

separando os performers de fetiche dos performers de filmes hetero, e assim 

sucessivamente, sem tolerar seus trânsitos entre os diversos segmentos.  
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As pessoas que incorrem nestas infrações das normas geralmente o fazem 

administrando o segredo, observando cuidados para tentar manter o ato em sigilo. Embora 

a atuação na pornografia os exponha ao público, neste caso, a discrição é possibilitada pelo 

fato de tais filmes serem feitos quase que exclusivamente para o mercado internacional, e 

em muitos casos, por produtores estrangeiros.  De fato, na própria interação subjacente ao 

recrutamento do elenco para este tipo de filme, há a “promessa” de que as redes locais de 

pornô não terão conhecimento do fato. No entanto, as informações vazam, e daí surge uma 

acusação – e como Becker (1971) já assinalou, a acusação tem o poder de pôr em 

evidência atos efetuados clandestinamente, convertendo-os em desvio – em forma de 

fofoca que, no coletivo pesquisado, atua com velocidade e eficiência, depositando todo o 

peso da abjeção sobre o desviante. Sendo assim, ser descoberto tem conseqüências na 

participação social e na imagem pública, atribuindo um novo status para o infrator, que 

passa a ser visto como “pessoa de classe diferente” (Ibid, 31). Os outsiders são percebidos 

como anômalos, sendo marginalizados e permanecendo “fora do círculo de membros 

‘normais’ do grupo” (Ibid, 25).  

Diversos diretores são também próximos dos realizadores das filmagens bizarras, 

podendo assim ter conhecimento do elenco que delas participa. Alguns deles, por sua vez, 

assim como outras pessoas do circuito, empreendem buscas sistemáticas para obter notícias 

a este respeito. A Internet é, nestes casos, sua principal ferramenta: “desde que existe 

Internet, não existe mentira”, opina Arnaldo. Alguns estão inscritos em sites que somente 

permitem a navegação de seus assinantes ou que têm acesso fechado no Brasil, ou ainda, 

freqüentam webs estrangeiras especializadas em filmes bizarros, com o intuito de saber 

quais performers nacionais atuaram em suas produções. Assim, diretores e empresários os 

afastam dos filmes mais convencionais, seguindo sua própria moral, ou são compelidos a 

excluí-los em função das regras do mercado e das éticas do circuito. No melhor dos casos, 

os transgressores são convocados para filmagens menores, para atuarem como figurantes 

em filmagens de multidões ou por produtoras que pagam cachês muito baixos.  

Seja como for, sobre os transgressores recai toda a força do estigma. Segundo 

Becker (op. cit.), espera-se que o desviante possua todos os traços auxiliares de seu desvio, 

todos os traços indesejáveis, inclusive em outros aspectos, como por exemplo: que um 

ladrão também possa matar. No circuito pornô, as atrizes que fazem zoofilia são 

recorrentemente identificadas como usuárias assíduas de drogas, vistas como pessoas que 

perderam o controle de seus atos devido ao uso de tóxicos, ou que exercem tais práticas 

justamente para sustentar seu consumo. Algumas vezes, são tidas como pessoas que se 
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satisfazem sexualmente desse modo, e tal identificação com o prazer simbolicamente as 

converte em ainda mais perigosas e outsiders. Mediante estes discursos, a rede controla o 

sexo, etiqueta e classifica os comportamentos como perversões, marca fronteiras para o 

prazer e determina o que é lícito e o que não é, exercendo um controle do corpo social, 

parafraseando Foucault (1991). Nestes casos, o dinheiro – justificativa muito recorrente ao 

se indagar os porquês do ingresso na pornografia, especialmente no caso das mulheres – 

parece não fazer sentido, visto que as bizarrices são as práticas mais mal pagas dentre toda 

a gama de performances integrantes do pornô.   

Por sua vez, há também pessoas que, sem terem participado previamente da 

pornografia, isto é, sem serem atrizes ou atores já conhecidos na rede, protagonizam 

filmagens com animais. Como não pertencem ao circuito e, portanto, não representam um 

perigo direto de contaminação nem ameaçam os esquemas morais do grupo, são 

comumente identificados como pessoas que efetivamente sentem excitação e prazer em 

exercer este tipo de prática. Também costumam ser vistos como pessoas que enfrentam 

grandes dificuldades econômicas, desempenhando tal atividade por extrema necessidade. 

Por fim, recai sobre eles o estigma do vício em drogas, não existindo possibilidades de que 

comecem, a partir dali, uma carreira efetiva como ator/atriz pornô.  

Além da zoofilia, práticas sexuais extremas com excrementos humanos, vômito e 

fezes, igualmente situam seus executores do lado da transgressão, diminuindo as 

possibilidades para o estabelecimento de uma carreira neste universo. Outros arranjos 

sexuais também podem macular o prestígio das atrizes, definindo-as como tranqueiras: por 

exemplo, o sexo com travestis ou com anões, sujeitos que, neste emaranhado de 

hierarquias, se situam como corpos que não importam, nos termos de Judith Butler 

(2002).83 

Nestes dois casos, bem como devido à incursão de atores hetero em filmagens gay 

ou travesti, as acusações do coletivo também recaem sobre os próprios empresários do 

pornô. Eles são acusados de não se importarem com a preservação da imagem e da carreira 

                                                 
83 Lembremos a explicação da autora sobre a abjeção, conceito que evoca a construção de uma matriz 
normativa de gênero e sexo que conforma os corpos: “Esta matriz excludente mediante a qual se formam os 
sujeitos requer a produção simultânea de uma esfera de seres abjetos, daqueles que não são ‘sujeitos’, mas 
que formam o exterior constitutivo do campo dos sujeitos [...] O abjeto designa aqui precisamente aquelas 
zonas ‘invivíveis’, ‘inabitáveis’ da vida social que, contudo, estão densamente povoadas pelos que não 
gozam da hierarquia de sujeitos, mas cuja condição de viver baixo o signo do ‘invivível’ é necessária para 
circunscrever a esfera dos sujeitos (Butler, 2002: 19-20). 
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dos performers, frente à ansiedade por obter lucros imediatos. Xande comenta a este 

respeito:  

Isso está acontecendo muito no Brasil, e os donos das empresas são os culpados 
disso. Olha, tem um aí que faz assim: ele agarra uma menina, começa pagando 
3.000 reais, que ninguém mais do mercado paga; ela aceita porque gosta de 
dinheiro. Aí, ele fala: “você faria uma ceninha com anão pra mim?” E ela faz 
porque acha que está tudo bem e que o cara vai continuar chamando ela e continuar 
pagando 3.000. Só que, depois disso, ela começa a queimar, e ele não vai pagar 
3.000 reais sempre; só se fizer um contrato de exclusividade por seis meses, depois 
disso... Ou então, é assim: ele faz um pacote de 20.000 reais por cinco ou seis 
cenas, e a menina fica ligada na parada. Aí, na metade, ele enfia uma cena com 
trava (travesti) ou com anão, e a menina aceita porque é assim que funciona: ela 
gosta de dinheiro, e ele paga pra ela. Mas quando queima, o mesmo cara já não vai 
querer chamar mais ela. Esse é o estilo dele: pagar bem e depois botar elas pra 
fazerem cenas bizarras. Tem um caso de um ator que eu conheço muito bem. O 
cara falou: “faz uma ceninha gay aí, pra mim, eu te pago tanto, a cena vai para a 
Europa, ninguém vai ficar sabendo”. Olha só o que ele fez: o ator fez o filme, 
assinou o contrato e pronto, e aí, o cara botou ele na capa, botou ele na capa do 
filme gay! Imagino que porque era o destaque do filme, o cara mais bonito do 
filme, sei lá, o mais conhecido, e todo mundo ficou sabendo disso porque o cara foi 
a capa. Esse ator ainda faz filme hetero. Aqui, às vezes, as pessoas fingem que não 
vêem, mas ficou ruim pra ele, todo mundo ficou sabendo.   
 
 

Seria importante ressalvar que, no interior da rede, se reconhecem algumas 

experiências de pessoas que transgrediram a normatividade coletiva e, no entanto, 

lograram dar continuidade a suas trajetórias no pornô. Tratam-se, contudo, de exceções à 

regra. A mulher atualmente considerada a principal atriz pornô em atividade no território 

nacional infringiu várias das convenções morais mais tabus e, ainda assim, permaneceu 

nesta carreira. No momento em que a acusação foi feita e comprovada, o status social da 

atriz decaiu imediatamente no interior da rede e para além dela, pois vários dos 

consumidores de seus filmes protestaram, convertendo-a em alvo de insultos e afrontas 

manifestados publicamente em diversos meios virtuais. Nos primeiros meses após o 

ocorrido, pouco a convocaram para filmar. Com o passar do tempo, no entanto, a fama 

previamente assegurada e a simpatia que por ela sentiam muitos dos realizadores fizeram 

com que sua carreira voltasse ao curso normal, embora lentamente. Ela “foi perdoada 

porque ela é ela”, afirma o Japonês, sendo este um comentário bastante generalizado. De 

modo análogo, outro ator, apontado no circuito como um dos melhores do país e, nos 

últimos três anos exercendo sua carreira na Europa, iniciou há cerca de oito anos atrás 

incursões em filmagens gays, atuando exclusivamente como ativo sexual. A qualidade de 
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sua performance e o fato de ter participado rapidamente de filmagens heterossexuais 

impediram a queima de sua carreira como ator pornô hetero.  

Estas experiências são interessantes na medida em que desafiam a moral do grupo, 

causando uma tensão situacional e “ocasionando algo novo”: ora o reordenamento das 

convenções, ora a reiteração das mesmas, ou ainda a incursão de novos valores 

contingentes que permitem a abertura conjuntural para negociações. Dito de outro modo, o 

coletivo consegue “dar um jeito”, dependendo de quem for o transgressor e de seu 

prestígio ou posição hierárquica na rede – mas vale ressaltar que nem todos possuem as 

mesmas possibilidades de negociar os efeitos de sua transgressão.  

Assim mesmo, tais experiências nos lembram que, embora em meio a avatares que 

dificultam o estabelecimento de uma carreira sólida, existem trajetórias que dela se 

aproximam. Assim, nas páginas seguintes, passo a expor percursos que identifico como 

tendências definidoras de modos de organização de uma carreira.  

Para empresários e diretores, uma atriz ou ator que quiser começar carreira na 

pornografia não pode manifestar ressalvas em fazer sexo sem camisinha. Aqueles que se 

negarem a exercer tal prática diminuem automaticamente suas possibilidades de delinear 

uma trajetória neste circuito. No caso das travestis, esta ressalva é negociada na medida em 

que grande parte da filmografia nacional com travestis é adepta do uso do preservativo. Por 

um lado, tal realidade obedece aos orçamentos destinados para estes filmes, 

significativamente mais baixos que os utilizados nos filmes hetero e gay. Ao mesmo 

tempo, no entanto, a preeminência numérica de performances nacionais protagonizadas por 

travestis que fazem uso da camisinha parece indicadora de uma “verdade”: o sexo com elas 

é “perigoso”. A partir da camisinha, a pornografia elabora discursos sobre o legítimo e o 

ilegítimo, sobre quem estaria mais autorizado para fazer sexo sem proteção: os casais 

heterossexuais.  

Existem, contudo, performers que só atuam fazendo uso da camisinha. Estes 

permanecem no circuito trabalhando unicamente para as produtoras que executam tal tipo 

de performance, tendo uma circulação mais restrita no mercado. Outro exemplo deste tipo 

é oferecido por algumas celebridades que impõem esta condição no momento em que 

negociam o contrato. No entanto, muitas delas participam apenas temporariamente do 

pornô, não se estabelecendo efetivamente na carreira.  

 Por outro lado, ser “desencanado” no que se refere à exposição de sua identidade 

parece ser uma qualidade para quem almejar seguir esta carreira. No pornô, ingressam 

constantemente atrizes e atores (tanto para filmes gay como hetero) que desejam se 
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resguardar ou que não conseguem afrontar socialmente a perda do anonimato. Algumas 

pessoas propõem negociações do tipo “faço filme, mas não tiro fotos”, ou “faço filme e 

fotos, mas não desejo ser capa”.  A circulação das fotografias por outros meios no mercado 

erótico e o protagonismo proporcionado pela capa, marcam simbolicamente um acréscimo 

no status do performer, sendo que recusá-los se traduz no descenso paulatino da trajetória 

individual.  Se dentro do circuito pornô, o fato de “ser capa” pode significar o ascenso 

(efêmero ou não) de uma carreira, para além das fronteiras internas, pode significar, para o 

performer, a perda de seu anonimato em outros domínios de sua vida, e devido ao estigma, 

o descenso de seu status em relação a estes últimos. Testemunhei várias situações em que 

as pessoas permanecem na pornografia por temporadas significativas sem serem 

“descobertas” por suas famílias, em seus lugares de moradia ou em circuitos alheios, até o 

momento em que protagonizam uma capa, quando suas identidades são significativamente 

expostas, o que prejudica a sociabilidade nessas redes. 84 

 Do mesmo modo, na afirmação de uma carreira, algumas virtudes são exaltadas 

dentro das redes de produção: além da beleza física e do bom desempenho sexual, 

destacam-se a disciplina, a humildade para escutar e aprender as instruções recebidas, o 

cumprimento dos horários e uma personalidade calma, isto é, não “afobada” nem com 

tendências a protagonizar desordem no set de filmagem. Ser afobado ou fazer barraco são 

expressões freqüentemente usadas no meio para qualificar, respectivamente, pessoas que 

“se jogam na cena”, sem obedecer as técnicas e códigos da performance e aquelas que 

fazem barulho, reclamando constantemente por motivos diversos ou tendo 

comportamentos tidos como mal educados (falar alto, gritar, arrotar, “fazer piadinhas do 

pornô” etc.). Quatro depoimentos ilustram esta questão:  

 
Japonês: Temos atores que já são espertos e ficam quietos, são aqueles que: “meu, 
estou aqui, e o que você mandar fazer, eu faço”. Parece que não, mas eles estão 
sendo muito espertos porque, às vezes, o elenco é todo de veteranos, e se você 
chama ele é porque você sabe que ele não vai dar problema, e esses caras tranqüilos 
trabalham muito mais que aqueles que são chatos. Você não quer ter dor de cabeça, 
você quer gente humilde.  

                                                 
84 Para além dos performers, algumas pessoas que trabalham na pornografia também tentam manter o sigilo 
em outros contextos de sociabilidade. Alguns maquiadores, por exemplo, disseram-me que não comentam 
com ninguém em seus outros núcleos de trabalho que atuam no pornô, por temerem que estas pessoas 
manifestem receios de utilizar os mesmos implementos (batom, por exemplo) que alguém que pratica um 
sexo tido como promíscuo. Alguns cameramen que participam da produção de filmes convencionais ou de 
comerciais institucionais revelaram-me igualmente sua indisposição em tornar pública sua ocupação no 
pornô por medo de perderem status como profissionais. Obviamente, tais questões não são estanques; outras 
pessoas por detrás da produção não observam os mesmos cuidados com o sigilo por considerarem que o 
pornô não necessariamente afeta suas identidades relacionais em outros contextos de interação.  
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Barry : O pornô é um trabalho. Eu já conheço garotas que faltaram nas gravações 
porque: “eu vou fazer com esse, com esse aí, eu não faço”. Eu falo: “Você não está 
indo lá para fazer ser desejo sexual, você vai pra trabalhar”.  
Mauro : Uma atriz tem que ser bonita e boa de cama, mas o que eu mais prezo é 
que seja simpática, simples; simplicidade é uma coisa que eu prezo muito. A 
simplicidade do ator ou da atriz conta muito, chegar ao set de filmagem, ser 
simpático com todo mundo, agradável...  
Gusmão: Eu não me atrapalho com a falta de experiência dos atores, me atrapalho 
com a falta de profissionalismo. Eu explico e sou paciente. Se a pessoa é 
profissional, está disposta a escutar e aprender, fazer de novo até captar a idéia. 
Profissionalismo vem antes da performance, há atores bons com péssima atitude. 
Eu prefiro um ator mais ou menos, mas calmo e que esteja disposto a aprender. 
 
Por outro lado, é notório que tanto o mercado gay, como o hetero e o travesti, 

oferecem privilégios para aqueles performers que investem na apresentação de si. As 

pessoas que engordam ou emagrecem em excesso, enfim, que têm diminuídos seus 

atributos físicos, assim como aqueles que se apresentam com roupas sujas, cheiros 

desagradáveis, ou portando qualquer sinal corporal que denote um descuido excessivo, 

reduzem suas possibilidades de continuarem sendo procurados. Algumas pessoas chegam a 

estabelecer as diferenças entre os verdadeiros atores e atrizes e aqueles que não o são a 

partir deste tipo de sinais. Sendo assim, pessoas catalogáveis – por questões de classe e 

estilo – dentro do nível C, seguindo a tipologia assinalada por Zilio (mencionada no 

capítulo do Recrutamento), podem vir a ser interpretadas como gente que faz pornô, mas 

que não é efetivamente ator ou atriz.  

Provavelmente, o aspecto mais relevante na afirmação de uma carreira no pornô – e 

que de fato obriga a indústria a manter o performer no circuito – consiste em “fazer seu 

próprio público” e ter sucesso na venda dos filmes protagonizados em razão da beleza, 

sensualidade e da excitação que se consiga transmitir ao espectador: “ninguém constrói a 

imagem de uma atriz ou um ator, o que fala é o sexo”, afirma Arnaldo. Isto é bem notório 

em relação aos rapazes de filmes gay e às mulheres, aqueles que costumam atingir maior 

número de fãs entre os consumidores. Tem sido fato recorrente que alguns garotos e atrizes 

que se afastam esporadicamente do mercado ou que diminuem suas aparições acabam 

voltando devido à insistência de fanáticos e seguidores. Estes últimos escrevem e-mails 

para as produtoras ou postam mensagens em blogs, web sites, revistas eróticas de 

circulação maciça ou páginas de Orkut, pedindo o retorno de um determinado performer ou 

sua participação em um tipo específico de performance. A interatividade que existe entre 

consumidores e produtores consegue, de alguma maneira, determinar o destino do elenco 

nestas redes.  



232 
 

No caso dos rapazes de filmes gay, a afirmação da carreira está rodeada de códigos 

particulares. Vários acreditam que exercer exclusivamente o papel de passivos sexuais 

acaba por comprometer, a médio prazo, o curso de suas trajetórias, motivo pelo qual 

insistem em atuar simultaneamente como ativos ou em especializar-se nesta (dis)posição. 

A valorização do papel de ativo sexual obedece a motivos diversos. Por um lado, da 

perspectiva da performance, o desempenho ativo é pensado como aquilo que permite ao 

ator exibir com qualidade a interpretação sexual, nele recaindo o peso da atuação. O ativo 

gaba-se da virilidade e força corporal e ostenta o pênis, de importância na cena, segundo 

seus ideários. Devido a estes fatores, ele conseguiria destacar-se com mais facilidade no 

mercado e ali permanecer por mais tempo. Sendo assim, soube de casos em que os rapazes 

começam suas trajetórias atuando em filmes gay, mas tendo a possibilidade de participar 

de filmes hetero, nos quais demonstram seus dotes performáticos, acabam optando por 

permanecer neste segmento do mercado. A construção de suas carreiras como atores 

hetero, por sua vez, estará sujeita a outros avatares.  

Por outro lado, a valorização do papel ativo para um contingente de atores obedece 

aos discursos que eles próprios constroem sobre si mesmos. Vários afirmam que não são 

gays e que não experimentam desejos homoeróticos, mesmo praticando sexo comercial 

com outros homens (na pornografia e ao fazerem programas).  Esta questão evoca o padrão 

“tradicional”, identificado por Peter Fry (1982), segundo o qual a sexualidade masculina 

no Brasil se organizaria de modo hierárquico, de acordo com a masculinidade/feminilidade 

e a atividade/passividade, esquema simbolizado na díade bicha/bofe.85 Assim, exercendo a 

atividade, estes rapazes conseguem se manter coerentes com a apresentação que fazem de 

si e, situacionalmente, alterar suas identificações como gays no interior das redes. Acerca 

destas experiências homoeróticas, as visões e discursos construídos neste universo são 

dinâmicos e utilizados de maneira situacional. Mencionarei, a seguir, três depoimentos que 

nos trazem pontos de vistas recorrentes na rede em relação a tais sexualidades. O Japonês 

comenta a este respeito:  

 
Eles dizem que não são gays. Eu não entendia isso, mas aí, você conhece a pessoa, 
ele beija um homem, mas parece que ele não é gay, mesmo. Têm muitos que falam 
isso, e a gente não acredita. Mas assim que você conhece, você vê realmente que é 
assim. Eu conheço casos, caras que têm uma facilidade de transar com outros 
homens, mas gostam de mulher, fazem programa com homem, mas gostam mesmo 
é de mulher.  

                                                 
85 A este respeito, Fry (1982) identifica também o modelo moderno ou igualitário, baseado na orientação 
sexual e não nas posições de gênero.  
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Zeca, por sua vez, comentou em entrevista:  

 
Os meninos que fazem filme gay não são gays, são “veadinhos”. Os gays são 
homens refinados, de bom gosto, de boa posição econômica, discretos, com bons 
empregos, que realmente gostam de homem. Os veadinhos fazem sexo com homens 
por dinheiro; podem até sentir prazer, mas não são gays, mesmo. Os gays fazem 
sexo exclusivamente com outros homens, os “veadinhos” transam homem, mulher, 
travesti...  
 

Já segundo Zilio, “Eu acho que homem que transa com homem é gay, não importa 

se faz de ativo ou de passivo, é gay”. E, em tom de piada, acrescenta: “De fato é macho, 

porque você tem que ser muito macho pra deitar com outro homem”. No depoimento de 

Zilio, encontramos um olhar binário em relação à sexualidade destes rapazes: ele os 

interpreta como gays independentemente de suas posições de gênero. O Japonês, por sua 

vez, pensa tais sexualidades em termos menos restritos, nos quais os arranjos homoeróticos 

são possíveis para um rapaz, sem obrigatoriamente alterar sua “identidade” hetero.  Já no 

caso de Zeca, o gay é percebido em relação à posição econômica e aos habitus de classe, 

sendo que caberia apenas aos veados as permissões para experimentações sexuais. Diante 

de todo este emaranhado de opiniões, eu indaguei meus informantes acerca da 

bissexualidade. O discurso de Zilio novamente nos trouxe, como nenhum outro, a 

binariedade das perspectivas: 

 
Bissexualidade não existe: ou você é hetero ou você é gay. Transa de mulher com 
homem é heterossexual, transa de homem com homem é homossexual. Agora, se 
você transar com homem e mulher, você é uma coisa indefinida. Um gay pode 
transar com mulher porque tem pênis, lésbica pode transar com homem também, se 
quiser. Então, isso não tem definição, você pode transar com os dois tipos de sexo, 
mas isso não é bissexual. Bissexualidade é uma coisa biológica, tipo hermafrodita, 
é uma pessoa que nasceu com pênis e vagina, que é bi-sexual, que tem os dois 
sexos.  
 
Contudo, não há lugar para questões absolutas nestes roteiros. Várias experiências 

contradizem a tendência à valorização do papel de ativo sexual. Rapazes que atuam 

majoritária ou exclusivamente como passivos sexuais também chegam a destacar-se em 

sua profissão, devido à qualidade com que executam as performances, conseguindo 

manter-se no mercado e “fazer seu público”. “Bons passivos é difícil de encontrar, mas 

quando você acha, são muito bons mesmo”, comenta Zilio, referindo-se a Immanuel, um 
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ator reconhecido por este aspecto. “Como se é um bom passivo?”, pergunto a este último 

em entrevista:  

Eu gosto de ser passivo, sempre gostei. Faço ativo também, mas se tiver que 
escolher, prefiro fazer de passivo. Eu dou tudo na cena. Gosto de mostrar que sou 
passivo, mas também estou curtindo. Eu já gozei em cena só fazendo passivo, gozei 
várias vezes até, e sem me masturbar, gozei só no passivo [...] Eu gosto de dar de 
pinto duro, senão gozo no anal, gozo na masturbação, mas sempre gozo, isso é que 
os diretores gostam. Então, eles me chamam sempre que precisam de um passivo 
bom [...] Tem muito ativo bom no mercado, passivos, tem eu e outros ali; somos 
poucos. e então, a gente como passivo se destaca mais, já faz seis anos e ainda tô no 
meio. 

  
Concluindo, é notório que, apesar das vicissitudes, existem trajetórias nas quais 

efetivamente se constroem carreiras de atriz/ator pornô: tratam-se de indivíduos que 

incorporam um aprendizado, que se engajam em um projeto, obedecendo certas regras e, 

em alguns casos, experimentando um modo de perceber e viver o mundo relacionado aos 

valores de seu próprio universo social. Dentro dessa grande rede de pessoas em 

movimento, aqueles que desejam fazer carreira incorporam os códigos para cuidar de seu 

status: estão menos dispostos a participarem de produções menores, a exporem em demasia 

suas imagens em troca de cachês demeritórios ou de exercerem práticas sexuais tidas como 

mais dissidentes e condenadas pelo coletivo.  

Embora em número reduzido, existem performers que conseguem viver somente da 

pornografia, campo mais acessível para mulheres e rapazes que atuam em filmes hetero, e 

muito mais restrito para travestis e rapazes que atuam nos gays. Para alguns, a pornografia 

é uma plataforma para incursionar em outros trabalhos a ela relacionados, como por 

exemplo, atuar como apresentadores de um “programa para adulto” em reconhecidos 

canais de televisão a cabo dirigidos à exibição de sexo. Existem poucas mas significativas 

experiências de atrizes que conseguem “fazer uma indústria de si mesmas”: abrem lojas de 

lingerie e de produtos eróticos, oferecem aulas virtuais ensinando técnicas para o sexo anal 

e para o uso de brinquedos sexuais, escrevem suas biografias, mantêm blogs nos quais 

permanecem em contato com seus fãs e chegam a leiloar um encontro sexual que pode ser 

captado em imagens etc.  

Outros performers de destaque no mercado têm aceito convites para viajarem e 

gravarem filmes pornôs em diversos países europeus. Trabalhar no exterior representa um 

capital de conhecimentos sobre o sexo pornográfico, que é tido, no interior das redes, como 

superior àquele obtido no Brasil. Por este motivo, atores e atrizes que incursionam na 

pornografia estrangeira conseguem aumentar simbólica e pragmaticamente seu valor nas 
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redes nacionais; tal fato sendo interpretado como um selo de garantia. Contudo, vale a pena 

assinalar que, nos dias de hoje, estas oportunidades para atuar como ator/atriz fora do país 

têm diminuído em relação às existentes há cerca de oito anos, época do apogeu da indústria 

nacional, na qual o número de atores era menor, o que tornava o mercado interno menos 

concorrido.  

Em paralelo a estas trajetórias mais estáveis, a pornografia abriga um enorme 

contingente de performers ocasionais.  Suas relações com o ofício da atuação diz respeito a 

um modelo específico de carreira. Trata-se de uma carreira itinerante no sentido de que 

não há nada fixo, e sim uma conjunção dinâmica de derivas e devires, que por um lado, 

consiste numa conseqüência da própria estrutura da indústria com sua lógica de renovação 

em alta velocidade. Todavia, a itinerância obedece aos estilos de vida do elenco. Há 

pessoas que muitas vezes entram e saem do pornô devido ao acaso, ou ainda, devido a uma 

relação afetiva que os instiga a abandonar a carreira, por assumirem a pornografia como 

uma aventura que, uma vez saciada, deve ser deixada para trás porque ao experimentarem, 

percebem que não desejam continuar. Muitos ingressam neste universo para realizar 

fantasias sexuais, alguns seduzidos pelo dinheiro, alguns por necessidade, outros, 

finalmente, pelo fato de a pornografia pertencer a seu campo de possibilidades e de seus 

trânsitos nas redes do sexo, em outros pontos do mercado, inevitavelmente desembocarem 

ali. É também por conta desta itinerância voluntária que a pornografia se sustenta na busca 

acelerada pela renovação de rostos. Sendo assim, diante desta fluidez, ganha sentido no 

circuito a idéia generalizada de que a carreira de ator/atriz não existe como tal, e sim 

situações – contingentes ou um pouco mais formais – em que se experimenta o ofício da 

atuação no universo pornô.  
 

 

5.2. Tecidos biográficos  

 

Com o intuito de dar continuidade às minhas considerações a respeito de atrizes e 

atores pornôs, passo a expor as biografias de cinco destes indivíduos. A escolha destas 

histórias de vida em detrimento de outras, obtidas em campo, não é arbitrária, obedecendo 

a ponderações colocadas pela própria etnografia. Por um lado, minha aproximação com as 

cinco pessoas em questão deu-se de forma mais aprofundada, inclusive em termos afetivos, 

em comparação a vários dos outros indivíduos por mim entrevistados. Sendo assim, 

considero que o próprio caráter das entrevistas, o contexto em que foram feitas e o 
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conhecimento prévio e posterior destas pessoas abriram caminho para a obtenção de dados 

preciosos, talvez mais “fidedignos”86 e de maior densidade no que se refere aos diferentes 

domínios de suas vidas. Considero também que tais biografias me permitirão, num 

momento posterior, ampliar a análise em função de questões que abrangem tendências 

relativas aos estilos de vida de grande parte dos performers do pornô. Desse modo, faço 

minhas as palavras de Néstor Perlongher (1987:173): “Algumas histórias de vida tomadas 

em campo podem constituir uma espécie de trajetórias modelares dos sujeitos envolvidos 

[…] Percursos que não pretendem ser ‘representativos’ no sentido estatístico, mas apenas 

indicativos de algumas tensões que percorrem e agitam o emaranhado de redes 

relacionais”.   

 
 
Lua Mandala e Denise Brasil  

 
 

Lua tinha 28 anos quando a entrevistei, em novembro de 2006. Na noite em que a 

conheci, me disse ter 23, mas Denisse, sua melhor amiga e colega de apartamento, 

interrompeu-a com uma gargalhada, revelando sua verdadeira idade. Lua é uma das 

travestis mais bonitas que eu já vi. Lembro que foi exatamente o que pensei quando 

Cidinha nos apresentou e, quanto mais eu a via no prédio em que moravam, mais me 

impressionava sua beleza e feminilidade. Intrigada por meu sotaque, logo que soube minha 

nacionalidade, Lua me disse: “colombiana, que chique!”, comentário que me levou a sentir 

uma simpatia imediata por ela.87 Em seguida, me convidou para um café e me disse que, 

em Milão, tinha convivido com duas travestis conterrâneas minhas e que, por este motivo, 

sabia que eu gostaria de beber uma taça grande e bem quente de café – ainda que 

brasileiro. Todo esse preâmbulo foi útil para descontrair o clima e para que eu me sentisse 

à vontade para ligar o gravador. Momentos depois, ela começou a me contar sua história de 

vida.   

                                                 
86 Em Garotas de Programa, Maria Dulce Gaspar (1985:51) chama a atenção para as “histórias prontas e 
permeadas de mentiras” que encontrava em sua pesquisa, quando indagava sobre os motivos pelos quais as 
garotas se dedicavam à prostituição. Neste universo, explica, a mentira é um recurso rotineiro de trabalho que 
atravessa a interação entre cliente-prostituta e, de fato, também entre estas últimas e a pesquisadora. Eu, 
pessoalmente, considero que o enorme preconceito social em relação à profissão de atriz ou ator pornô e à 
pornografia, em geral, coloca os sujeitos que integram estas redes em situações nas quais manipular a 
apresentação de si é um recurso para fugir do estigma.  
87 Principalmente, pela constante e exclusiva associação de minha nacionalidade à guerrilha e o tráfico de 
narcóticos, associação esta que tem perpassado minha experiência como estrangeira.  
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Lua nasceu em maio de 1979, em Osasco, São Paulo. Como primogênita de uma 

família de três filhos, foi batizada Guilherme Jr., em homenagem ao nome do pai e do avô. 

Sua mãe era cozinheira e vendia almoços por encomenda, em uma pequena zona da casa 

que habilitou como refeitório, seu pai trabalhava como motorista de uma empresa de 

ônibus intermunicipais, motivo pelo qual passava muito tempo longe de casa.  Lua lembra 

de ter se apaixonado pela primeira vez aos cinco anos, por um garoto do bairro chamado 

Milton, um ano mais velho que ela. Embora seu primeiro beijo tenha sido com uma 

menina, aos sete anos, ela assegura que sua paixão por Milton foi duradoura e que, a partir 

dali, somente sentiu atração por rapazes. Afirmou ainda sempre ter sido um garotinho 

efeminado, interessado unicamente em brincar com as meninas e também um pouco 

chorão, motivo pelo qual era alvo da zombaria de seus coleguinhas na escola e da 

reprovação de seu pai, em casa. Um dia, quando tinha treze anos, em pleno Natal, seu 

irmão o surpreendeu beijando e trocando carícias com um rapaz de 19 anos, conhecido de 

todos no bairro. O irmão fez um escândalo e correu a contar a seus pais, sem dar 

importância ao fato de que, em casa, havia vários familiares de visita. Foi assim que todo 

mundo teve certeza de uma verdade evidente: Guilherme era homossexual. Sua mãe 

trancou-se no quarto e pôs-se a chorar, recusando-se a falar com ele durante duas semanas. 

O pai lhe bateu tão forte que deixou marcas em suas pernas e costas. Somente seu irmão 

caçula tentou defendê-lo, mas era pequeno demais para ser levado em consideração. A 

partir desse dia, foi declarada uma guerra franca em sua casa, apesar de sua mãe tê-lo 

“perdoado” por ser homossexual, com a esperança de que deixasse de sê-lo um dia. Um 

ano depois, aos catorze anos, Lua conheceu o “sexo verdadeiro”, em suas palavras. Antes 

disso, tinha masturbado, “chupado” seus namoradinhos e participado de troca de carícias, 

mas a interação nunca tinha ultrapassado aquele patamar. Contudo, quando conheceu 

Osmario, um homem de vinte e poucos anos que o paquerava nas proximidades da escola, 

Lua entregou-se à sua primeira experiência. “Ele era bonito, alto, másculo, com uma 

tatuagem no braço direito e um papo gostoso”, lembra. Osmario dirigia um posto de jogo 

do bicho, motivo pelo qual sempre tinha dinheiro, levando-o para tomar sorvete ou comer 

salgados com refrigerante. Foi assim que numa determinada tarde, por volta das seis horas, 

quando o crepúsculo caía, Osmario levou Guilherme a um descampado na rodovia que leva 

a São Paulo, e fizeram sexo dentro de sua caminhonete. Lua lembra que sangrou, que seu 

ânus doeu durante alguns dias e que ficou nervoso e, ao mesmo tempo, excitado com a 

possibilidade de um novo encontro. Viram-se por quatro vezes mais, até que Osmario, um 
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belo dia, lhe deu um “chute”, dizendo que não queria mais saber dele. Em casa, a relação 

com o pai continuava hostil, e sua mãe preferia calar quando a briga ficava feia.  

Alguns meses depois, Lua conheceu Michel, um garoto gay, de 18 anos, que tinha 

uma história de vida parecida com a sua. Michel lhe disse que a única possibilidade que 

tinha de ser feliz era indo embora de casa. Lua me disse que estas palavras foram, talvez, 

as mais importantes que já escutou na vida. Seguiu o conselho do amigo porque, de 

qualquer modo, sabia que ia ser mesmo expulso e teve de abandonar a escola sem 

completar a segunda série. Durante o dia, perambulava pelas ruas com outros amigos gays 

que foi conhecendo pelo caminho, muitos jovens como ele que começavam a dedicar-se à 

michetagem. À noite, dormia no apartamento de qualquer um. Michel lhe oferecia 

alimentos em troca de colaboração na faxina do salão de cabeleireiros para o qual 

trabalhava. Naquele mesmo salão, Lua conheceu Paula, uma travesti que o acolheu com 

carinho e que, após alguns meses, foi sua iniciadora no processo de transformação 

corporal. Naquela mesma época, teve sua primeira experiência “fazendo michê”, incitado 

por amigos e diante da necessidade iminente de arranjar algum dinheiro. Ela lembra que, 

num primeiro momento, não lhe pareceu uma experiência difícil, vivida como uma 

aventura junto a outros garotos gays e as travestis que começava a conhecer. Era como um 

mundo novo do qual gostava e no qual se sentia bem. Sua aparência jovem o fazia bastante 

requisitado pelos clientes, aos quais dizia ter 18 anos, mas seu jeito efeminado chegou a 

prejudicá-lo no mesmo circuito, pois a preferência no mercado era pelos rapazes que 

faziam o tipo bofe. Lua tomava hormônios no intuito de obter um corpo de mulher – esse 

sempre havia sido seu desejo – atendia a clientes, continuava fazendo faxina no salão do 

Michel e, de vez em quando, visitava sua mãe quando sabia que o pai não estava em casa. 

Um cliente se apaixonou por ele e o convidou a morar em São Paulo, perto do centro 

da cidade. Lua tinha 16 anos, e a transformação de seu corpo era cada vez mais visível; sua 

voz mudava, seus peitos começavam a sobressair e suas cadeiras já tomavam formas 

femininas. No centro da cidade, conheceu outras travestis e com elas fez a primeira 

aplicação de silicone nas nádegas e colocou um longo aplique de cabelo castanho. Brigou 

com o namorado num dia em que ele, em um ataque de ciúmes, bateu forte em seu rosto e 

em todo o corpo, deixando marcas que doíam mais ainda por conta do silicone. Esse dia o 

abandonou. “Não fui embora de casa para que outro homem me batesse”, me disse. Alugou 

um flat perto do Largo do Arouche com outras duas travestis e, à noite, fazia ponto na Rua 

Amaral Gurgel e, posteriormente, nos arredores da Praça Roosevelt.  Foi trabalhando na 

rua que um dia foi convocada por diretores de pornografia para fazer filmes. Ela não sabe 
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exatamente quantas cenas fez, mas lembra que foram muitas e de suma importância para 

que conseguisse se sustentar. A pornografia e a prostituição nas ruas de São Paulo 

converteram-se em sua rotina de vida, até que Cidinha a enviou para a Itália – a essa altura, 

Lua já tinha 21 anos de idade. Foi lá que conheceu Denise, também travesti e brasileira, 

dois anos mais velha, com quem compartilhou os desafios do trabalho na prostituição e a 

incursão pela pornografia na cidade de Milão. De fato, em 1999, Denise viajou pela 

primeira vez à Itália, respondendo a um convite para fazer pornô e se dedicar a programas, 

enfim, para “fazer o que pintasse”. Para ajudá-la na viagem, inicialmente Denise procurou 

por Pierre, um fotógrafo que servia de mediador em uma rede para o envio de travestis e 

garotas de programa. Contudo, após um desentendimento quanto aos juros a serem pagos 

pelo empréstimo, decidiu viajar com Cidinha, que lhe oferecia uma negociação mais 

conveniente.  

Denise se prostitui desde os 15 anos de idade, começando em Curitiba, sua cidade 

natal e, em seguida, em São Paulo, cidade para onde migrou aos 18. Comenta ter nascido 

em uma família de classe média que lhe proporcionou educação e carinho, mas que nunca 

conseguiu compreender o fato de ela querer ser mulher. O que começou como uma 

brincadeira quando ainda estava na escola – eventualmente, fazer sexo com homens em 

troca de convites, presentes e de algum dinheiro – transformou-se em um ofício com o qual 

ela soube que, algum dia, poderia alcançar o dinheiro necessário para fazer a cirurgia de 

transgenitalização, projeto de vida que virou sua obsessão. Denise, então, abandonou 

Curitiba, dizendo para a família que, em São Paulo, trabalharia e se prepararia para o 

vestibular. A esta altura, Denise já tinha começado a ingestão de hormônios e, 

eventualmente, vestia roupas de mulher ao “sair à noite”. Em São Paulo, trabalhou como 

atendente de televendas, balconista, recepcionista e, paralelamente, fazia programas para 

completar seu sustento. Costumava também enviar uma mesada para sua mãe. Na medida 

em que sua transformação corporal se acentuava, Denise ia encontrando maiores 

dificuldades para permanecer em trabalhos “normais”, como ela mesma diz. Foi demitida 

de vários empregos e submetida a insultos e deboche público quando tentava reclamar. 

Sendo assim, a prostituição foi se tornando sua alternativa mais viável de vida e de 

sustento. Decidida a dedicar-se exclusivamente a este universo, Denise tentou inicialmente 

somente trabalhar em boates e privês por acreditar que ali estaria a salvo dos perigos e 

agressões sofridas cotidianamente nas ruas. Contudo, a própria dinâmica da prostituição 

acabou por jogá-la nas ruas, lugar no qual conseguia maior clientela. Ali, conheceu outras 

travestis que participavam de filmes pornôs e, quando lhe deram uma oportunidade, não 
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pestanejou em ingressar nesse mundo. Tudo aconteceu num dia qualquer em que recebeu o 

convite de um diretor que perambulava pela rua na qual fazia ponto, a Indianápolis. Daí até 

conhecer Cidinha e efetivar sua viagem à Itália, foi só uma questão de tempo. 

Desde o final da década de 1990, a participação na pornografia brasileira constituiu, 

para as travestis brasileiras, uma ponte para efetivar deslocamentos em direção à Itália. As 

produções nacionais eram muito bem vendidas por lá. Lua lembra que as capas em que 

aparecia enfeitavam pontos de venda de revistas, seu rosto sendo facilmente observado em 

pôsteres e capas de fitas e DVDs das locadoras milanesas. Algumas bonecas que, como 

elas, empreendiam esta viagem, levavam em suas bagagens cópias de seus filmes para 

vendê-los entre os clientes, ou entregá-los diretamente às distribuidoras. Uma vez enviadas 

por Cidinha, em Milão, elas eram recebidas por Chico, seu sócio, que as incorporava ao 

mercado do sexo em programas (e eventualmente nas filmagens), utilizando-se de casas 

noturnas e sites de busca de acompanhantes.  

Além das travestis, Cidinha também inclui em sua agenda de viagem garotas e boys, 

mas as primeiras são as que, estatisticamente, mais se interessam pela travessia. As 

mulheres, dentro da rede que pesquisei, preferem ficar em São Paulo. Arriscam-se menos 

e, quando viajam (dispensando muitas vezes a mediação do agente), geralmente o fazem 

por curtas temporadas, três ou quatro meses aproximadamente e, após reunirem algum 

dinheiro, voltam ao Brasil. Várias delas me disseram que preferem ser recrutadas para 

filmes e continuar fazendo programas na cidade pois, nas redes do trabalho sexual 

paulistano, como venho afirmando, contam com maiores possibilidades de inserção laboral 

e melhores ganhos, motivos plausíveis para que sua vontade de viajar seja mais moderada. 

Contudo, não são raras as histórias de garotas que trocam a prostituição nacional e os 

filmes pela oportunidade vislumbrada com o êxodo. Cidinha comenta, a este respeito: 

 
Hoje em dia, quem tem cliente fixo está ganhando, quem não tem, tem que se virar, 
tem que ir a uma boate à noite, tem que fazer show, tem que estar correndo. Então, na 
Itália, a mulher ganha, ganha em euro, em um mês elas me pagam. Peguei uma que 
tinha 19 anos: ela topou na hora! Aí, a gente fez o passaporte dela. Ela foi, arrumou 
um marido lá, já pagou tudo e não quer voltar. Só vem no Ano Novo. Está juntando 
as coisinhas dela, comprando as coisas do filho, tá curtindo. Ela foi esperta, pegou 
um italiano que banca ela, quer mais o quê? A facilidade delas viajarem é essa. 
 
 
Dentro de uma dinâmica de constante migração, Lua e Denise são somente duas a 

mais em uma impressionante estatística. Para as travestis, a migração assume conotações 

mais abrangentes em comparação a mulheres e homens. Segundo Pelúcio (2008), a viagem 
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se configura como um patamar eficaz em seu processo de feminilização. Por um lado, o 

ganho econômico obtido na Europa com o trabalho sexual garante para muitas a 

possibilidade de afinarem a transformação de seus corpos e de seu gênero. Por outro, tal 

feminilização também é perpassada pela obtenção de um refinamento simbolicamente 

associado às principais metrópoles desse continente, sintetizado na categoria êmica 

européia. Ser “européia”, comenta Pelúcio (2008: 2), “confunde-se com a idéia de ser 

‘bela’ (termo que aponta para o sucesso na transformação/feminilização), como também de 

ser ‘fina’, isto é, mais sofisticada justamente por ser viajada e, por causa disso, angariar um 

tipo de conhecimento tido como mais qualificado que o adquirido no Brasil”.  Lua e 

Denise se tornaram européias. Ambas viajaram com a finalidade de trabalhar na indústria 

do sexo e de juntar dinheiro para viver sem penúrias econômicas quando voltassem ao 

Brasil. Sonhavam em comprar a casa própria, em dar uma ajuda econômica às mães e, 

muito especialmente, em investir em suas transformações físicas, podendo abrir mão do 

silicone industrial e de seus perigos, submetendo-se a processos cirúrgicos de alta 

qualidade – e no caso da Denise, pudendo até mesmo livrar-se definitivamente de seu 

pênis, projeto levado a cabo em 2004, em Londres. No interior das redes de sociabilidade 

das travestis, as européias gozam de maior status, pelo fato de terem atingido a aparência 

feminina desejada e também por algumas terem feito incursões na mídia brasileira, fato 

este que incrementa seu capital simbólico e socioeconômico. Atualmente, o termo 

“européia” generalizou-se entre as travestis, sendo chamadas desse modo todas aquelas que 

“têm peitão, bundão, carão e cabelão, e está sempre muito bem vestida”, como um rapaz 

gay me explicou em entrevista. Por outro lado, o deslocamento em direção à Europa se 

traduz para elas como um projeto de fuga da pobreza, da discriminação e da violência 

sofridas em território brasileiro, violência que Kulick (2008) cuidadosamente retrata nas 

páginas de seu livro. O imaginário social em torno da “civilidade” dos europeus – quer 

dizer, a crença de que os países industrializados são seguros, ricos, igualitários e sadios 

(Agustín, 2003) – mistura-se com o desejo de se viver dignamente uma vida, um corpo, um 

gênero e uma existência travesti, o que inclui:  

 
[…] Circular pelas ruas de dia sem sofrer humilhações; poder ter um marido; ser 
tratada no feminino, entre outros ‘luxos’ que dificilmente experimentarão no Brasil 
[…] viver no Brasil aparece como uma situação tão ou mais arriscada do que se 
prostituir na Espanha, Itália ou França (Pelúcio, ibid: 3) […] As travestis consideram 
os riscos desse deslocamento e fazem a opção por migrar, orientadas pela realidade 
que as circunda e pelas possibilidades de ascensão e aceitação social que esta 
experiência promete (Ibid, 4).  
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Em um trabalho anterior (Díaz Benítez, 1998), analisei o processo de migração de 

garotos negros pobres oriundos do porto de Buenaventura, na Colômbia, em direção aos 

Estados Unidos. Suas condições de viagem são precárias e de enorme risco: escondem-se, 

com alguns alimentos, nas bodegas dos navios e, em silêncio, em posições corporais quase 

estáticas e, às vezes com insuficiente ar para respirar, viajam clandestinamente em meio às 

mercadorias, por períodos de até dez dias. São chamados de polizontes. Muitos morrem na 

travessia devido às condições da viagem, ou são mortos pela tripulação, sendo 

freqüentemente jogados ao mar. Mesmo assim, muitos destes garotos fazem diversas 

tentativas até que, por fim, conseguem cumprir seus objetivos. Inspiram-se naqueles que 

voltam com dinheiro, com “brilho” como chamam ao luxo, e com a possibilidade de 

começar uma vida nova, geralmente seguindo um estilo gangster.  

À primeira vista, pareceria que a idéia da obtenção de “dinheiro rápido” seria o 

principal motivo pelo qual tantos adolescentes embarcam nessa aventura. Contudo, quando 

analisei o fenômeno mais detidamente, percebi que a razão de fundo estava diretamente 

relacionada à extrema discriminação racial que sofriam em sua cidade e à falta de 

oportunidades para encontrar empregos e realizar trabalhos técnicos, vivenciada por muitos 

deles. Devia-se, enfim, à impossibilidade de inserirem-se dignamente na sociedade local. 

Esta experiência, como a de travestis e a de muitos outros imigrantes, dialoga com a 

opinião de Laura Agustín (2006) acerca da agência acionada por muitos indivíduos para 

saírem de seus lugares de origem, lugares nem sempre afáveis e acolhedores e vazios de 

promessas futuras. Esta autora (Ibid, 75) comenta a respeito:  

 
Na sentimentalização que se produz ao redor dos “migrantes desarraigados” são 
esquecidas as múltiplas possibilidades de desgraça em casa. Muitas mulheres, 
homossexuais e transexuais estão fugindo de preconceitos provincianos, trabalhos 
sem perspectivas, ruas perigosas, pais autoritários e namorados violentos. A casa 
também pode ser um lugar tedioso e sufocante, como é demonstrado pela quantidade 
de lugares de entretenimento que se encontram além da casa.88 
 
 
A escolha e o desejo pela mobilidade e a agência para efetuá-la deslocam estes 

indivíduos da ótica da vitimização, visão bastante generalizada nos estudos sobre 

migração, turismo sexual, tráfico de mulheres e prostituição forçada, categorias que 

comumente se misturam, tendo seus significados confundidos em um só e que, ainda que 

                                                 
88 Tradução minha. 
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guardem relações entre si, elas são contextuais e não automáticas (Piscitelli, 2004).  Assim 

como as brasileiras do Ceará que migram para a Europa (Piscitelli, op. cit), as latinas que 

viajam para o Canadá para trabalharem como stripers (Díaz Barrero, 2005), ou as 

colombianas negras e mulatas que se aventuram no trabalho sexual na Itália (Hurtado, 

2008), para Lua, Denise e outras travestis que conheci durante a pesquisa (cf. também 

Pelúcio, 2007a, 2007b, 2008), a migração é uma oportunidade de ascender social e 

economicamente, de viver com dignidade, de encontrar um parceiro, de se casar e, para 

muitas, chegado o momento, de sair da prostituição.89 

Contudo, é importante ter em mente que, mesmo existindo escolha, as relações 

envolvidas nestas migrações estão imantadas de desigualdade, nelas se expressando 

concepções de raça, classe, nacionalidade e gênero: as nativas pensadas como 

essencialmente sexualizadas, e os homens estrangeiros como parceiros ideais (Piscitelli, 

2004: 286; Díaz Barrero, 2005). No caso das travestis, suas existências e corpos persistem 

socialmente no território do abjeto, especialmente no caso daquelas que atuam na 

prostituição, a grande maioria, certamente. Nestes casos, a pornografia veio para 

conformar mais uma entrada no universo laboral, mas como tudo que é associado à 

indústria do sexo, igualmente estigmatizada. Para as travestis, a carência de possibilidades 

“tem feito da prostituição um destino, mais que uma possibilidade de escolha” (Pelúcio, 

2008:5): Lua era maltratada dentro de casa e estava a ponto de ser expulsa; Denise era 

incompreendida por seu desejo de se tornar mulher, e sua mãe, mesmo a amando, passou a 

enxergá-la como portadora de uma doença, dela sentindo vergonha. Assim, em relação a 

ambas ganha sentido o enunciado por Díaz Barrero (op.cit., 148) “ingressar a esta indústria 

ou viajar fora do país de origem para trabalhar na indústria do sexo deve ser considerado 

não como possibilidade que se integra em um leque de opções, ao contrário, em um leque 

de limitações”.90 

A ausência de possibilidades em outras áreas e a reafirmação como indivíduos obtida 

no interior das redes do sexo são os motivos pelos quais as travestis costumam se aventurar 

na imigração, além de constituírem alvos fáceis no recrutamento para as filmagens pornôs. 

Quando Lua e Denise decidiram viajar, Cidinha lhes viabilizou o passaporte e comprou as 

                                                 
89 Suas experiências lembram a realidade dos boxeadores pesquisados por Wacquant, jovens negros, pobres e 
pouco escolarizados que, apesar de terem consciência dos riscos que lhes oferece sua carreira, 
simultaneamente encontram no pugilismo uma plataforma para uma vida digna. Ali, o boxeador “recebe um 
palco onde pode afirmar seu valor moral e construir um self heróico e transcendente que lhe permite escapar 
do status de ‘não-pessoa’ (Goffman, 1959:151-152), que costuma ser o destino de (sub)proletários como ele” 
(Wacquant, 2000: 137).  
90 Tradução minha. 
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passagens. Esse é o método que costuma usar com todos os seus apadrinhados, incluindo 

boys e garotas. Aqueles que viajam têm três meses para devolver o dinheiro investido, e 

mais uma taxa de juros. Três meses também é o tempo que podem permanecer legalmente 

na Itália. Depois disso, aqueles que não voltam devem “ficar espertos”, tentar “não dar 

mole”, como explica Cidinha.   

Chico colabora para que ninguém seja pego pela polícia de migração e expulso do 

país.91 Ele também cuida dos contatos com revistas e sites nos quais aparecem as fotos das 

bonecas com a explicação minuciosa de seus aspectos físicos, práticas sexuais exercidas e 

números para contato. Lua confirmou que, durante sua estadia em Milão, seu telefone não 

parava de tocar e que “graças a Deus”, nunca teve problemas com a polícia. Um dia, 

chegou a ganhar 500 euros por um programa; algumas bonecas, às vezes, ganhavam mais 

ainda. Ela assegura nunca ter cobrado menos de 50 euros por 45 minutos de atenção ao 

cliente. Sua primeira viagem à Itália durou dois anos. Na volta ao Brasil, tinha dinheiro 

suficiente para comprar o apartamento onde mora – local em que a entrevistei – e montar 

um salão de beleza no centro de São Paulo. De volta a Milão, em 2005, esteve por um ano 

fazendo programas e alguns poucos filmes, tempo em que novamente pode reunir uma 

soma “impossível de juntar no Brasil”, como ela mesma disse. Dentro da rede que 

pesquisei, são recorrentes as histórias acerca da fortuna que as travestis e garotas de 

programa conseguem obter trabalhando na Europa. A este respeito, Cidinha nos conta:  

 
E ainda, elas vêm, compram a casa aqui para a mãe delas, ajudam a família inteira. 
Elas amam a mãe [...] Elas ganham, porque nossa! São maletas e maletas de jóias, 
celular, roupa cara pra caramba, carro, mesmo que seja de aluguel ou comprado. A 
travesti ela ainda domina, a travesti e a mulher, a mulher está começando a dominar 
agora, mas a travesti domina muito, elas amam os italianos. Eles (os italianos) vêm 
pra cá, pro Brasil, de mãos dadas, quando uma delas veio operar, ele veio com ela 
pra acompanhar, ficou esperando ela ser operada. 92 
 

Este foi o caso de Denise. Seu namorado italiano lhe ofereceu apoio emocional e a 

acompanhou pessoalmente quando ela foi operada na Inglaterra. Também esteve com ela 

no Brasil, quando Denise voltou da primeira vez, indo até Curitiba para conhecer sua mãe. 

                                                 
91 É preciso fazer uma ressalva, neste sentido. Os constrangimentos sofridos pelos migrantes, por exemplo, 
bem como a perseguição policial não são exclusivos daqueles cujo êxodo se relaciona ao mercado do sexo. 
Eles se enquadram em uma realidade maior associada à ilegalidade da migração em geral.   
92 Pelúcio (2008: 11) comenta a este respeito: “há uma expectativa travesti em relação a esses homens 
europeus. Entre estas, a que mais parece impressioná-las é o fato deles as ‘assumirem’ publicamente para 
além dos espaços do mercado do sexo, ao contrário do homem brasileiro. O que faz um europeu ‘mais 
homem’ é justamente não transgredir esse código moral da masculinidade: a coragem. Assim, além de se 
encontrar um ‘homem de verdade’, a Europa poderia criar uma possibilidade de saída da prostituição e 
proporcionar uma vida dentro de um roteiro que elas classificam como ‘normal’”. 



245 
 

Devido a este relacionamento afetivo, Denise abandonou a indústria do sexo de Milão e 

passou a viver a experiência de casada, algo que sempre desejou: amar e ser amada por um 

homem que a respeitasse do jeito que ela é. No entanto, com o passar do tempo, seu 

relacionamento foi se deteriorando até terminar, em junho de 2006. Ter saído do mercado 

sexual significou parar de ganhar seu próprio dinheiro, motivo pelo qual voltou ao Brasil, 

em setembro do mesmo ano, apenas dois meses antes da entrevista, com apenas algumas 

poupanças, para morar no apartamento de Lua, sua melhor amiga, e com o desejo de 

arranjar um emprego longe da prostituição.  

A cirurgia de transgenitalização, “troca de sexo”, ou “fazer boceta” como costumam 

chamar, é o maior e principal investimento que várias travestis fazem com o dinheiro 

reunido na Europa. Durante a pesquisa, além de Denise, conheci outras duas bonecas de 23 

e 24 anos que tinham feito a cirurgia há pouco tempo. Quando isto acontece e elas voltam 

ao Brasil, Cidinha encontra maiores dificuldades de inseri-las novamente no mercado, pois 

segundo tem confirmado em sua experiência, os clientes preferem as travestis – seus 

corpos femininos com a genitália masculina. Cidinha conta:  

 
Como travestis, ganham mais. Cliente não gosta de operada, se quisessem mulher, 
buscariam uma de verdade. Teve uma amiga minha que fez sua cirurgia com 40 anos, 
mas ela curtiu, e eu gostei que ela fez porque ela já curtiu a vida dela. Essas aí são 
muito novinhas, podem se arrepender ainda, poderiam ganhar muito mais. Por mais 
que elas tenham dinheiro pra caramba, as duas que operaram, agora, o dinheiro vai. 
Elas são ativas, está entendendo? Elas são ativas.  
 
 
Assim como as portas da prostituição já não estão mais abertas para as transexuais, a 

indústria pornográfica tampouco lhes reserva espaço. Enquanto as bonecas são “fêmeas 

com vários centímetros a mais de satisfação” – como é possível ler na publicidade em 

torno das travestis no mercado sexual – as operadas já não possuem esses centímetros a 

mais em seus corpos elaboradamente femininos. Suas anatomias já não transgridem tão 

explicitamente as fronteiras sociais do sadio e do natural. Ter uma vagina, da perspectiva 

da indústria, as afasta da ambigüidade que lhes permitiria atuar como fetiches. A 

ambigüidade das travestis, ao contrário, consegue confundir e transgredir ainda mais os 

paradigmas sociais binários de gênero pois, apesar de suas transformações corporais, não 

pretendem ser mulheres, ou melhor, pretendem ser outro tipo de mulher. Elas se vestem 

como o sexo oposto, transformam unhas, cabelos, vozes, utilizam-se de silicone e 

hormônio para alterar seus corpos (a ingestão de hormônio é a etapa mais transcendental na 
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fabricação corporal e moral do feminino, como anuncia Benedetti, 2005)93, “mas não 

pretendem alterar o aparelho genital, pois ele é indispensável para seu prazer” (Leite, 

2006a:262).  

O êxito obtido pelas travestis brasileiras nas redes da indústria do sexo na Europa 

estende-se à pornografia. Além do fato de protagonizarem filmes em que exercem 

atividade e passividade, outro motivo para sua aceitação tem a ver com o fato de serem 

consideradas muito mais bonitas e exóticas em comparação às suas concorrentes 

estrangeiras, algo que acredito tem a ver como uma associação ao imaginário social 

estigmatizante existente sobre a sexualidade exacerbada do povo brasileiro, de modo geral. 

Há uma demanda, tanto na pornografia como nas redes de prostituição internacional, pelo 

sexo e pelos corpos das travestis brasileiras que respondem a estereótipos que imbricam 

raça, nacionalidade, classe, gênero e sexualidade. É na conjunção destas variáveis que deve 

ser entendida a exotização do corpo travesti-brasileiro, um exotismo perigoso que, por um 

lado, pode ser capaz de fomentar a ilusão de admiração e atração pelo Outro, ao mesmo 

tempo em que se constrói sobre relações de desigualdade (Kempadoo, 2000), originando 

experiências que definem e localizam os indivíduos em determinadas ordens de 

dominação. Exotismo e erotismo combinam-se no corpo da travesti brasileira. Tratam-se 

de corpos marcados racial e sexualmente, motivo pelo qual, na pornografia, seus vídeos 

são os de maior êxito de vendas em nível internacional, enquanto, paralelamente, 

continuam tendo como destino quase inevitável o trabalho nas ruas.   

Da perspectiva da indústria, contudo, o corpo das operadas não deixa de ser 

totalmente ambíguo: o sexo não faz o gênero.94 Para eles, mesmo sem pênis, as operadas 

conservam em si vestígios do “homem que foram”: não são homens, não são mulheres, não 

                                                 
93 Segundo este autor: “O tratamento hormonal parece ser o veículo que integra e exterioriza as dimensões 
física e moral no universo das travestis. É com ele que se adquirem novas características nas formas do 
corpo, bem como novas particularidades de ordem moral – que dizem respeito ao comportamento feminino 
na sociedade. A transformação do gênero se constrói e se afirma a partir do ingresso nesta rede de 
conhecimentos, exigindo uma intensa socialização das novatas para que, lentamente, com os efeitos dos 
hormônios, surja um ‘todo’ feminino. Neste sentido, poderíamos pensar nos hormônios como os elementos 
que estabelecem a mediação entre o físico e o moral, na medida em que agem sobre o corpo (percebido como 
uma realidade físico-moral) e produzem efeitos tanto na ordem física quanto moral. O hormônio goza de um 
status privilegiado: seu consumo parece ser o elemento simbólico que determina o ingresso nessa identidade 
social em fabricação, nessa moldura social possível” (Benedetti, 2005: 80). 
94 Segundo Berenice Bento (2004: 144): “Não existe um processo específico para a constituição de 
identidades de gênero para os/as transexuais. O gênero só existe na prática, na experiência, e sua realização 
se dá mediante reiterações cujos conteúdos são interpretações sobre o masculino e o feminino, em um jogo, 
muitas vezes contraditório e escorregadio, estabelecido com as normas de gênero. O ato de pôr uma roupa, 
escolher uma cor, usar acessórios, o corte de cabelo, a forma de andar, enfim, a estética e a estilística 
corporais são atos que fazem gênero, que viabilizam e estabilizam os corpos na ordem dicotomizada dos 
gêneros. Os/as homens/mulheres biológicos se fazem na repetição de atos que se supõe sejam o mais natural. 
Por meio da citacionalidade de uma suposta origem, transexuais e não transexuais igualam-se”. 
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são travestis, são corpos transformados a ponto de perderem aquilo que os fazia atrativos 

para o mercado – o pênis – suas vaginas não possuindo o mesmo status daquelas das 

atrizes. Em poucas palavras, na indústria pornô não existe um mercado constituído para 

performances sexuais com transexuais – com exceção de alguns títulos especiais mais 

associados ao bizarro – e os produtores evitam correr o risco de investir em um produto 

que pode ficar armazenado nas prateleiras. No pornô, mulher e travesti vendem, mas as 

transexuais ficam em um limbo no qual a indústria não consegue enxergar nem sua 

identidade comercial, nem sua posição de gênero.  

Por outro lado, acredito também que a decisão de operar-se implica uma tentativa de 

mudar seus próprios estilos de vida e afastar-se das redes do mercado sexual. A 

experiência de Denise, neste sentido, parece seguir uma tendência razoavelmente comum. 

As transformações físicas não ficam somente no plano corporal, provocando igualmente 

transformações sociais pois, a partir delas são alterados os códigos das interações, sendo a 

partir das relações sociais que se inscrevem as subjetividades. É a partir do corpo, do estar-

no-mundo como mulher e dos discursos sobre si mesmas que constroem e percebem o 

gênero, mas é a partir das relações sociais que as coisas são nomeadas. Dessa forma, para 

as transexuais, novas relações sociais trazem consigo novas possibilidades de serem vistas 

como mulheres e novas probabilidades de atuarem em ofícios distintos da prostituição, 

profissão socialmente subscrita ao universo das travestis.  

Dentro do universo pornô existem diversos discursos relativos ao gênero das 

transexuais. Para alguns, elas continuam sendo híbridos, para Cidinha, as transex passam a 

ser mulheres (neste caso, creio que sua visão está mediada por sua intensa proximidade 

com elas), enquanto para outros, elas nunca deixam de ser homens, como se esta condição 

fosse um estado da alma, do sangue, ou das gônadas. Cidinha, no dia em que a entrevistei, 

abriu um álbum de fotografias e comentou comigo: 

 

Esta aqui é a Fabíola, uma amiga minha, muito amiga, mesmo, muito boazinha. Fez 
cirurgia do sexo, faz três anos — agora está fazendo Direito — e deixou a vida, ela 
começou uma vida nova. Ela fez documentos de mulher aprovados pelo juiz; 
ninguém sabe se ela é homem ou se é mulher. Esta outra é a Susana, que é uma 
amiga que, na Itália, arrumou uma confusão. Alguém arrumou uma confusão, e ela 
foi se defender, e os caras seguraram ela e jogaram ela até ela perder um olho. Ela 
está aqui, pode fazer uma entrevista com ela quando você quiser. Comprou um 
apartamento aqui perto, agora. Virou mulher, mesmo, arrumou outro emprego e já 
não fica procurando cliente.  

 
Já na opinião de Zilio:  



248 
 

 
Transexual é aquele que tirou o pênis e fez vagina, mas não tem ciclo menstrual, 
não tem ovário, não tem nada. Continua sendo um homem, porque a única coisa 
que foi feita foi embutir o pênis para dentro, dobrou o pênis e fez uma vagina, mas 
continua sendo homem. Se você for fazer exames laboratoriais, ele vai ter só 
hormônios masculinos, não vai ter hormônios femininos. A dosagem de hormônios 
femininos que eles têm é de comprimidos que eles tomam, de anticoncepcionais, 
mas a dosagem correta é de testosterona que é o hormônio masculino.  
 
A ambigüidade sexual e de gênero das transexuais as aloca em um não lugar ou, 

para ser menos pessimista, em um lugar no qual parecem incompreensíveis até mesmo para 

outros corpos e sujeitos interditos. As travestis, comenta Kulick (2008:101), chamam as 

transexuais de “bichas castradas”, “bichas mutiladas” ou simplesmente “buceta”. Larissa 

Pelúcio encontrou as expressões “capadas” e “loucas” entre os apelidos pejorativos mais 

comuns utilizados pelas travestis para denominar as transexuais.95 A genitália feminina não 

as faz mulheres aos olhos dos indivíduos de suas próprias redes e, provavelmente, aos 

olhos de muitas pessoas em geral. Discursos como o de Zilio, de que é o aparato reprodutor 

quem cria essa condição, parecem mais disseminados do que se poderia imaginar.  

 

Nuno Stygma 
 
 

Nuno mora com Felipe, seu namorado, em um apartamento de dois quartos. Ambos 

são garotos de programa e costumam trabalhar dentro de sua própria casa. Enquanto um 

deles presta seus serviços sexuais, o outro se tranca no quarto ao lado para deixar os 

clientes à vontade. Mas, na medida do possível, tentam “puxar” clientes entre si e trabalhar 

como casal. Felipe também é ator pornô.  

Nuno nasceu em Itatiba, interior de São Paulo. Tinha 26 anos no momento da 

entrevista, mas sua idade de pista – com a qual se “vende” como garoto de programa – é 

22. Filho de pais separados, mãe enfermeira, pai aposentado. Sua irmã mais velha casou-

se, teve dois filhos, separou-se e atualmente mora na casa materna com as crianças. Seu 

irmão caçula, de 24 anos, também é casado e trabalha como pintor, em reformas, “de nós 

três, ele é que melhor está”, comenta Bruno. Toda a sua família mora em sua cidade natal, 

                                                 
95 “Sendo a loucura uma conseqüência não só da extração do pênis, mas da impossibilidade de gozar, retendo 
no corpo um fluido que deveria ser expelido periodicamente” (Pelúcio, 2008:7), um líquido que “pode subir 
para o cérebro onde supostamente coagula e forma uma pedra. A pedra vai aumentando de tamanho até que, 
depois de dez ou 15 anos, provoca uma trombose que causa loucura” (Kulick, 2008: 102), ideários estes 
presentes nas travestis acompanhadas por ambos os pesquisadores.  
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e ninguém sabe de seu ofício como michê e ator pornô. Acreditam que Nuno trabalha 

fazendo pesquisas de mercado na rua e pelo telefone. 

Em Itatiba, Nuno estudou até o primeiro ano do segundo grau, quando decidiu 

interromper seus estudos. Naquele momento tinha 17 anos e o projeto de morar na capital, 

embora sua mãe não concordasse. Ele tinha uma visão de São Paulo como uma cidade 

perigosa e, ao mesmo tempo, um “paraíso de oportunidades”, uma utopia urbana que lhe 

ofereceria a possibilidade de sair do seu pequeno entorno. Agora, após quase dez anos 

nesta capital, Nuno percebe que São Paulo nem é um paraíso de oportunidades, nem é tão 

perigoso assim.   

Seu projeto inicial consistia em conseguir um bom emprego e terminar seus 

estudos. Assim, recém-chegado em São Paulo, procurou um supletivo privado no qual se 

matriculou imediatamente e começou a trabalhar como vendedor em uma loja de sapatos.  

No entanto, com o passar do tempo, deparou-se com uma realidade: as coisas não eram tão 

fáceis como ele imaginava, o dinheiro que ganhava não era suficiente para pagar sua 

educação e seus gastos simultaneamente. Optou por abandonar o supletivo com a promessa 

de que voltaria assim que puder. Naquela época, Nuno morava com o primeiro namorado 

que arranjou na cidade, Fausto, com o qual ficou por cinco anos. Graças a ele, conheceu 

garotos que faziam programa e que o instigaram a pensar nesta possibilidade, “será que eu 

posso? Pode ser. Com o tempo você consegue”, dizia  a si mesmo, sem conseguir decidir-

se. O namoro acabou, e Nuno teve que deixar o apartamento que dividiam, ficando ainda 

mais difícil a sua situação financeira. Foi hospedado temporariamente por um amigo que 

trabalhava como michê e morava em um prédio, no centro mais movimentado da cidade, 

no qual também funcionava um privê. Nuno se recorda daquele momento como um dos 

mais cruciais em sua vida, pois estava diante de uma encruzilhada: tinha a opção de voltar 

para a casa da mãe, continuar trabalhando como vendedor de loja e arranjar outros 

empregos esporádicos, ou ingressar no negócio do michê. Decidiu-se pela última opção. 

Apresentou-se no privê, falou com seu proprietário e imediatamente passou a integrar o 

grupo de garotos que ali morava e trabalhava. Ficou por 18 dias atendendo clientes nesse 

local e, ainda que a casa ficasse com 50% do valor de cada programa e que ainda fosse 

obrigado a pagar uma taxa adicional por mês, conseguiu reunir o dinheiro que precisava 

para pagar o primeiro mês de aluguel no Edifício Circular e deixar o privê, onde se sentia 

explorado.  

Nuno tinha notícias de que tal edifício era um lugar ruim para morar, porque “ali 

todo mundo trabalha com sexo, tem péssima organização. Dizem que é mobiliado mas, 
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logo de cara, a gente percebe que não é. E é ruim porque a taxa (programa) que o povo 

cobra é muito baixa, 20 ou 30 reais, a gente não tem como se valorizar, assim, e você acaba 

se queimando”, me falou. Contudo, disse a si mesmo que o edifício seria uma solução 

provisória, e assim o foi, pois ele ali ficou por apenas três meses. Recém feita sua 

mudança, pagou um anúncio no jornal com o dinheiro que sobrou de seu trabalho no privê, 

anúncio este que lhe rendeu clientes que pagavam 50 reais por programa. Já naquela 

ocasião, Nuno era sondado para trabalhar na pornografia, mas ele se negava, dizendo que 

não tinha coragem.  

Nuno fez programa durante um ano e meio. Decidiu parar quando um casal de 

amigos muito próximo de Itatiba abriu um bar e o levou para trabalhar como garçom. 

Apesar de ter gostado da experiência e de ter podido se afastar da dinâmica da prostituição 

da qual estava cansado, Nuno estranhava o estilo de vida que levava em São Paulo: muita 

diversão, baladas de segunda a segunda, pegação e a liberdade que não tinha em sua 

cidade. Sendo assim, ao cabo de seis meses, decidiu regressar. Foi assim que conheceu 

Felipe, seu atual namorado, e voltou às redes da prostituição masculina, atendendo a 

clientes que liam seu anúncio no jornal ou que o procuravam nas ruas.  

O tipo de cliente vai depender muito do tipo de jornal em que se anuncia: “Há 

jornaizinhos penosos, jornais baratos; quem compra são pessoas que pagam bem menos 

pelo programa. Eu cobro na faixa de 80 reais, mas sempre tem um chorinho, e o programa 

fica em 60 [...] Tem jornal que é pra um público melhor, aí eu cobro 100 ou 150, se for no 

meu apartamento. Se for pra ir em motel, o valor é outro. Jornal bom, cobro 150 a 200, 

mais o táxi; jornal ruim, é 100, mais o táxi”, comenta. Apesar da desvantagem no preço, os 

“jornais ruins” lhe rendem mais clientes. Ele paga 130 reais para que seu anúncio apareça 

durante uma semana. “Se eu conseguir puxar dois clientes de 80 reais por um dia, num dia 

já pago o anúncio, e os outros clientes, já é lucro”. Mesmo não gostando, Nuno não 

descarta o trabalho nas ruas. A rua Rêgo Freitas e o Largo do Arouche eram seus pontos-

chave, mas lamenta que, nestes locais, os michês cobrem somente 50 reais por programa e 

baixem seu preço com o passar das horas. Justamente numa noite de rua, Nuno recebeu a 

proposta de tirar fotografias para colocá-las em sites. A princípio não queria, pois qualquer 

exposição de sua imagem o apavorava. Morria de medo que alguém em Itatiba pudesse 

descobri-lo e que, se tornando pública sua “infração” em sua pequena cidade, a situação 

social de sua família ficasse complicada. No entanto, muitos de seus amigos michês o 

aconselharam a aparecer nos sites porque isso aumentaria sua quantidade de clientes. 

Assim, ao longo de um mês, suas fotografias foram exibidas em quatro ou cinco sites de 
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acompanhantes. Contudo, mesmo neste método de trabalho, Nuno identifica uma 

dificuldade: “o problema com os sites é que a pessoa coloca as fotos um dia e, em quinze 

dias, trabalha bem, logo começa a diminuir porque entram garotos novos, e o que se busca 

é sempre novidade. Os clientes são assim: eles não saem com ninguém em exclusiva, 

sempre querem experimentar os caras novos no mercado. Há exceções, mas é raro”.  

Nuno e Felipe tentam lidar com seus trabalhos e, simultaneamente, construir uma 

relação séria. Estão juntos há um ano e meio. “Às vezes, é um pouco complicado”, me diz 

Nuno e, em seguida, fica um instante em silêncio, pensando em alguma coisa, lembrando 

de algum detalhe que prefere não comentar. No início do percurso de Nuno no universo da 

prostituição não conseguia namorar com ninguém. Ele lembra que ficava o dia inteiro 

atendendo clientes, e a única coisa que queria era chegar em casa, tomar banho e ficar 

sozinho. “Eu sentia nojo, cheguei a chorar muitas vezes, até que fui me acostumando com 

a idéia”. Atualmente, ambos lidam bem com a situação, ambos entendem que é coisa do 

trabalho, “não existe enganação entre a gente, rola um pouco de ciúmes, de vez em 

quando, mas a gente se controla, nós dois sabemos que ciúme tem limite”, afirma.  Ele 

assegura que a vida de garoto de programa não é fácil. Reitera essa afirmação inúmeras 

vezes: 

Fácil não é, porque tem que sair com uma pessoa que você nunca viu. Às vezes, são 
pessoas pelas quais você não sente atração nenhuma. É difícil, mas acaba se 
acostumando. Você acaba pegando malícia, acaba pegando todo o jeitinho de 
conseguir agradar e satisfazer o cliente no menor tempo possível. Antigamente, eu 
ficava uma hora e meia com o cliente dentro do quarto. Hoje, se passar de uma 
hora, é muito. E os clientes saem tão ou mais satisfeitos que antes, porque a gente 
aprende a maneira de satisfazê-los. Depois que entrou pro quarto, o negócio é fazer 
ele gozar. Uma vez que ele goza, é ele que quer ir embora, você não precisa nem 
mandar.  
 
 

E os filmes pornôs? Figurando em vários sites, começou a ser procurado com 

freqüência por pessoas ligadas à pornografia, com a intenção de recrutá-lo. Rechaçou as 

ofertas por receio da exposição e da reação que isto poderia ocasionar em sua família. Um 

dia, no entanto, decidiu finalmente aceitar por considerar o cachê oferecido 

“razoavelmente bom e porque, naquele momento, estava realmente precisando”, comentou. 

Receberia 700 reais, dos quais deveria descontar os 100 reais que deviam ser pagos de 

comissão ao agenciador. Este foi seu primeiro filme, realizado em março de 2005. Depois 

dessa experiência, decidiu parar. O motivo: não gostou. Teve dificuldades para transar em 

público, não conseguiu se soltar, e a idéia de que o filme pudesse chegar a Itatiba o 
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amedrontava. Contudo, um ano depois, voltou à pornografia, já com a idéia de que isso lhe 

permitiria ganhar dinheiro em um momento em que os programas começavam a escassear. 

Embora o retorno fosse difícil, foi se acostumando até não ter mais ressalvas a respeito. 

Começou com filmes gays, nos quais preferia atuar como ativo sexual, posteriormente 

incursionou em filmes com travestis e bissexuais. Durante todo este tempo em que tem 

trabalhado na indústria do sexo, à exceção dos seis meses em que voltou para Itatiba, Nuno 

nunca procurou emprego para além destas redes. Diz já ter pensado nesta possibilidade, 

mas sempre acaba optando por continuar seu percurso na pornografia e na michetagem 

quando faz os cálculos e se assegura de que um trabalho convencional jamais lhe renderia 

a mesma quantia.  

O que você faria se não fosse pornô e programas?, pergunto a ele: “não sei, 

sinceramente, nunca parei pra pensar, acho que qualquer coisa”, me responde. Seu maior 

desejo é poder comprar um apartamento próprio, ao menos uma kitinete, “não 

necessariamente trabalhando no sexo, pode ser com outros trabalhos, mas no sexo é mais 

fácil conseguir”. Com tal intuito, começou a pagar o consórcio de um carro. Assim que o 

obtenha, irá vendê-lo e usará o dinheiro para dar entrada no apartamento. Seu projeto é 

trazer sua mãe para morar com ele, para que ela possa descansar de seu trabalho como 

enfermeira e dos plantões que tem que cumprir, já com quase 60 anos de idade, “ela soube 

que eu era homossexual quando eu tinha 15 anos. Foi difícil pra ela aceitar, mas foi 

amorosa e nunca deixou ninguém implicar comigo. Mãe só tem uma, pai é que a gente 

pode substituir sem sentir falta”, afirma, acrescentando que, após o divórcio dos pais, 

nunca tiveram proximidade.  

Quanto tempo se imagina como ator pornô?, indago. “Não sei. Tudo bem que eu 

não aparento minha idade, mas não vou continuar com esta carinha pra sempre. Não sei até 

quando, falta ainda, mas também não quero ficar me expondo eternamente”. Nuno diz ter 

receio da exposição, lamenta a perda do anonimato e o fato de ser associado à pornografia. 

Já foi reconhecido na rua, em bares, em boates, na locadora de seu bairro onde estão 

expostos vários de seus filmes, no salão de cabeleireiro do qual é cliente... As pessoas 

ficam olhando. Às vezes, não chegam nem a falar, mas ele percebe que foi reconhecido. 

Ele preferiria não ter essa fama. “Se tivesse dinheiro suficiente, mandaria tirar todo meu 

material das bancas de jornais. Eu não sei o que eu faria se minha mãe chegasse a saber, 

coitada! Itatiba é pequena, isso seria um inferno para ela”. 

Nuno não se considera uma pessoa religiosa, porém diz que acredita em Deus e 

que, às vezes, sente muita necessidade de procurá-lo para equilibrar suas emoções. Por esta 
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razão, participa de uma concentração espírita esporadicamente, “a gente que trabalha com 

isto tem que ocupar a cabeça em outra coisa”. Quando não está trabalhando, gosta de 

alugar filmes “normais” ou de assisti-los na televisão a cabo, de cuidar de seu cachorro ou 

de sair com ele para passear. Também gosta de Internet. Fica horas em casa navegando por 

páginas musicais e no Orkut, uma ferramenta útil para manter contato com diretores do 

pornô e, às vezes, também para conseguir clientes. Diz que, desde que começou seu 

namoro com Felipe, tenta manter uma vida calma o maior tempo possível, em casa, longe 

das baladas, de alguns tóxicos que chegaram a consumir e do mundo do sexo do qual tiram 

seu sustento. Ele acha que tudo isto tem valido a pena. Mesmo que ainda não tenha 

conseguido “seu cantinho”, conseguiu manter-se em São Paulo sem depender de ninguém. 

Tem ainda outros projetos: terminar o segundo grau, fazer um curso em alguma coisa (não 

sabe exatamente em que) quando tiver que sair de sua rotina como michê e ator pornô, 

“porque não dá pra ficar nessa vida pra sempre. Não quero isso nem pra mim nem pra 

ninguém. Se Deus quiser, aos 30 anos, já consegui tudo isso”. 

 
  

Andréia Blat 

 
Andréia é magra, de estatura mediana e tem rosto de menina. Grande parte dos 

filmes em que atua é de ninfeta, nos quais aparece usando trancinhas no cabelo, roupa de 

colegial e exibindo uma atitude de garota inocente. Tinha 19 anos quando a entrevistei. 

Começou na pornografia com 18 anos, mediante o convite de uma amiga para participar 

como figurante em um filme pornô de carnaval. Nesta ocasião, o diretor a conheceu e, 

gostando de seus atributos – especialmente de sua aparência adolescente – convidou-a para 

debutar como atriz. Andréia, contudo, não aceitou. Alguns meses depois, cederia diante da 

insistência daquele mesmo diretor, “não por necessidade”, como ela mesma insiste em 

deixar claro, senão por acreditar ser esta uma possibilidade diferente, um mundo 

desconhecido que despertava sua curiosidade e lhe oferecia experiências até então nunca 

vivenciadas, o que fazia a aventura valer a pena, apesar de estar consciente do preconceito 

ao qual estaria se expondo. 

Andréia é paulistana. É a mais velha de uma família de três filhos. Seu irmão tem 

17 anos, e a caçula, 14. Conta que cresceu em um lar “bacana”, pai e mãe que se amaram a 

vida toda e que encheram seus filhos de cuidados e afetos. Sua mãe, de 42 anos no 

momento da entrevista, é dona de um salão de cabeleireiros, seu pai trabalhou para a 

prefeitura de São Paulo na área de contabilidade. Ela diz que, economicamente, nunca lhes 
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faltou nada. Viviam em casa própria e ainda tinham uma casinha de campo no interior do 

estado. Quando seu pai morreu, Andréia tinha 16 anos. Este foi o momento mais triste de 

sua vida, e também a motivação para que o resto da família se unisse ainda mais. Ele lhes 

deixou uma pensão com a qual continuaram se sustentando, sem passar nenhum tipo de 

dificuldade. 

Andréia teve sua primeira relação sexual aos 15 anos com o namorado de 18, com o 

qual se relacionava há oito meses. Eles tinham se conhecido em um curso de informática. 

O namoro durou dois anos no total e foi naquele momento que afrontou sua família pela 

primeira vez: sua mãe descobriu as pílulas anticoncepcionais que Andréia usava, tendo 

uma grande decepção, logo em seguida superada, ao saber que o rapaz era “decente, 

trabalhador e muito apaixonado por mim”, comenta. Seu segundo namoro foi curto, 

durando cerca de três meses. Tratava-se de um rapaz que morava em um morro em São 

Paulo e que, aparentemente, tinha relações com o tráfico de drogas. “Eu nunca soube direto 

se ele tinha algo a ver mesmo com o tráfico. Foi minha amiga que nos apresentou. Ele 

tinha uma arma, e eu me lembro que gostei disso. Eu achava ele bonito. A gente nem se via 

muito, e acabou logo”. Com 18 anos, Andréia abandonou os estudos com o intuito de 

arranjar um emprego que lhe permitisse ganhar sua própria grana. Empregou-se em uma 

loja de roupas para trabalhar como vendedora, de segunda a sexta, das 8 às 18h e nos 

sábados até o meio dia, recebendo apenas o piso salarial. Ela faz questão de ressaltar que 

não tinha necessidade de trabalhar para ajudar sua família, mas ainda assim preferia fazê-lo 

e terminar seus estudos no horário noturno — coisa que ainda não fez, mas que continua 

sendo um projeto para o futuro.  

Foi naquele momento que teve a oportunidade de se tornar atriz pornô, universo ao 

qual ingressou ainda morando com sua família. Nos três primeiros meses de trajetória na 

pornografia, Andréia protagonizou numerosas cenas, várias capas de filmes e apareceu 

pousando nua em várias revistas. Foi assim que alguém de seu bairro fez uma ligação 

anônima para sua mãe, tornando pública uma verdade que ela procurava ocultar. Quando 

sua mãe a encarou, ela não pôde negar o fato, desencadeando-se, a partir daí, uma afronta 

cotidiana dentro de casa. “Minha mãe não me mandou embora, mas ficava jogando isso na 

minha cara o tempo tudo, falando pra meus irmãos que eu era sei lá o que, que eles não 

podiam fazer a mesma coisa, virou um inferno”. Por esta razão, Andréia decidiu sair de 

casa por conta própria, para ter a liberdade de fazer o que bem entendesse e poder viver à 

vontade a experiência no pornô. Sua mãe também abandonou o bairro em que moraram a 

vida toda, não podendo suportar a vergonha de enfrentar as fofocas e as reprovações da 
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vizinhança, pois a transgressão da Andréia “salpicou” a todos, alterando seus status nas 

relações sociais mais próximas.   

Ao contrário da maioria das atrizes pornô, Andréia começou fazendo filmes e só 

depois passou a trabalhar como garota de programa. Tem protagonizado várias 

fotonovelas, mas não faz shows, nem trabalha em boate. Consegue os programas através de 

anúncios que coloca na Internet. Ela tem preferência em atender os clientes dentro de casa, 

num flat que alugou em um edifício que concentra um grande número de pessoas do pornô 

e das redes do sexo em geral. O pior aspecto deste trabalho, me disse, é ter que atender 

“caras esquisitos, que trazem uma energia ruim. A gente nunca pega um cara novinho, 

bonitinho, cheirozinho; só velho que aparece. Alguns têm grana, mas faz parte. Tudo bem 

que já atendi advogados, pessoas que têm dinheiro, mas também têm muitos que juntam 

moedas para pagar o programa”. Ela cobra preços diferentes: se o cliente disser que a viu 

em revistas, o preço é maior, mas se disser que a requisitou após ter visto suas fotografias 

em um site, o preço diminui.  

Andréia afirma que seu objetivo ao ingressar nesse mundo era o de reunir dinheiro, 

viver bem e oferecer a si mesma um futuro melhor, no qual não precisasse trabalhar de 

segunda a sábado em troca de um salário ínfimo. Com este objetivo em mente, disciplina-

se a juntar suas economias. Olhando a agenda, na qual anota o valor de cada pagamento 

que recebe e a data específica em que isso acontece, diz: “se trabalhar bem em um mês, dá 

pra tirar 4.000 reais só de filme; se me dedicasse a fazer dois programas por dia, tiraria 

10.000 por mês. Mas também não quero ficar vivendo só em função disso, não quero ficar 

só na putaria, eu ainda vou voltar a estudar”. No momento da entrevista, em dezembro de 

2006, Andréia tinha um ano de trajetória no pornô e após ter sido intensamente requisitada 

nos primeiros meses, atravessava um momento em que sua popularidade entre diretores e 

produtores tinha baixado significativamente. A este respeito, comentou: “gravei direto, 

passei até três dias gravando sem dormir. Gravei em Sampa, gravei no Rio, agora está 

fraco. Há um tempo já que faço somente duas cenas por semana, tem semanas que nem me 

chamam”. Sua pior experiência na trajetória pela pornografia foi quando teve de aprender a 

fazer sexo anal. Antes disso, só tinha feito uma vez com seu namorado. Na cena, o ritmo 

da transa foi tão intenso que chegou a lhe causar um leve sangramento e uma dor que se 

prolongou por vários dias. Contudo, após ter dominado a técnica, o sexo anal tornou-se 

rotineiro, incrementando sua experiência na prática, ao fazer programas.  

Andréia também se lembra da cena de estupro que protagonizou no pornô, “bebi 

uma cachaça porque sabia que ia ser muito forte. Os atores me amarraram no chão, 
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romperam minha roupa com facas, me colocaram groselha para fingir que eu era virgem e 

estava jorrando sangue. Apanhei mesmo, mas não fui machucada, não teve violência real. 

Nunca aconteceu isso comigo, se acontecer, eu paro a cena na hora”, disse. Comenta 

também que a cena ficou boa, e que ela gostou de ter feito; a bebida servindo para 

descontrair, como sempre faz quando as cenas são muito fortes – por exemplo, a suruba 

que protagonizou com anões, as transas com travestis e os filmes em que devia fazer dupla 

penetração – dispensando o álcool para a realização de cenas normais:  

 

No filme com os anões, o cachê foi de 1.000 reais. Foi uma coisa engraçada, as 
outras meninas não queriam fazer. Pra mim, foi difícil, mas eu fiz. Com travestis, 
foi normal. Não que eu goste, mas não foi nada demais, elas eram gente boa. Isso 
não ficou na minha cabeça, porque tem gente que faz e fica passada com isso; eu 
não fiquei lembrando disso. Não foi fácil, mas é trabalho, é um trabalho diferente, 
mas é trabalho. O único que eu não faria por dinheiro nenhum é com animal. A 
gente já está em um mundo que é de putaria; a gente faz entre a gente e, mesmo 
assim, é complicado pro pessoal de fora entender, mas com animal, como é que 
fica? Fica mal a pessoa saber que ganhou esse dinheiro fazendo filme com 
cachorro, com cavalo. Não faria nem por milhões, é muito forte.  
 
 

Para Andréia, fazer filme pornô não é muito diferente de trabalhar na prostituição: 

“Com o ator, você vai estar transando em troca do dinheiro”, afirma, “com o cliente, você 

vai transar em troca do dinheiro; então, pra mim, é a mesma coisa”. Em sua opinião, a 

pornografia é mais fácil porque ela já conhece os atores, sabe que são jovens, que estão 

limpos, que são bonitos em sua maioria. Já no programa, fica-se entregue ao acaso: só lhe 

resta torcer para receber clientes velhos que ejaculem rapidamente ou aqueles que não 

pretendem ocupar a totalidade do tempo do programa praticando sexo anal; clientes não 

violentos que possam agredi-la; nem “chatos” que queiram ficar mais tempo do que o 

combinado sem pagar o dinheiro adicional; ou que tenham consumido Viagra antes do 

programa, dificultando sua consumação; que gostem de beijar em excesso e ficar 

namorando, como se a relação extrapolasse a negociação cliente-garota; ou que insistam 

em não fazer uso da camisinha. Ela preza os clientes bonzinhos, que a tratam com ternura, 

delicadeza e pagam o valor estipulado (às vezes, até mais), pelos quais chega a sentir 

carinho e até sentimentos afetivos e sexuais fortes ou aqueles que a enchem de presentes e 

convites atrativos ou os que são jovens e bonitos, despertando seu desejo.  

Por tal complexidade, a pornografia representa para Andréia maiores facilidades, ao 

menos foi isso que me disse quando a entrevistei pela primeira vez. Ainda assim, afirmou 
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acreditar que o pornô seja somente “uma fase da vida que não vai durar para sempre”, 

“pornô é ruim de fazer, mas ganho um dinheiro bom, é uma coisa que gosto de fazer, e 

ganho bem por isso”.  

Naquele momento, em dezembro de 2006, Andréia namorava há quatro meses um 

rapaz de 23 anos que morava no mesmo edifício, e trabalhava como michê na noite 

paulistana. Ela se sentia apaixonada e conta que estavam curtindo o relacionamento. Mas o 

namoro terminou pouco antes do Natal porque ele não “a levou à sério”. Certo dia, disse a 

ela que a via como amante e não como namorada, porque pra namorar e ter filhos ele 

procuraria uma “mulher do lar”. Depois disso, Andréia ficou tão ofendida que decidiu 

terminar o namoro e ficar livre para outro rapaz que soubesse valorizá-la.  

Foi assim que, no início de 2007, Andréia conheceu Juliano por intermédio de 

outros amigos do flat.96 Juliano é um rapaz de quase dois metros de estatura e muito 

malhado que trabalha como segurança em um edifício da Avenida Paulista. Até aquele 

momento, Juliano não tinha proximidade com as redes do sexo, e essa foi uma das 

características que mais chamou a atenção de Andréia. No entanto, no segundo mês de 

namoro, ele decidiu experimentar trabalhar como michê em saunas do centro da cidade, 

dizendo-se estimulado pelo dinheiro que ela conseguia obter. Inicialmente, este foi um 

motivo de angústia para Andréia, que desejava ter um namoro mais convencional com 

alguém alheio ao meio e por ter sabido que Juliano havia tido previamente proximidade 

afetiva e sexual com uma travesti, questão que lhe despertava suspeitas em relação à sua 

heterossexualidade. Contudo, logo se tranqüilizou, argumentando para si mesma que ele, 

do mesmo modo que ela, só queria ganhar mais grana do que a proporcionada por seu 

trabalho “careta”.  

Foi devido ao namoro com Juliano que Andréia abandonou a pornografia em 

meados de 2007. Decidiu não mais gravar atendendo a exigência do rapaz quanto a ela não 

fazer sexo sem camisinha. Desde então, ela se dedica exclusivamente a fazer programas, e 

ele, por sua vez, combina o antigo trabalho como segurança com as perambulações pelas 

saunas da cidade. Andréia continua juntando dinheiro com o objetivo de, em algum 

momento, montar um negócio próprio. Não tem muita certeza da área em que deseja 

investir: tanto pode ser uma loja de embalagem, como seu pai desejou antes de morrer, 

como uma sucursal do salão de sua mãe ou “qualquer coisa. Eu não sei, é tanta coisa, é 

muita coisa. Ninguém sabe, nem eu, nem a maioria das meninas”. Também deseja comprar 

                                                 
96 Estas informações extrapolam a entrevista que fiz em 2006. As obtive por conta de minha proximidade 
com Andréia.  
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o flat onde mora para livrar-se dos 950 reais de aluguel, ter seu próprio canto e ali 

continuar recebendo sua clientela. Afirma que ainda deseja voltar a estudar, mas este é um 

projeto até agora não concretizado.  

Andréia segue uma rígida disciplina no que diz respeito a economizar dinheiro. Eu, 

pessoalmente, a acompanhei por várias vezes ao banco, por ocasião do depósito mensal de 

uma quantia proveniente de seu trabalho como garota de programa. Simultaneamente, 

como a maioria das garotas/atrizes com as quais se relaciona, ela também destina uma 

soma para pagar os anúncios dos vários sites, renovar as fotografias dos mesmos (o que 

implica a compra de lingeries, maquiagem e dos serviços do fotógrafo); bem como para 

manter unhas, depilação e cabelo em dia, além da despesa com outros tratamentos de 

beleza. Andréia também paga um plano de saúde bastante abrangente, a manutenção de 

dois celulares e gasta algum dinheiro em maquiagem e roupas de grife. A este respeito, ela 

comenta, sorrindo: “Eu gasto mais do que deveria, mas fazer o que? Todo dia como fora, 

gasto em cigarro, em noitadas. Em balada, até que gasto pouco. Eu vou sempre no sábado, 

mas mesmo assim, o máximo que gastei em balada foi 100 reais. Acho que a gente tem que 

curtir um pouco”.  Andréia também gasta dinheiro na compra de algumas drogas, embora 

no transcurso de 2007 tenha diminuído significativamente seu consumo.  

Atualmente, a relação com a família tem voltado a fazer parte de seu cotidiano. 

Hoje em dia, sua mãe e irmãos lhe pedem para voltar para casa, mas ela não quer, pois 

acredita que deve seguir cultivando seu estilo de vida e de trabalho, gozando da liberdade 

de sua autonomia. No entanto, os visita com freqüência. Às vezes, dorme na casa da mãe 

no meio da semana, além de estar presente nos aniversários e em festas tradicionais como o 

Natal. Comenta a este respeito: “Minha família já está se acostumando. No começo, todo 

mundo sofreu muito preconceito, todo mundo. Minha mãe sofreu pra caramba, saiu da vila, 

teve que mudar, foi foda... Hoje, eles continuam não gostando, mas aceitam. Tem aquela 

coisa: minha mãe vê que eu estou bem, tenho minha grana, não dependo de ninguém, está 

dando certo pra mim, então, já estão se acostumando”.  

 
 

Leo 

  

Leo acredita que ser ator pornô é como ser jogador de futebol: ou se nasce assim, 

ou não se nasce. “Você não se faz ator pornô, você nasce. Houve vários caras que tiveram 

chances e não rolou. É assim que funciona: tem que nascer, ter feeling, porque ser ator 
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pornô é uma coisa que todos os homens gostariam de fazer, mas não entram homens no 

mercado. É uma coisa difícil de você explicar”.  Segundo conta, desde os oito anos de 

idade soube que queria se dedicar a este ofício. Olhava as revistas e os vídeos de seu irmão 

mais velho – Leo é o menor de seis irmãos, quatro mulheres e outro homem – e ficava 

excitadíssimo, “batendo punheta”, como ele diz, o tempo todo, só conseguia pensar em 

sexo.  Começou a freqüentar bares e “puteiros” com 16 anos – ele sempre aparentou ter 

mais idade do que realmente tem – onde ficava olhando as meninas, conversando e 

escutando as conversas, mas ainda não tinha coragem para sair com nenhuma delas. Aos 

17, tomou coragem e começou a sair com uma garota que fazia programa nesse local. Em 

suas visitas constantes a esses lugares, costumava perguntar se alguém dali tinha feito 

filme pornô ou se conheciam alguém que pertencesse a esse meio. Ele acreditava, por 

instinto, que ficando perto das garotas alcançaria seu objetivo. E estava certo. 

Leo nasceu em 1984, em São Paulo. Seu pai é de Mato Grosso e trabalhou toda a 

vida na construção civil. A mãe, oriunda de Minas de Gerais, sempre se dedicou ao lar. 

Leo estudou em uma academia pública de música (quando me contou a respeito, mostrou-

me seu violão, colocado ao lado do sofá em seu apartamento), gostava de chorinho, de 

música erudita, só que, para ele, isto é um hobby. Já fez filmes, inclusive, em que aparecia 

tocando. “A música”, me disse, “é um hobby que acalma a saúde”. Estudou no 

conservatório dos 12 aos 18 anos, e chegou a concluir o curso, mas não seguiu carreira. 

“Quando eu penso em música”, disse, “penso que é um dom que Deus deu para mim, só. 

Não pra ganhar dinheiro. É igual a uma pessoa que pinta um quadro, mas eu não quero 

ganhar dinheiro com isso, porque eu sempre quis ganhar dinheiro fazendo filme pornô”. 

Afirma ter tido esta vontade desde a primeira vez em que seu “pinto ficou duro”. Foi a 

única coisa que ele pensou em se dedicar e da qual nunca desistiu.  

 Pouco antes de completar 18 anos, Leo visitou um “puteiro” em Santana. “Era uma 

casa diferente, parecia uma casa normal que só funcionava de dia”. Ele entrou e sentou-se 

em um sofá, enquanto as garotas iam passando e se apresentando. “Oi, sou Marlene e tenho 

20”, “Olá, sou Carla e tenho 22”, assim passaram umas seis garotas na sua frente. Quando 

a gerente lhe perguntou qual delas ele iria escolher, ele respondeu: “você”. A gerente riu, 

nervosa, falou que já não fazia programa, que agora era a gerente, e seu irmão, o dono da 

casa, mas Leo não desistiu. Aquele dia, ela não quis ficar com ele, mas ele voltou, juntou 

um bom dinheiro e se apresentou de novo na casa. “Eu queria falar com você”, disse a ela. 

A gerente deu risada. “Quanto é seu programa?”. Ela insistiu que já não fazia mais esse 

tipo de coisa. “Será que eu sou tão feio assim que você não quer ficar comigo?”, perguntou 
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Leo. “Você até que é bonitinho, mas eu não posso, não faço mais isso”, disse ela, “se eu 

fizesse, iria cobrar muito, duzentos reais por uma hora”. Naquela ocasião, o programa 

custava 30 reais por meia hora, e 50, por uma hora. Mas ela não sabia que Leo estava com 

dinheiro, pois ele trabalhava em uma fábrica de confecção e acabava de receber seu salário. 

“Vamos subir, então?” Ela ficou um pouco nervosa, mas finalmente cedeu. Leo queria que 

ela se apaixonasse por ele. Tratou-a com delicadeza, beijou-a muitas vezes, cobriu-a de 

elogios e a fez gozar, lembra-se. Ao final do programa, ela não quis receber o dinheiro do 

pagamento, e assim continuaram se relacionando. Naquele momento, ele ia fazer 18 anos e 

ela tinha 27.    

Foi ela que travou o primeiro contato de Leo com a pornografia por meio de uma 

amiga, garota de programa, que já tinha trabalhado como atriz. Assim, ele conheceu 

William e teve a oportunidade de fazer seu primeiro filme, uma gang bang com 16 rapazes 

e duas mulheres, na qual ele faria o papel de entrevistador.97 O diretor viu que ele tinha 

potencial e lhe disponibilizou alguns contatos. No início, foi difícil, mas era tudo o que Leo 

queria. “Tá no sangue, ator pornô não é para qualquer um. Não em relação à virilidade, 

mas em relação ao feeling. Poucos vão agüentar porque é um trabalho difícil, não se ganha 

muito. Muitos querem, mas não são todos que conseguem”, comenta. Em sua opinião, ser 

um bom ator pornô é a mesma coisa que ser um bom professor, um bom médico ou um 

bom jogador de futebol: “você tem que ter uma boa cabeça, querer sempre o primeiro 

lugar, ter disciplina”. O grande segredo, segundo ele, é gostar muito de mulher, cuidar do 

corpo, manter-se saudável, “porque, se não descansar bem, não se alimentar bem e não 

praticar uma atividade, o corpo não vai reagir, não vai ter uma boa ereção”, explica.  

Além dos cuidados com o corpo, Leo acredita na importância de se manter uma 

disciplina quanto à vida privada e ao espaço doméstico. Nas redes, é conhecido como um 

rapaz que gosta de literatura e que é focado no que deseja fazer. “Eu cuido do corpo e da 

alma” diz, “assim, eu consigo me excitar só de olhar uma mulher. Eu imagino situações 

com mulheres. Eu já fiz filme com mulher alta, baixa, bonita, feia, mulher obesa, magra, 

velha, nova, com anã, tudo isso é psicológico”. O que ele não faz é filme com outros 

homens, nem com travesti. “Eu acho que isso é uma escolha, porque filme, eu não faço só 

pelo dinheiro, eu faço porque eu gosto. Eu preciso do dinheiro, claro, mas se fosse só o 

dinheiro, a gente ia roubar. No pornô, você não faz só pelo dinheiro, no fundo, você gosta, 

                                                 
97 Os filmes de gang bang e de festas de carnaval utilizam, com freqüência, uma pessoa que atua como 
animador do evento, apresentando com microfone em mãos os oficiantes e as práticas. Esta pessoa serve para 
guiar as câmeras em direção aos momentos mais “quentes” das transas e incrementar a dramaticidade de 
espetáculo.  
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senão poderia procurar outra coisa, outra maneira de ganhar dinheiro. Tem dinheiro fácil 

pra todo mundo”. 

 Atualmente, Leo grava em torno de dez cenas por mês, trabalhando para distintas 

produtoras. Participa também de fotonovelas, mas não faz programas, nem shows de strip-

tease. Em um mês considerado bom, consegue ganhar cerca de 3.000 reais. Ele se gaba de 

saber cuidar do dinheiro, comentário recorrente também entre seus colegas. Com 23 anos, 

já tem apartamento próprio e o projeto para o futuro de investir em imóveis, comprando 

uma ou duas kitinetes para, em seguida, alugar. Ele diz que gasta pouco dinheiro porque 

não bebe, não fuma, não usa drogas e sai pouco. Não gosta de baladas eletrônicas que são 

as mais caras, e sim de beber uma cerveja e conversar. Também não gosta de ir a casas de 

swing para transar. Isto não desperta seu desejo. Enfim, diz que tenta ser diferente em sua 

vida particular, para poder gastar energia na produção de pornô.  “Quando Leão [seu 

nome artístico] entra, Leo sai”, me disse ele.  

 
Não se pode querer ser uma única pessoa, senão atrapalha as coisas. Leão faz coisas 
que o Leo não conseguiria fazer, como transar com mulheres de 230 quilos, com 
mulheres de 68, 70 anos, com anã. Tem coisas difíceis nos filmes. Quando tenho 
que contracenar com muitos homens, é difícil manter a excitação, como nas cenas 
de dupla penetração ou nos filmes de gang bang. Eu não tenho piercing, não tenho 
tatuagem, não pinto o cabelo, não faço nada. Mas eu tento fazer o melhor, lá, na 
cena, eu tento ser exibicionista, porque é uma forma de desinibir. Leão é 
exibicionista, Leo não é.  

 
 

Para ele, as duas identidades não devem se misturar. Os atores devem conservar os 

limites, precisam de um momento para relaxar, para esquecer daquilo, porque pornô é 

“uma coisa que mexe muito com a cabeça”, comenta: “tem gente que fica em depressão 

depois de um tempo de fazer filme, tem gente que pensa em se matar, até”.  

 Sua família lida bem com o fato de ele ser ator pornô. Comenta que seu pai sente 

orgulho, inclusive, pois guarda as capas dos filmes em que seu filho trabalha e mostra para 

os amigos, dizendo “eu nunca tive a sorte de fazer isso, quem dera... meu filho teve”. Sua 

mãe e irmãs, no começo, não gostaram e reprovaram sua escolha. Achavam que, 

trabalhando no pornô, Leo iria pegar doenças e conhecer pessoas corruptas e pervertidas. 

Com o tempo, foram se tranqüilizando ao perceberem que ele conseguiu comprar seu 

próprio apartamento e, eventualmente, até ajudá-los economicamente – mas, sobretudo, 

que ele não adentrou os “caminhos perigosos” que elas imaginavam ao pensarem em 

pornografia.  
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Leidi, sua namorada, também se tornou atriz. No começo, ela atuava como garota 

de programa e fazendo shows, mas ele a apresentou a diretores e produtores que 

imediatamente a convocaram para atuar. Contudo, com relação a isto, Leo tem um senão: 

ela somente pode participar de filmes, se for contracenando com ele. Não deseja que ela 

atue com seus colegas, pois acredita que o circuito de atores é pequeno e está permeado 

por competições. A este respeito, comenta:  

 
Eu a levei para fazer filmes e assim conseguir mais dinheiro para comprar sua casa 
e se ajeitar, porque ela sustenta sua mãe e sua filha e já tem conseguido tudo o que 
queria: comprou seu carro, agora pouco fez lipo. A família dela também aceita o 
trabalho dela e o meu, porque foi ela que ajudou sua mãe a sair de uma situação 
difícil. Os outros filhos que ficavam criticando não ajudaram, mas Leidi, que todos 
falavam que era a puta, foi a única que ajudou.  
 
 

No momento da entrevista (outubro de 2007) Leo e Leidi completavam dois anos e 

quatro meses de namoro. Na ocasião, ele se gabava de ser um dos poucos atores que 

consegue manter um namoro duradouro. De fato, ele só costuma se relacionar com 

mulheres de sua rede. Com relação a isto, comenta: “no meio, não é fácil encontrar 

namoros de muito tempo. O problema é que as pessoas não sabem separar, tem que separar 

as coisas: trabalho é trabalho e vida pessoal é vida pessoal. É o único jeito de você 

conseguir fazer alguma coisa. Tipo assim: eu não posso ter ciúme dela fazer programa 

porque ela está ganhando seu dinheiro com isso, e ela não pode ficar pensando que eu 

transei ou não transei no filme, porque é meu trabalho”. 

Até quando pensa continuar como ator pornô? pergunto a ele. “Até virar produtor. 

Quero continuar no pornô produzindo meus próprios filmes, dirigindo e produzindo”, me 

respondeu, “ou até que Deus decida, porque também não dá para saber”. Leo gosta de ser 

reconhecido, desfrutando da fama que lhe proporciona sua profissão “querendo ou não”, 

disse, “para os outros, eu vou ser sempre um ator pornô, mesmo que eu pare. As pessoas 

sempre vão me ver como ator pornô, não adianta”. Sua adesão à pornografia é total, como 

também a satisfação ali alcançada: “Quando alguém me liga e sei que vou trabalhar, eu 

fico feliz na hora. Levanta o astral. Pode ser domingo, o que for, porque eu gosto do que eu 

faço, e nenhum preço paga isso”. 
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5.3.   Percursos dissidentes  

 
 

Nesta seção, busco enfatizar as convenções sociais, as redes relacionais e as 

moralidades que permeiam as trajetórias de atores e atrizes para além do universo pornô, 

com base em suas biografias. Com a categoria percursos dissidentes assinalo não somente 

o caráter transgressor de sua profissão, mas também aquele implícito em vários dos 

roteiros por eles percorridos: migrações (micro e macro) em função da indústria sexual; 

assunção de trabalhos, práticas sexuais, estilos de vida e modelos de relacionamentos 

afetivos divergentes do tradicional; e, de modo geral, adesões ao mercado do sexo com 

todas as implicações negativas daí decorrentes. Em um movimento duplo de aproximação 

e afastamento, dialogo com Howard Becker (1971) e seu conceito de carreira desviante, 

autor este mencionado páginas atrás, quando procurei examinar a identificação do outsider 

no interior das próprias redes do pornô. No entanto, na análise das trajetórias de vida, 

percebo certas ressalvas quanto a aplicação desta noção. Explicarei brevemente porque não 

me valerei desta última, apesar da categoria percursos dissidentes nela inspirar-se 

claramente.  

Tendo como substrato empírico sua pesquisa com músicos de jazz consumidores de 

maconha, para Howard Becker (Ibid), os outsiders são indivíduos considerados 

transgressores de uma determinada norma social, sendo portanto, vistos como desviantes 

por aqueles que as criam e cumprem. O desvio não existe em essência, explica, sendo 

construído na interação com os indivíduos ou grupos que elaboram as normas e os estilos 

de vida que pretendem impor. Assim, o desvio nasce na acusação, momento em que se 

torna possível o desencadeamento de uma carreira desviante. Na construção desta carreira, 

Becker (Ibid) enfatiza a presença de motivações e interesses não conformistas e de rechaço 

às normas convencionais. Os desviantes desenvolvem padrões de conduta, identidades e 

subjetividades a partir do desvio, racionalizando e justificando suas posições morais com 

base em perspectivas e sentimentos coletivos sobre seus estilos de vida. Em definitivo, a 

carreira desviante implica, segundo o autor, a assunção de uma escala de valores 

alternativa e provavelmente antagônica e a manutenção do comportamento desviante como 

sistema de interação, o qual em casos específicos pode se associar a práticas vanguardistas 

(Velho, 1977). 

Como o desvio, a dissidência também constrói-se na interação. Ninguém é 

dissidente per se, mas em relação a outra coisa, neste caso sendo visões de mundo e 
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convenções sociais de caráter dominante. Em seu significado sociológico, o desvio nasce 

da acusação. Certamente, também a dissidência pode ter uma acusação como ponto de 

partida, mas se a percebermos como algo não gerado unicamente na rotulação feita pelos 

outros – mas cuja gênese repousaria na auto-afirmação individual, na subjetividade e na 

interpretação do próprio self – muito provavelmente poderíamos expandir a abrangência e 

a aplicação do conceito. Sendo auto-afirmativa, a dissidência esboça-se como um conceito 

móvel: os sujeitos podem auto-afirmar-se como dissidentes dependendo do contexto, da 

situação ou do interlocutor com o qual interagem ou, como no caso desta pesquisa, 

movimentar-se dentro da própria rede do pornô e situacionalmente posicionar-se como 

dissidente ou atribuir tais características aos outros.  

Na teoria do desvio, desviantes e normais existem como correlatos opostos. Ao 

observar meu campo, no entanto, tal oposição, ainda que existente, não se sustenta. As 

fronteiras são borradas, permanecendo em movimento e não são de modo algum absolutas, 

pelo fato de muitas pessoas da rede estarem estabelecidas, em outros aspectos de suas 

vidas, conforme os padrões socialmente aceitos: alguns são pais e mães exemplares (no 

sentido comum da palavra), outros, filhos e filhas que mantêm relações normativas 

tradicionais com suas famílias, além daqueles reconhecidos em profissões distintas – como 

no caso do doutor em filosofia – ou como empresários bem sucedidos, no caso de muitos 

realizadores de pornô.  

Meu olhar em relação à dissidência móvel aproxima-se da leitura feita por Velho 

(1974) sobre a teoria do desvio. Segundo o autor, o desviante “é um indivíduo que não está 

fora de sua cultura, mas que faz uma ‘leitura’ divergente [...] Existem áreas de 

comportamento em que agirá como qualquer cidadão ‘normal’” (Ibid, 27). Meu propósito é 

mostrar como, no universo por mim pesquisado, a dissidência não é experimentada de 

forma absoluta em todos os domínios da vida, nem responde obrigatoriamente a 

motivações e escalas de valores alternativos que possam vir a convergir em uma carreira 

desviante. O campo pesquisado remete a uma dissidência situacional que pode ser lida nos 

termos de desterritorialização relativa, como proposto por Perlongher (1987: 186): “no 

sentido de que os sujeitos não perdem suas vinculações com o universo normal e familiar 

in totum, não criam necessariamente sistemas de sociabilidade, autônomos e contrapostos 

aos da sociedade respeitável, mas desenvolvem ‘valores subterrâneos’”. 

A noção de carreira, por sua vez, insinua um processo linear, motivo pelo qual 

percebo certos riscos em utilizá-la para me referir às trajetórias de vida das pessoas por 

mim pesquisadas, risco este já identificado por outros estudiosos do desvio (Taylor, 
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Walton e Young, 1975, apud Perlongher, 1987): a dificuldade em se traçar as seqüências 

fixas que percorrem (ou que devem percorrer) as pessoas que avançam em 

comportamentos desviantes de menor ou maior gravidade e a “imprevisibilidade nos 

mecanismos que levam os sujeitos a ingressar na sociabilidade ‘desviada’ e, também, a sair 

dela” (Perlongher, op cit., 173).  

Sendo assim, prefiro empregar a noção de percursos que evoca a idéia de 

deslocamento, movimentação, espaços percorridos. Não se tratam, aqui, de carreiras 

lineares em função da construção do comportamento desviante, mas de percursos móveis, 

circulatórios, movediços, que não obedecem a uma ordem específica, apresentando-se de 

forma diferenciada nas experiências pessoais, cada indivíduo sendo capaz de manipular de 

maneira relativamente autônoma.  

 
 
5.3.1.  Deslocamentos, pontos de inflexão, escolhas 

 
Nas biografias analisadas, percebemos um primeiro momento de quebra, 

invariavelmente associado a uma decisão. Para Lua, Denise e Nuno, tal momento está 

relacionado à saída de seus lares de origem, movimento que implicou a transferência de 

suas cidades de origem, o abandono das redes sociais que ali mantinham e do vínculo 

familiar imediato, para se deslocarem para uma cidade que acreditavam que lhes ofereceria 

a oportunidade de ir atrás de seus objetivos e alcançá-los.  

Trata-se de uma experiência bastante comum entre atores e atrizes da pornografia. 

Um grande contingente de pessoas que ingressam no pornô, procede do interior de São 

Paulo, do Rio de Janeiro, Porto Alegre e de outras cidades do sul do país. Outros provêm 

de Minas Gerais e, com exceção de alguns baianos e pernambucanos, é bastante raro 

encontrar na pornografia pessoas do Norte ou do Nordeste do país. Muitos migram em 

busca do “sonho paulistano”, acreditando na possibilidade de um melhor nível de vida, na 

obtenção do emprego e dos salários não existentes em suas cidades, na conquista de 

autonomia econômica e de inserção social.  

Contudo, muitos descobrem rapidamente que alcançar os objetivos almejados não é 

algo imediato nem tão factível quanto esperavam. O sonho não aguarda por eles na 

primeira esquina. Percebem, então, que o mercado do sexo se configura em uma opção 

que, apesar das dificuldades, pode oferecer atrativos e interessantes destinos. Alguns 

ingressam neste universo fazendo programas, shows em boates e, eventualmente, 

participando de revistas eróticas. Daí aos filmes pornográficos, a distância é pequena. 
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Outros, já inseridos no mercado do sexo em suas cidades de origem, migram para São 

Paulo visando maximizar os resultados de seu exercício, ou já tendo estabelecido 

previamente os contatos para o ingresso na pornografia.  

Muitos deles, no entanto, perseguem uma aventura: o desejo de viver experiências 

inexistentes em suas cidades e de transitar por ambientes nos quais possam expressar suas 

subjetividades e opções sexuais com menores constrangimentos. Ao viajarem para São 

Paulo, muitas pessoas da rede estão numa busca intensa pela liberdade, seja para 

experimentar estilos de vida que afrontam as normas sociais tradicionais ou que 

simplesmente têm lugar nas convenções sociais das juventudes urbanas, seja para transitar 

por diversos domínios, manipulando de forma mais eficaz o sigilo e as apresentações de si. 

A cidade permite anonimato, ou melhor, anonimato relativo nos termos de Velho e 

Machado (1967), por ser “um mosaico de pequenos mundos que se tocam, mas não se 

interpenetram” (Park, 1967: 67), sendo caracterizada pela heterogeneidade, pela densidade 

e pelas fragmentações sociais. Enfim, nestes contextos, as pessoas contam com maior 

abertura para “desempenhar[em] papéis diferentes em meios sociais distintos, não 

coincidentes e, até certo ponto, estanques” (Velho e Machado, op cit., 80), uma questão-

chave para sujeitos que circulam por universos altamente estigmatizados.  

Sendo assim, o momento de quebra ou de afastamento físico das redes familiares é 

vital, sendo para muitos o primeiro passo para se dar início a uma trajetória na pornografia 

ou no mercado do sexo em geral. Os efeitos decorrentes desta situação são vivenciados de 

modos distintos, podendo estar permeados por dificuldades substantivas no que diz 

respeito à inserção social, por tristezas, por crises de existência e sentimentos de solidão. 

Contudo, algumas pessoas chegam a vivenciar tais dificuldades como períodos de diversão 

e de descobrimento da novidade, como territórios simultaneamente arriscados e prazerosos.  

Uma vez no interior da rede, o mercado lhes abre seu leque de possibilidades. 

Algumas delas configuram-se como as trilhas mais viáveis para novatos, migrantes e 

aqueles que estão em busca de ingressar neste universo. Os privês são um bom exemplo 

desta situação. Em geral, privês que funcionam em esquemas similares ao descrito na 

biografia de Nuno, representam lugares de passagem para garotos e garotas, constituindo 

espaços fugazes ou intermitentes em suas trajetórias. Começando por ali seus percursos, 

costumam sair em busca de outros métodos de trabalho, logo que conseguem juntar algum 

dinheiro, ou criar novas relações em outros circuitos do mercado. Nestes privês, como na 

pornografia, a população é flutuante: as pessoas saem, tentam estabelecer-se de outras 
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maneiras, voltam quando precisam, saem novamente, indicam seus amigos etc. Os donos 

destes estabelecimentos, por sua vez, diante destas eventualidades, também permanecem 

em constante busca por novas pessoas para recrutar.    

No caso de Leo e Andréia, entre muitos outros atores e atrizes do pornô, o 

momento de inflexão não consistiu na migração, mas na decisão de ingressar na 

pornografia, sendo que a vivência desta situação específica também assume diferentes 

aspectos. Enquanto para uns trata-se de uma ruptura dramática com suas famílias, para 

outros, tal transgressão é relativizada – por exemplo, em situações nas quais o trabalho 

com o sexo viabiliza assistência econômica aos parentes, ou ainda quando os vínculos de 

amor familiar são tão fortes que não há espaço para separações radicais e a transgressão 

acaba sendo tolerada. 

 Para muitos outros, no entanto, o momento de inflexão não ocasiona experiências 

constrangedoras sempre que se consiga manter o ato em segredo. Para alguns, por sua vez, 

a transgressão é sentida em seus núcleos familiares, mas concomitantemente banalizada 

devido a fatores diversos: por exemplo, o fato de ser um rapaz e não uma moça quem dá o 

passo em direção ao pornô. As biografias apresentadas nos mostram alguns aspectos das 

relações familiares que sustentam estes sujeitos: várias delas nos falam de famílias 

amorosas que terminam por acolhê-los, outras de rupturas dolorosas. Muitas das histórias 

que encontrei no campo retratam estes homens e mulheres como filhos e filhas amorosos, 

que alimentam vínculos próximos com seus parentes. Algumas destas pessoas sustentam 

que seus pais não somente têm conhecimento de suas vidas no sexo, como exploram esta 

condição. Em resumo, tais relações caracterizam-se pela heterogeneidade.  

Por outro lado, me interessa destacar que, em todas estas trajetórias, se entrevê 

claramente a presença de uma escolha, questão amplamente destacada por meus 

entrevistados na exposição de suas biografias. As pessoas desta rede, em geral, percebem-

se a si mesmos como indivíduos que fazem opções, seja em meio a um leque de 

possibilidades, ou mesmo em meio às limitações. A respeito da escolha, em si, desejo 

destacar dois pontos. O primeiro tem a ver com os discursos elaborados para se expressar 

os motivos para o ingresso no pornô. No trabalho etnográfico, percebi dois tipos de 

respostas: daqueles que manifestam tê-lo feito por gosto e daqueles que manifestam tê-lo 

feito por dinheiro. Em geral, a primeira resposta corresponde aos rapazes – os de filme 

hetero, de modo enfático – enquanto a segunda configura- se como a mais recorrente entre 

as mulheres. As das travestis oscilam entre umas e outras e na união de ambas.  
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Gaspar (1985), em seu estudo sobre garotas de programa, analisa a promiscuidade e 

seu potencial para tornar-se uma acusação quando vinculada às mulheres. O que está em 

jogo na prostituição é, explica a autora, a dissociação entre o sexo e o sentimento amoroso, 

dissociação característica e legitimada para o comportamento sexual masculino nas 

sociedades mediterrâneas, complexo cultural ao qual o Brasil tem sido associado (Aragão, 

1983, apud Gaspar, 1985). Assim, a partir do comportamento sexual recatado ou 

promíscuo, são estabelecidas diferenças de gênero nas quais estão implícitas noções de 

honra. Sendo assim, fazer sexo sem sentimento remete a uma dimensão moral forte em 

nossas sociedades, avaliada de modo diferenciado em relação a homens e mulheres. Se, 

como vemos no caso da biografa de Leo, ser promíscuo, “comedor” ou garanhão, 

incrementa seu prestígio, já no caso das mulheres, o mesmo tipo de comportamento as 

deslegitima socialmente. Sendo assim, as integrantes do circuito pesquisado, em sua 

maioria, fazem uso de justificativas que deslocam o prazer sexual como motivo legítimo, 

sendo o dinheiro (como discutido no segundo capítulo), situacionalmente, um elemento 

que consegue borrar a transgressão. 

Maria Dulce Gaspar (1985:104) analisa como o fator dinheiro consegue reforçar a 

acusação de promiscuidade que recai sobre as prostitutas. Minha percepção é a de que, 

mesmo concordando com esta análise, o dinheiro quando utilizado como justificativa 

também consegue deslocar ou debilitar a acusação sendo, por este motivo, recorrentemente 

utilizado pelas mulheres da rede. Isto é reforçado quando ele visa a obtenção de um 

objetivo fixo: a compra de uma propriedade, o pagamento dos estudos, a manutenção dos 

filhos e das famílias ou a criação de um negócio próprio, por exemplo. Sendo assim, a 

adesão ao mercado do sexo é vislumbrada como uma etapa na vida destas pessoas e não 

como um fim em si mesmo. Tal situação pretende entrever como, para muitas destas 

pessoas, a pornografia não consiste em um projeto pessoal, sendo o projeto aquilo que a 

pornografia lhes permitiria obter.  

No entanto, embora em minoria, também existem atrizes que desafiam o “discurso 

oficial”, revelando ser o prazer sexual o principal motor de sua incursão no pornô. Alguns 

indivíduos da própria rede avaliam positivamente tal fato, pois sendo elas “desencanadas” 

em sua postura relativa ao sexo, são maiores as probabilidades de êxito na carreira.  

Por outro lado, ainda em relação à questão da escolha, é preciso enfatizar que 

muitos rapazes e garotas decidem não entrar ou não continuar em empregos convencionais, 

devido à falta de vontade de cumprir horários estritos de trabalho, recebendo em troca um 

salário irrisório, quando comparado ao dinheiro que se pode obter na pornografia e/ou 
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fazendo programa. Em suas visões de mundo e estilos de vida, o apreço pelo dinheiro 

coexiste com uma alta valorização de rotinas de trabalho alternativas às convencionais.  

Assim, embora entre atores e atrizes exista a clara percepção das dificuldades de 

seu trabalho e das dimensões do risco quando o próprio corpo atua como mercadoria, a 

linguagem que fala da exploração – com a qual recorrentemente referem-se aos esquemas 

comerciais da indústria sexual – é situacionalmente ajustada a discursos de acomodação, 

parafraseando Wacquant (2000). Nestes últimos, a pornografia e seus trânsitos pela 

prostituição são positivados em função daquilo que podem proporcionar, à diferença dos 

trabalhos convencionais a seu alcance, tendo-se em conta que muitos nem mesmo 

completaram (ou apenas terminaram) o segundo grau.  Neste sentido, o trabalho sexual 

viabiliza outro tipo de dignidade, constituindo uma trilha efetiva para se localizar do lado 

da produção e não especificamente na categoria de produto. Enfim, suas experiências 

remetem à pesquisa de Wacquant (Ibid, 138): 

 
Os boxeadores apreciam estar “bem no lugar da produção”, serem “self-made men” 
no sentido literal de produzirem-se a si mesmos através do trabalho corporal diário 
na academia e fora dela. Muitos deles inicialmente buscam a profissão por causa de 
uma combinação de amor ao jogo e desejo de escapar dos “trabalhos escravos” da 
manufatura decadente e da nova economia de serviços, nos quais se é obrigado a 
“engraxar os sapatos dos outros” e agüentar submissão pessoal, humilhação cultural 
e perda de honra masculina para assegurar condições para um emprego durável – 
tudo isso para ganhar uma ninharia que não garante nem segurança econômica, nem 
oportunidades de promoção (Bourgois, 1995). Eles consistentemente interpretam o 
boxe profissional como uma rota de fuga diante do destino modal de “passar por 
vinte diferentes empregos” que não levam a lugar algum.  
 
Assim, na escolha por trilhar o caminho do sexo, a valorização desta “outra 

dignidade” soma-se ao prazer pelos estilos de vida que esta nova ocupação os impele a 

assumir. Além do dinheiro, também se aprecia a sociabilidade que envolve as redes do 

pornô, permeada pela boemia, pela autonomia – ou ao menos a flexibilidade com relação 

ao cumprimento de horários – pela vida noturna, por certas viagens, pelos privilégios 

oferecidos por alguns clientes etc.  

 
 

5.3.2.  Arranjos conjugais  

 
Durante a etnografia, sempre me intrigou o questionamento acerca da vida extra-

profissional dos sujeitos que atuam no pornô. Quem são estas pessoas para além das redes 
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do sexo? Quais são suas visões a respeito dos relacionamentos afetivos? O estigma social 

existente em relação à sua ocupação se estende às suas vidas íntimas?  

Estas têm sido preocupações bastante freqüentes entre os pesquisadores do mercado 

do sexo. No caso brasileiro, de modo geral, os estudos sobre a temática da prostituição têm 

dissertado sobre a vida destes sujeitos para além de sua ocupação (Souza, 1998; Pasini, 

2000; Fonseca, 1996; Kulick, 2008). Alguns destes autores chamaram a atenção para os 

limites simbólicos estabelecidos por aqueles que fazem programa para demarcar suas 

esferas públicas e privadas e diferenciar seus relacionamentos profissionais dos afetivos. 

Vários destes limites simbólicos inscrevem-se no próprio corpo – por exemplo, lugares que 

não permitem que sejam tocados pelos clientes, sendo reservados para namorados e 

maridos, assim como práticas sexuais exclusivamente realizadas com estes últimos (cf. 

Gaspar, 1985; Moraes, 1995): o beijo, por exemplo (Freitas, 1985 apud Pasini, 2000). Em 

poucas palavras, percebe-se uma preocupação em se mostrar que “uma prostituta, não é 

prostituta o tempo inteiro” (Moraes, op cit. 125), questão que alude às múltiplas 

identidades constituintes dos indivíduos e aos modos como estas são acionadas 

dependendo de contextos, situações e emoções diferenciadas.  

Os resultados de minha pesquisa dialogam com o recém-exposto. Os sujeitos que 

tive a oportunidade de acompanhar estabelecem fronteiras entre seus trânsitos pelas redes 

do sexo e seus círculos afetivos. Nas biografias apresentadas, evidencia-se os modos como 

constroem os limites com base em outras moralidades e convenções: Denise gostava de 

sentir-se plenamente amada, motivo suficiente para abandonar o mercado do sexo; Andréia 

acabou o namoro com o rapaz que a via basicamente como amante; Nuno preserva 

momentos de intimidade  junto a Felipe, também garoto de programa, procurando manter 

rotinas de um casal “normal” e Leo, por sua vez, acredita que os casais formados por 

pessoas que trabalham com o sexo somente podem sobreviver se souberem “separar as 

coisas”.  

No universo pesquisado, os relacionamentos afetivos configuram-se, em sua 

maioria, para dentro do mesmo circuito, isto é, entre integrantes das redes, sendo comuns 

casais conformados por atrizes e atores, como também por um destes dois com alguém que 

trabalha basicamente na prostituição. Muitos manifestam a vontade de namorar pessoas 

alheias ao meio, por considerarem que esta poderia ser uma estratégia para se estabelecer 

arranjos de tipo mais tradicional, duradouro e comprometido. De fato, na prática, entre 

algumas pessoas que estabelecem tal tipo de relacionamento, as expectativas costumam ser 

satisfeitas, enquadrando-se nos modelos tradicionais almejados. No entanto, é também 
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recorrente a opinião de que para quem é atriz ou ator pornô ou para quem faz programas, a 

possibilidade de se estabelecer um envolvimento emocional está cercada por impedimentos 

de ordens diversas. O principal deles é a dificuldade em se achar alguém que os ame 

sinceramente para além do desejo sexual e que não utilize o trabalho sexual como motivo 

para manipulá-los ou fazê-los alvo de constantes reclamações. Alegam, ainda, a 

dificuldade de se relacionar com alguém que seja compreensivo e não os obrigue nem 

estimule a se afastarem de um mundo que muitos não querem, ao menos temporariamente, 

abandonar: “a gente só serve pra amante”, disse Marcus, um ator, certo dia no set de 

filmagem, quando falávamos de suas dificuldades para namorar alguém alheio ao meio.  

Existem também casos de pessoas que transitam pelo mercado do sexo e que sustentam 

relacionamentos afetivos por fora da rede, com parceiros que desconhecem sua profissão. 

Esse tipo de situação é mais freqüente entre rapazes que “fazem michê”, os quais, 

simulando cumprir horários em trabalhos convencionais, perambulam por saunas, 

cinemões e diversos pontos de pegação. Alguns deles participam eventualmente em 

produções pornôs.  

Namorar alguém do circuito é geralmente mencionado como o meio mais viável 

para se estabelecer um casal por conta da afinidade nas visões de mundo, nas rotinas de 

trabalho, nos hábitos e nas expectativas de vida. Pelo fato de ambos trabalharem no sexo e 

conhecerem seus meandros, “as regras do jogo” são de caráter explícito, o que diminui 

espaços para o ciúme em relação à atenção dada a clientes ou às transas com diversas 

pessoas na pornografia. Neste sentido, existe transgressão dos protótipos conservadores e 

tradicionais das relações conjugais caracterizados pela monogamia como princípio 

fundador. Isto não quer dizer que seus arranjos conjugais sejam carentes de regras. Ao 

contrário, muitas pessoas buscam se apaixonar e estabelecer relacionamentos estáveis a 

dois, remetendo inclusive a moralidades tradicionais com todas as suas implicações. Nessa 

ordem de coisas, os clientes e as performances pornográficas não são vistos como 

infidelidade, mas como uma condição inescapável do trabalho, sendo que a ausência de 

afetos românticos nestes encontros funcionaria como aspecto distintivo.98  

                                                 
98 O amor é um deslocador/criador de significados nestas redes. Além da experiência recém narrada, vale a 
pena mencionar o caso de uma atriz que em entrevista em um programa noturno da Rede TV, em ocasião do 
lançamento de seu filme para a uma das produtora que acompanhei na pesquisa, repetiu por diversas vezes 
que seu filme não era pornográfico, e sim erótico. Diante da insistência da apresentadora em entender o quê 
fazia que um filme de sexo explícito não fosse pornográfico, e sim erótico, a atriz respondeu: “Porque eu fiz 
com meu marido, não com qualquer um. A gente fez com amor”. O amor apareceu aqui como um 
diferenciador claro entre aquilo que se tenta esconder e aquilo que se pode mostrar. Pelo fato de ter sido 
permeado por sentimentos “puros”, o sexo explícito se viu matizado e diferenciado das performances 
especificamente profissionais.  
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Tais experiências, ao invés de serem pensadas como contraditórias, devem ser 

vistas como remetendo à complexidade constituinte dos indivíduos no campo moral, 

lembrando o enunciado por Gilberto Velho (1986: 54): 

É importante assinalar que um indivíduo, em momentos e contextos específicos, 
pode apresentar comportamentos e atitudes classificáveis como novos ou modernos 
e, em outros, apresentar-se ligado a uma visão de mundo dita tradicional. Isso pode 
ser evidente quando distinguimos domínios, podendo, por exemplo, constatar que 
no terreno do trabalho o desempenho pode ser moderno e nas relações familiares 
tradicional. Mas, sobretudo, no domínio da moral fica nítida a variação, a tensão e a 
heterogeneidade.   
 

De acordo com suas éticas conjugais, são aparelhadas certas etiquetas e discursos, 

também de caráter moral, a partir dos quais interpretam a sexualidade ou a “identidade” 

sexual de seus parceiros. Por exemplo, ao longo da tese, tenho falado sobre os olhares 

vigilantes em relação à heterossexualidade dos homens. Muitos dos rapazes que formam 

casais com mulheres do meio trabalham como garotos de programa, atendendo 

principalmente a outros homens. Observei durante o trabalho de campo que suas 

namoradas ou cônjuges os chamavam de boy, em referência ao ofício da prostituição 

masculina e não às práticas homoeróticas por eles exercidas, o qual é outro significado da 

palavra. Em geral, as garotas não interpretam seus maridos e namorados como 

homossexuais nem tampouco como bissexuais, modos como são freqüentemente vistos por 

outras pessoas da rede. Elas entendem que, ao atuarem como boys, eles estão inseridos no 

mercado do sexo, sendo obrigados a atender entre sua clientela majoritariamente homens, 

além de mulheres, casais e eventualmente travestis – “eles ganham com isso”. Trazendo à 

tona o fator dinheiro, são justificadas práticas que, em outro momento, seriam condenadas, 

ou seja, o dinheiro, neste universo, pode situacionalmente liberar da acusação de desviante, 

como já dito anteriormente.  

Algumas destas garotas preferem que seus cônjuges façam sexo com outros homens 

em detrimento de mulheres e, sobretudo de travestis, pois este fato lhes oferece maior 

segurança de que, de fato, não haja infidelidade. Os clientes homens são pensados como 

bichas velhas que procuram por michês porque, de outro modo, não conseguiriam ficar 

com rapazes de atributos físicos desejáveis. A velhice, neste sentido, é sempre feminizada 

e associada ao papel da passividade sexual, enquanto a juventude e a masculinidade do 

boy, assim como seus discursos e performances, são identificados com o papel do ativo 

sexual. Como são ativos na cópula com o cliente, a heterossexualidade de seus maridos é 

resguardada, questão afiançada pela presença de dinheiro na interação. Ao mesmo tempo, 
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em seus imaginários, as bichas velhas permanecem à margem das qualidades estéticas 

aceitáveis e, portanto, inaptos a despertarem efetivamente o desejo sexual dos rapazes, 

sendo a ausência de desejo, a chave para a afirmação da fidelidade.  

As mulheres, ao contrário, possuem um potencial maior para desestabilizar a 

percepção de que cliente não conta como infidelidade. Nestes casos, há o risco de que eles 

possam sentir desejo sexual por elas, questão que evoca ciúmes e discussões de casal. As 

travestis, por sua vez, acarretam outros tipos de riscos. Andréia, por exemplo, proibiu 

Juliano, seu atual namorado, de fazer programa com travestis. Explicou-me seus motivos: 

“Programa com bicha, tudo bem, porque é corpo de homem. Agora, travesti tem corpo de 

mulher, mas tem pau. Não gosto disso, sei lá. Acho que homem que transa com travesti 

gosta de pau, porque se gostasse de corpo de mulher, então ficaria só com mulher”. Mesmo 

que, na prática, os boys exerçam o papel de ativos sexuais (como costumam manifestar), a 

presença de um pênis em um corpo de mulher evidencia, para as garotas, o risco de que 

seus cônjuges sejam “passivizados”, gerando a suspeita de que eles poderiam não ser 

estritamente heterossexuais, como afirmam.  

Enfim, são muitas as convenções morais mediante as quais se organizam os 

arranjos conjugais neste universo. Meu intuito foi o de mostrar algumas noções gerais que 

permitissem interpretar esta questão. Ao longo da exposição das biografias, algumas destas 

convenções se explicitaram. Por exemplo, a imposição de Leo para que Leidi, sua 

namorada, contracenasse somente com ele, na tentativa de preservar um espaço de 

intimidade sexual do casal que os colegas de trabalho, outros atores pornô, não pudessem 

infringir. Percebe-se assim como, de modo geral, as pessoas procuram estabelecer 

fronteiras que delimitem e diferenciem suas vidas nos territórios público e privado.99 O 

terreno dos afetos é particularmente instigante para percebermos os jogos morais que se 

emaranham em uma teia de significados múltiplos.  

Trabalhando com o sexo, as pessoas constroem uma personagem no sentido teatral, 

vestindo uma fantasia e assumindo uma nova identidade dentro dos parâmetros do palco. 

Para além destas fronteiras, contudo, a personagem já não é necessariamente o eixo central 

de suas subjetividades, vindo à tona outros eu, aqueles que afloram com maior liberdade 

nos contextos da intimidade. Isto me faz lembrar das palavras de Rita Cadillac, segundos 

antes de me conceder a entrevista: “Quer falar com Rita Cadillac ou com Rita de Cássia? 

                                                 
99 Questão que, obviamente, não é exclusiva destes indivíduos mas, ao contrário, constitui a própria 
complexidade do ser, em sentido amplo, constituindo a vivência individual da heterogeneidade, nos termos 
de Velho (1986). 
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Se quiser falar com a Cadillac, tem que aguardar até eu me maquiar, botar salto e trocar de 

roupa, mas se quiser falar com Rita de Cássia, isto que você vê aqui sou eu, uma mulher 

normal”. Também me faz lembrar de Mauro quando, certo dia, em meio a uma filmagem 

que dirigia, ligou para sua filha adolescente com o intuito de proibi-la de sair de casa 

usando uma mini-saia que lhe havia sido ofertada, por considerá-la “vulgar”. Remete, 

ainda, às palavras de Leo: “Quando Leão entra em cena, o Leo sai”. Tais experiências 

reiteram a percepção de que, mais do que carreiras desviantes, a vivência destas pessoas é 

elaborada por percursos nos quais experimentam o desvio das normas sociais e por outros 

em que o seguimento das mesmas constitui justamente seu fundamento moral. 

 
 
5.3.3.  Ética do instante 

 
 

A manutenção das fronteiras é pensada por muitos como o segredo para a 

prosperidade de um casal que trabalha com o sexo, a transgressão das mesmas sendo vista 

como a causa da efemeridade que caracteriza grande parte dos relacionamentos afetivos no 

interior do circuito e que existem paralelamente aos casais que se estabelecem por longas 

temporadas sob convenções próximas ao modelo tradicional. 

Acredito que tal efemeridade é mais uma manifestação dos estilos de vida e visões 

de mundo dos integrantes das redes do pornô. Suas convenções giram em torno de uma 

noção de juventude, na qual a experimentação do momento, do hoje-e-agora, sem a 

expectativa de se estabelecer compromissos duradouros, é a base da sociabilidade. Trata-se 

da mesma fugacidade com a qual muitos olham e interpretam seu percurso pela 

pornografia, sendo que tal ocupação, justamente por ser enigmática e desconhecida, 

desperta o desejo por uma aventura passageira. Trata-se, em resumo, de uma ética do 

instante, de um estilo de vida definido pela errância das relações, das vivências e de muitas 

emoções, o que poderia ser resumido no termo ficar. Ficar como verbo transitivo 

circunstancial e indireto (segundo o dicionário Aurélio), significando “permanecer por 

alguma temporada”, ou “namorar sem compromisso, durante um curto espaço de tempo”, 

segundo uso da palavra consagrado no Brasil.  

Tais estilos de vida também estão permeados pela intensidade, pela vivência de 

situações extremas que talvez, justamente por isso, perdem o interesse uma vez atingido o 

clímax. Sendo assim, muitas pessoas aderem a relacionamentos afetivos que experimentam 

com intensidade e, uma vez consumada a magia do momento, “partem para outra”. Nestes 
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casos, tal intensidade, por momentos, caracteriza-se por ciúmes, brigas, separações 

temporárias e reconciliações, que transformam tais namoros num constante frenesi de idas 

e vindas. Para além das parcerias e namoros, a intensidade também atravessa seus estilos 

de vida de diversas formas, sendo associada ao prazer e ao perigo: um perigo que dá prazer 

e um prazer que é perigoso. A ética do instante é constituinte dos ritmos vertiginosos de 

seus percursos, tanto nas redes do sexo, quanto em alguns de seus contextos de 

sociabilidade.  

O ficar pode ser estendido ao território das amizades, a fugacidade compondo os 

cimentos de muitas das relações interpessoais por eles estabelecidas. Os vínculos afetivos, 

a solidariedade, a cooperação e o aconselhamento mútuo que os une, se entrelaçam a 

sentimentos de competição, à fofoca e, em alguns casos, à sedução dos parceiros alheios. 

Alguns fazem alusão às dificuldades para se estabelecer amizades profundas na rede de 

garotos e garotas. A este respeito, Gabriel, ator e garoto de programa, afirmou: “Eu já 

juntei 7.000 reais em pouco tempo e torrei tudo. Quando tive dinheiro, apareceu um monte 

de amigo, amigos só pra isso. Depois, passei por um monte de experiências, fiquei 

arrasado. Passei por uma época que me senti sozinho, cheguei a pensar em sair deste 

mundo, e cadê os amigos?”. A percepção compartilhada por muitos de que, nesta rede, as 

amizades são “artificiais”, não exclui o estabelecimento de convivências harmoniosas, 

provavelmente pelo próprio fato de se reconhecer a efemeridade como código da interação. 

Isto tampouco exclui que, dentro de todo este emaranhado fugaz, sejam gestadas algumas 

relações de amizade profundas, comprometidas e sinceras.  

Em seu depoimento, Gabriel chamou a atenção para o modo como gastou seu 

dinheiro em um “abrir e fechar de olhos”. Nesta rede, são freqüentes as alusões a respeito 

dos modos disparatados como garotos e garotas gastam o dinheiro que ganham trabalhando 

no pornô ou fazendo programas. Pessoas das equipes de produção do pornô – geralmente 

bem estabelecidas economicamente, com vidas privadas “ordenadas” dentro de parâmetros 

sociais legitimados – avaliam negativamente tal fato, interpretando-o como falta de visão, 

em contraposição aos que são vistos como tendo “boas cabeças”, isto é, aqueles 

conscientes de que suas trajetórias nas redes do sexo não serão eternas, e que aproveitam 

seus momentos de sucesso para poupar dinheiro ou investi-lo em bens duradouros. Eu 

relaciono este fato com a própria ética do instante anteriormente mencionada: o dinheiro 

para estas pessoas é um elemento circulante, rapidamente obtido  ao se prestar serviços 

sexuais a um cliente ou ao se gravar uma cena. Seu gasto desmedido, neste sentido, espelha 

os estilos de vida existentes neste universo, guardando intimidade com a noção de 
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juventude aí gestada, caracterizada pela valorização da diversão, das baladas, do consumo 

de algumas drogas, do investimento na manutenção ou construção da beleza física, em 

resumo, de um tipo especifico de hedonismo.100   

Para concluir este capítulo, volto a outra dimensão da efemeridade já mencionada 

ao longo da tese: a tendência a sempre se sair do mercado por vontade própria ou pelos 

avatares da indústria. Qual seria, então, o “depois” para estas pessoas? Trata-se, 

provavelmente, de uma pergunta artificiosa se levarmos em conta a heterogeneidade desta 

rede. No entanto, alguns se aventuram a respondê-la. Nas palavras de Zilio:  

 
Eu fico feliz quando o povo do pornô procura outras perspectivas, porque a 
pornografia é curta. A pornografia para essas pessoas é curta, ela não é uma vida 
longa, não é uma via estável. Um garoto de programa que começa com 18, trabalha 
até os 30 anos, depois disso... Eu conheço todo o tipo de casos. Têm pessoas que 
voltam para o seio da família. Não aproveitaram tudo que ganharam, gastaram tudo, 
e voltam pra casa sem um tostão pra arrumar um emprego. Têm outros que 
arrumam uma mulher que os sustente e se transformam em pessoas frias, que tratam 
o outro como um objeto. Também têm aqueles que começaram com 18 anos e que, 
com 25 ou 26 anos, já têm seus próprios negócios, cafés, bares, boates, salões de 
cabeleireiro. Muitos conseguem fazer faculdade e aproveitam a vida depois, 
fazendo aquilo que gostam e que estudaram pra aquilo. Outros chegam aos vinte, 
vinte e poucos anos e procuram um emprego normal em banco – isso mais pro nível 
A e B – procuram trabalhar em banco ou em comércio e fazem a putaria só de 
hobby, ou não fazem mais, ou fazem porque gostam, mas já não é mais aquela 
rotina de trabalhar nisso todos os dias, é hobby. Porque para as garotas, até dá, mas 
para os garotos, depois dos trinta, já não são mais boys, viram vovô-boys; já são 
considerados velhos pro negócio, todo mundo já fez sexo com eles. Agora, o que eu 
chamo de nível C, depois dos trinta... É muito difícil chegar depois dos trinta no 
nível C. Isto pra todos: michês, garotas, travestis. Todo mundo depois dos trinta, 
sendo do nível C, já está completamente gasto. Têm vários que pegaram doenças 
por fazer sexo sem preservativo, têm vários internados no hospital. Se você for ver, 
têm outros que se jogaram no consumo de drogas.  

                                                 
100 Devo ressaltar, contudo, que os estilos de vida recém-mencionados e a ética do instante não devem ser 
interpretados como características exclusivas de quem transita no mercado do sexo. Ao contrário, fazem 
referência a convenções bastante generalizadas das juventudes contemporâneas, como tem sido analisado por 
diversos pesquisadores. (cf. Eugenio, 2006; Almeida e Eugenio, 2006; Almeida e Tracy, 2003). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 

Na introdução da coletânea Porn Studies, Linda Williams (2004) apresenta uma 

estatística muito significativa para o caso norte-americano: Hollywood produz 

aproximadamente 400 filmes a cada ano, enquanto a indústria pornográfica, entre 10 e 11 

mil. Os rendimentos obtidos pelo pornô naquele país (reunindo revistas, web sites, 

televisão a cabo e brinquedos sexuais) são superiores àqueles possibilitados pelas 

indústrias do futebol, do basebol e do basquetebol juntas. Mas quem estaria consumindo 

toda essa pornografia? Aparentemente todos nós, responde a autora.  

No Brasil, a indústria pornográfica não é tão rica assim, questão discutida ao longo 

da tese. Ainda assim, assistimos a uma proliferação de material pornográfico em vídeos, 

canais fechados de televisão, revistas e internet. As principais manchetes de vários jornais 

de circulação cotidiana trazem notícias sobre lançamentos de filmes pornôs, expondo as 

fotografias de mulheres semi nuas que protagonizam estas produções. As bancas costumam 

reservar várias prateleiras de destaque para magazines e vídeos cujas capas exibem corpos 

para todos os gostos e preferências. Já não é necessário visitar locadoras especializadas 

para encontrar vídeos pornográficos, pois a grande maioria destes estabelecimentos os 

oferece, embora os mantenha em lugares “sigilosos”. Nas principais zonas comerciais das 

cidades, também nos deparamos com a pornografia ocupando um lugar proeminente, senão 

principal, no estoque dos camelôs. Assim, valeria a pena insistir na indagação proposta por 

Linda Williams: afinal de contas, quem está assistindo a toda essa pornografia? 

Aparentemente todos nós. Mesmo de modo marginal, a pornografia faz parte de nosso 

cotidiano, daquilo que convencionamos chamar de cultura.  

Todo este material “obsceno”, off-scene, ou fora de cena (Freire, 2001: 67; 

Williams, 2004: 3) em sentido literal, floresce em território público, ganhando 

protagonismo em nossos imaginários. Paralelamente, assistimos também à exacerbação de 

diversas representações da sexualidade na esfera on-scene: escândalos sexuais freqüentes, 

protagonizados por personagens públicas de nossa política, esporte ou televisão; 

reportagens sobre padres e pastores envolvidos em acusações de assédio sexual; incursão 

de pessoas da mídia em filmes de sexo explícito; ou, simplesmente, a utilização de 

representações com apelo sexual para a divulgação publicitária de produtos os mais 

diversos. Em poucas palavras, vivemos em um mundo de sexo e estamos obrigados a falar 

dele, ainda que seja para discutir como evitar a gravidez das adolescentes ou como 



278 
 

devemos fazer para nos proteger de doenças sexualmente transmissíveis. A enorme 

proliferação da sexualidade (não exclusiva de nossa época) e a aparente abertura dos 

costumes, não quer dizer, contudo, que estamos diante do fim da obscenidade. O sexo 

existe em-cena em meio a constrangimentos e controvérsias. A pornografia permanece 

entre discursos e juízos de valor, entre jogos de verdade e regulamentações, continuando a 

marcar uma tensão entre o nomeável e o inominável, habitando as fronteiras movediças 

entre o “bom” e o “ruim”.  

Esta pesquisa pretendeu entender a pornografia como forma cultural, social e 

econômica abrangente e significante que transita entre a transgressão e o conservadorismo. 

Por um lado, ela choca e afronta os principais dispositivos da sexualidade, discursos e 

ações cujo objetivo, historicamente, tem consistido na domesticação dos desejos. Como 

nos diz Abreu (1996: 133):  

 
A iconoclastia hard core se volta principalmente contra alguns valores da 
moralidade cristã, tais como a pureza de sentimentos, o pudor e a fidelidade, 
expondo as pecaminosas impurezas das paixões, o despudor e o exibicionismo, as 
fraquezas morais e os desejos recônditos, as perversões reais ou imaginárias sob a 
crua iluminação do documentário. 
 
 

Por esta razão, a pornografia tem sido perseguida por conservadores, grupos 

religiosos e demais instituições instauradoras da moral e da ordem, suas investidas sendo 

sentidas por diversos integrantes destas redes. Como exemplo, cito Kristen Bjorn – diretor 

americano de origem britânica – especialista em pornô gay que, durante a década de 1980, 

produziu filmes em território brasileiro até ser preso em flagrante, em 1990, em Angra dos 

Reis, e levado de barco para alto mar junto a sua equipe e elenco, onde foi ameaçado de 

morte e subornado com uma significativa quantia em dinheiro. Experiência similar viveu 

Mauro, como mostrado páginas atrás. Outras pessoas mantiveram (e ainda mantêm) seu 

trabalho na clandestinidade por longas temporadas, visando escapar dos riscos que a 

pornografia implica e do estigma.  

No Brasil, a Comissão de Orientação Moral dos Espetáculos da Confederação das 

Famílias Cristãs destacou-se, nos anos 1970, pelos processos judiciais que empreendeu 

visando à interdição de filmes (Abreu, op. cit, 34). Hoje, uma outra modalidade de 

intervenção cristã protagoniza a cena. Trata-se da xxx church americana, com sede 

principal em Las Vegas – cujo alvo são as pessoas que pertencem às redes da pornografia 

nos Estados Unidos – e sua versão paulistana, a Igreja Projeto 242, inaugurada 
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recentemente com finalidade análoga: difundir seu slogan, Jesus loves porn stars, e tentar 

“mostrar que a pornografia alimenta a indústria da exploração sexual”, como afirmou Jota 

Mussad, responsável pelo web site da igreja, em entrevista para a revista IstoE.101 Um dos 

principais atores do pornô brasileiro, já retirado, atua, nos dias de hoje, como pastor da 

Assembléia de Deus, no Ministério de Madureira, em Ribeirão Bonito, interior de São 

Paulo. A partir de sua igreja, ele busca captar a atenção de pessoas que transitam pelos 

universos da prostituição e da pornografia.  

Percebe-se, assim, que a “caça às bruxas” em relação à pornografia não terminou, 

simplesmente se transforma, alterando seu aspecto e modos de atuação. A mesma abertura 

de costumes que permite a uma atriz da Rede Globo posar nua para uma revista como a 

Playboy, repreende sua incursão em um filme de sexo explícito. Questões antes tidas como 

ilegais (muitas das quais efetivamente não o eram), hoje são vistas como imorais e neste 

imbricado de imoralidade/ilegalidade, a pornografia subsiste.  

Não é senão por outro motivo que o pornô é transgressor: exatamente porque brinca 

com o excesso, com a exposição milimétrica e com a publicidade do sexo – socialmente 

reservado para a intimidade – com a exibição das chamadas “perversões sexuais” e porque 

exclui o ideal de amor romântico de seus roteiros, convertendo o sexo em mercadoria. A 

transgressão pode ser igualmente percebida nas trajetórias de vida de muitas das pessoas 

que pertencem ou transitam nestas redes, particularmente pela infração das expectativas 

morais e sociais de suas famílias. 

Por outro lado, ao longo das páginas anteriores, também procurei mostrar o 

conservadorismo do pornô, o modo como ele sustenta seus próprios jogos discursivos 

(Foucault, 1991) e cria suas próprias verdades sobre corporalidade, gênero e sexualidade. 

Mediante poses e expressões corporais, disposições de gênero e práticas sexuais expostas 

em folders, pôsteres, filmes e fotografias, a pornografia anuncia modelos dominantes de 

masculinidade, feminidade e beleza. A imagem do homem másculo, jovem, bem dotado, 

sarado e enérgico na sua performance é o padrão corporal da pornografia, tanto de temática 

heterossexual quanto gay, sendo que desta imagem dependerá o sucesso comercial do 

filme e sua distribuição em nível nacional e internacional.  Mulheres exuberantes, jovens e 

com bundas proeminentes representam os “verdadeiros corpos” pornográficos. Tudo aquilo 

situado fora destes padrões fica além do mainstream pornográfico, convertendo-se em seu 

correlato periférico. No entanto, estes outros corpos também têm lugar no pornô: anões, 

                                                 
101 Edição 2019- 16/7, de 2008. 
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gordos, peludos, peitudos, velhos ou extremamente tatuados protagonizam representações 

sempre associadas ao riso e ao bizarro – a pornografia os destina a encenar um sexo 

“engraçado”, menor. Além disso, o pornô também racializa o sexo ao relacionar os corpos 

de mulheres e homens negros à lascívia excessiva e ao bestialismo ou quando exclui de 

seus roteiros pessoas com fenótipos indígenas e homens de origem japonesa. Ao mesmo 

tempo, reforça a idéia de que o sexo com travestis é especial, incomum, exótico, intruso na 

ordem social (Leite 2006b: 6) e joga com a idéia de que o Brasil é um país sexualmente 

“desenfreado”. Em última instância, o uso reiterado de estereótipos acaba por fazer do 

pornô um gênero cinematográfico conservador.  

Ao mesmo tempo, a rede produtora de pornografia por mim observada privilegia os 

arranjos heterossexuais, revelando a manutenção de standarts do socialmente aceito e 

menos transgressor em meio a uma profissão estigmatizada. De modo análogo, valoriza 

práticas sexuais que, ainda que excessivas, dissidentes e “não-cotidianas” (sexo anal, 

triplas penetrações, sexo sem camisinha ou orgias), não atravessam o território das 

“perversões”.  Ao longo da tese, tentei mostrar como as pessoas que produzem o material 

pornô sustentam seus próprios juízos de valor de cunho moral para, a partir destes últimos, 

classificar e organizar hierarquicamente os indivíduos que transitam no interior da rede.  

Em resumo, a pornografia é conservadora por ser uma indústria e, como tal, se vê 

obrigada a enquadrar seus produtos em certos padrões mercadológicos, daí a repetição 

reiterada de repertórios, arranjos e coreografias e a negação de experimentações que 

transgridam este esquema.  

No entanto, ainda valeria a pena pensar em outra dimensão da tríade 

pornografia/transgressão/conservadorismo. A proximidade com o pornô representa um 

risco social, devido à sua percepção como algo baixo ou poluído. Ao mesmo tempo, o 

“poluído” é sempre necessário para se manter uma idéia sobre a ordem. Sendo assim, a 

pornografia necessita do conservadorismo para continuar existindo, ao mesmo tempo em 

que este último somente pode se afirmar porque sua contraparte o ameaça. De alguma 

maneira, quanto “pior” o pornô ficar, isto é, quanto mais violento ou mais “perverso”, mais 

contribui com os instauradores da moral, oferecendo motivos para novos ataques e, 

simultaneamente, fortalecendo-os  – aliás, talvez aí resida um dos principais efeitos sociais 

da pornografia. Nesta dinâmica, o pornô ocupa maiores espaços a cada dia, sendo trazido 

ao discurso pelos conservadores justamente para que se possa controlá-lo. Como 

mercadoria “transgressora” que é, persiste na tensão controle-estímulo típica das 

sociedades capitalistas.  



281 
 

Transgressor ou conservador, difamado ou cobiçado, o pornô está aí, fazendo parte 

de nosso campo de possibilidades, e a aura de mistério e repressão ao seu redor o torna 

mais atrativo aos olhos de muitos. Talvez por isto mesmo explique-se seu consumo 

massivo por parte das pessoas as mais diversas: homens em busca de excitação, na 

tranqüilidade de seu solitário quarto; casais que desejam apimentar sua vida íntima; 

adolescentes em busca de fantasias eróticas; mulheres que procuram aprender técnicas para 

realizar certas práticas ou incorporar comportamentos associados à sexualidade “devassa” 

etc. Por meio da circulação, da divulgação e do consumo de material pornográfico, alguns 

coletivos constroem o que Reges (2004) chamou “novas topografias do desejo”. Tratando 

de circuitos gays, o autor comenta a este respeito:  

 
[...] os espaços de socialização e lazer tais como boates, saunas, clubes, locadoras, 
cinemas, vão utilizar a pornografia para ressignificar esses territórios [...] os filmes 
pornográficos acabam fazendo parte do dia-a-dia de homens que vivem 
experiências homoeróticas em suas vidas, trazendo cotidianamente representações 
de corporalidades, de masculinidades e de homoerotismo retratados nas imagens de 
folders de divulgação, de boates, nas capas de revistas e filmes, nas decorações de 
bares [...]  
 
 
Seja como for, “a obscenidade precisa parecer proibida [...] o  produto pornográfico 

deve ser consumido como algo interdito, pois através da transgressão se estabelece uma 

relaçao simbólica com o consumidor” (Abreu, op. cit, 39). 

Outros erotismos e pornografias politicamente corretos (Gregori, 2004) que 

desafiam o enquadramento dos corpos e dos gêneros do pornô mainstream – utilizando-se 

do dispositivo pornográfico como mecanismo de ressignificação e de expressão política 

para mulheres e outras minorias sexuais – crescem a ritmo acelerado ao redor do mundo. 

No Brasil, há tentativas em curso e algumas redes de produção se fixando neste campo. 

Fica então a pergunta relativa ao de organização da ação coletiva nestas redes como uma 

instigante questão ainda a ser pesquisada.  
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