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A folia dos cus prolapsados: pornografia bizarra e prazeres sexuais entre 
mulheres 
Luciene Galvão Viana 

 

RESUMO 

A “temática anal” aparece como critica as epistemologias científicas que pressupõem 

que neutralidade e universalidade são atributos que se estendem tanto àqueles e àquelas 

que produzem conhecimento quanto àquilo que é produzido. Nessa perspectiva, o cu 

tem sido utilizado, metaforicamente, em discussões político-epistemológicas que 

reivindicam a desconstrução da norma heterossexual contribuindo para a produção de 

saberes implicados pela erotização corporal, como também, para a criação de políticas 

que privilegiam o prazer anal e criticam a reprodução da divisão “norte-sul”, no âmbito 

das teorizações queer. No entanto, as metáforas, muitas vezes, parecem produzir certa 

facticidade do uso sexual anal, relacionado à penetração e à passividade. A encenação 

do prolapso no pornô, quase exclusivamente realizado por atrizes, nos fez questionar se 

a pornografia pode ir além do sentido de “pedagogia sexual” e caracterizar-se como um 

campo de potência imaginativa e, nesse caso, de criação de possibilidades corporais que 

desafiam verdades anatômicas e fisiológicas. Nos interrogarmos também sobre o fato de 

que a penetração anal seja comumente o único referente do prazer sexual anal e, 

consequentemente, a base para que se possa pensar as relações sexuais a partir da 

binaridade “atividade/passividade”. Assim, elegemos como objetivo primordial analisar 

as disposições de sexualidade e erotismo acionadas pelo prolapso pornográfico no site 

prolapseparty.com. O material de pesquisa constituiu-se de textos, elementos gráficos e 

vídeos apresentados no site Prolapseparty.com que foram problematizados a partir de 

uma perspectiva pós-estruturalista de inspiração Foucaultiana. Consideramos que as 

fantasias nesse site podem ser vivenciadas pela criação de elementos que incentivem a 

imaginação de que os atos sexuais podem ir além da tela do computador e fazer parte do 

cotidiano. Os usos sexuais do ânus, nesse sentido, não envolvem a penetração ou a 

inserção anal, mas, a exploração da capacidade de elasticidade e excrescência que 

levou-nos a argumentar que as imagens engendram “prazeres sexuais de superfície”. 

Outro elemento importante foi a menção à relação de proximidade entre as atrizes que 

funciona como forma de denotar que o deleite sexual proporcionado pelo deslocamento 

do reto se diferencia de um ato de “violência”. Assim, a exibição das técnicas que 

deslocam e criam genitálias e ânus prolapsados abdicam da naturalidade corporal e, 

consequentemente, enfatizam que o prazer sexual é fabricado.  

 

Palavras-chave: prazer sexual, pornografia, prolapso, cu, ânus. 



 

The revelry of prolapsed assholes: bizarre pornography and sexual pleasures 

among women 

Luciene Galvão Viana 

 

ABSTRACT 

The "anal subject" is revealed as the scientific epistemologies criticism which assumes 

that neutrality and universality are attributes embracing both those who produce 

knowledge as well as what is produced. In this perspective, the asshole has been used, 

metaphorically, in political and epistemological debates which clames for 

deconstruction of the heterossexual standards and contributes to production of 

knowledges involved by the body erotization, and also to the creation of policies that 

privileges anal pleasure and criticizes the reproduction of "north-south" division in 

Queer Theories. However, the metaphors often seems to produce certain facticity of 

sexual anal uses, often related to penetration and passivity. The enactment of prolapses 

in pornography, almost exclusively performed by actresses, made us wonder if 

pornography can go beyond the meaning of "sexual pedagogy" and going to be 

characterized as a field of imaginative power and creation of bodily possibilities that 

challenge anatomical and physiological truths. We ask also about the fact that anal 

penetration is commonly the only referent for sexual anal pleasure and, consequently, 

the basis to think about the sexual relations from the "activity/passivity" binarity.  

Thereby, we chose as the primary objective to analyze the sexuality and eroticism 

provisions which are driven by pornographic prolapse at the website prolapseparty.com. 

The research material was consisted of texts, graphics and videos on this website 

contents and were debated from a post-structuralist perspective, inspirated by Foucault's 

theories. We believe that the fantasies in this website contents may be experienced by 

the creation of elements that encourage imaginations about sexual acts going beyond the 

screen of the computer and being part of everyday lifes. The sexual uses of the asshole 

does not involve the penetration or the anal insertion, but the holding capacity of 

elasticity and excrescence, wich have led us to argue that those images engender "sexual 

pleasures of surfaces". Another important element to mention is the close relationship 

between the actresses as a way to denote that the sexual pleasure provided by the 

displacement of the rectum is different from an act of "violence".  Finally, the exhibition 

of techniques that moves and creates genitals and prolapsed anus abdicates from the 

body naturally and consequently emphasizes that sexual pleasure is manufactured. 

 

Keywords: sexual pleasure, pornography, prolapse, asshole, anus. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 



GALVÃO-VIANA, L. A folia dos cus prolapsados: pornografia bizarra e prazeres sexuais entre mulheres 

 

 15 

 

O segredo, dizia Chang, o china da loja, 

não é descobrir o que as pessoas escondem, e 

sim entender o que elas mostram. [...] Existe 

algo mais íntimo para exibir ao mundo do que as 

entranhas? Existe algo tão obsceno? 

Marçal de Aquino  

(Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios) 

 

 

 temática anal tem sido recentemente utilizada para criticar 

epistemologias científicas que pressupõem que neutralidade e 

universalidade são atributos que se estendem, tanto àqueles e àquelas 

que produzem conhecimento, quanto àquilo que é produzido. 

Assumindo uma posição de neutralidade, a academia seria um espaço 

para a produção de conhecimentos que não são afetados pelas 

hierarquias de sexualidade, gênero, raça, classe, etnia, idade, nacionalidade, habilidades 

físicas, dentre outros, e, menos ainda, por pessoas que se deixam afetar por experiências 

significativas relacionadas a esses marcadores (PRECIADO, 2002; CARRASCOSA, 

2011; PELÚCIO, 2012). 

A crítica anal aponta para a importância de que os espaços acadêmicos e as 

experiências/produções ali construídas possam ser resultado de posições discursivas 

próprias e singulares que evidenciem resistências a modos dominantes de produções 

subjetivas. Embora a noção de crítica anal não seja utilizada de maneira significativa, 

nos1 apropriaremos dela para nos referir às elaborações de Beatriz Preciado (2002), 

Javier Saéz e Sejo Carrascosa (2011) e Larissa Pelúcio (2012). 

Beatriz Preciado, no contexto de uma tradição feminista americana e da teoria 

queer, tem realizado a desconstrução contra-sexual, inspirada no filósofo Jacques 

Derrida, para ir de encontro à perspectiva empirista radical em que binaridades como 

homossexualidade x heterossexualidade, homem x mulher, masculino x feminino não 

são questionadas e, portanto, são pressupostas no discurso filosófico. Além da 

inspiração derridiana, a filósofa utiliza contribuições de Monique Wittig, Michel 

Foucault, Judith Butler e Donna Haraway (BOURCIER, 2002). 

                                         

1O uso do pronome “nós” neste trabalho se refere à mestranda e à orientadora. 

A 
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No livro Manifiesto contra-sexual (2002), Preciado define a sexualidade como 

uma tecnologia e considera que os elementos do sistema de sexo/gênero (“homem”, 

“mulher”, “homossexual”, “heterossexual”, “transexual”, entre outros) são máquinas, 

produtos, instrumentos, próteses, redes, aplicações, desvios, acidentes, etc. Tais 

comparações são significativas, quando se considera uma história das tecnologias que 

defende que a natureza é um efeito de negociação permanente das fronteiras entre 

humano e animal, corpo e máquina, órgão e plástico e não uma facticidade única, 

estável e biológica. Assim, a excitação sexual e o orgasmo são somente produtos 

retrospectivos de certa tecnologia sexual que identifica os órgãos reprodutivos aos 

órgãos sexuais e exclui a possibilidade de que a pele seja, por excelência, um órgão 

sexual que recobre todo o corpo, não se reduzindo a uma região específica.  

A diferença sexual, por sua vez, resulta de uma operação tecnológica que 

consiste em extrair determinadas partes do corpo e as isolar, fazendo delas significantes 

sexuais. Em tal operação, a superfície erótica é reduzida aos órgãos sexuais 

reprodutivos, em especial o pênis. A contra-sexualidade proposta por Preciado intenta, 

portanto, criar espaços de transformação plástica onde aparecem as primeiras práticas 

contra-sexuais: a utilização de dildos, a erotização do ânus e o estabelecimento de 

relações sadomasoquistas contratuais (PRECIADO, 2002). 

Considerando que o ânus é um centro erógeno universal, a erotização da região é 

contra-sexual por três motivos: 1) ele se situa além dos limites anatômicos impostos 

pela diferença sexual, tornando-a reversível, pois todas as pessoas têm ânus; 2) é uma 

zona de passividade primordial, um centro de produção de excitação e prazer que não é 

comumente citado quando se trata de orgasmos e 3) o ânus constitui um espaço de 

trabalho tecnológico pós-humano e, além do mais, o trabalho anal, entre os quais o fist 

fucking,2 não estabelece nenhum nexo romântico ou gera benefícios à economia 

heterocentrada (PRECIADO, 2002). 

Javier Saéz e Sejo Carrascosa (2011), por sua vez, argumentam em Políticas 

anales que o sexo anal é valorado de maneira desigual para aquele que adota o papel 

ativo (quem penetra) e passivo (quem é penetrado). Mesmo que o ânus não tenha grande 

atenção nas genealogias sobre sexo e gênero e se configure em uma região corporal que 

não pertence aos homens ou às mulheres, pois é tida por todos, os discursos sobre a 

                                         
2 Prática que envolve a inserção da mão ou antebraço na vagina ou no ânus. 
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penetração anal que a associam à homossexualidade e à perda da hombridade têm 

consequências concretas para os homens gays. 

 

Desde queimar seus praticantes na fogueira (caso dos sodomitas durante a 

inquisição), até enforcá-los e fuzilá-los (atualmente em oito países a prática 

do sexo anal entre homens é condenada com a morte: Afeganistão, Arábia 

Saudita, Emirados Arábes, Iran, Mauritânia, Nigéria, Sudão e Yemen; em 

alguns estados dos EUA, o sexo anal consentido e de mútuo acordo entre 

adultos é um delito). Oitenta e cinco países perseguem a homossexualidade e 

a condenam com prisão, flagelação, internação em hospitais psiquiátricos ou 

campos de trabalho. E, em todos os casos, o indicador, a prova física do 

delito é a prática do sexo anal. Não estamos falando de assassinato de 

milhões de pessoas ao longo da história, e sim, dos dias atuais (SAÉZ, 

CARRASCOSA, 2011, p. 57, tradução nossa).  

 

Desse modo, a penetração anal no universo masculino se produz de maneira 

contraditória: por um lado, deve-se evitá-la a todo custo, mas é permitido e desejável 

que se penetre outras pessoas, inclusive outros homens. Assim, apesar de homens 

heterossexuais penetrarem mulheres e poderem ser penetrados por elas, algo raro, 

apenas para aqueles que são penetrados são reservados os insultos das expressões 

coloquiais e a indicação da homossexualidade e perda da hombridade.  

Os insultos remetem à atividade e à passividade sexuais que são comumente 

associadas a relações de dominação (dominador-dominado, senhor-escravo, ganhador-

perdedor, forte-fraco, poderoso-submisso, proprietário-propriedade, sujeito-objeto, 

penetrador-penetrado) e erroneamente utilizadas para explicar também as relações entre 

masculino-feminino e homens-mulheres: esquema que iguala o ato sexual a relações 

hierárquicas e identidades sexuais. As mulheres, então, são construídas socialmente 

como seres penetráveis e passivos e, consequentemente, os homens, seus opostos, como 

seres impenetráveis e ativos (SAEZ; CARRASCOSA, 2011). 

Na extensão dessa lógica entre homens, para aqueles que supostamente ocupam 

a posição ativa sexualmente e são heterossexuais, cabem os direitos civis à educação, 

moradia, cultura dentre outros que lhes são historicamente garantidos. Num outro polo, 

estariam os homens que aparentemente têm posição passiva, são homossexuais e 

consequentemente não têm seus direitos civis garantidos, como os demais. Assim, Saez 

e Carrascosa (2011) afirmam que os direitos humanos para os homens heterossexuais 

emergem da possibilidade de penetração vaginal e, nessa interpretação, a prática sexual 

se iguala aos direitos civis e, consequentemente, reduz os homens homossexuais a seus 

ânus.  
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Logo, o acesso aos direitos, tanto quanto ao gênero, e à humanidade se produz 

também pela regulação do ânus. Mais que a genitalidade, o ânus delimita a identidade 

de homens e mulheres. Se o ânus é penetrável, ele é classificado como feminino, mas se 

é impenetrável, ele é masculino, sendo essa divisão implicada também na delimitação 

de um corpo abjeto, gay ou heterossexual. Nesse sentido, o cu é um espaço político 

onde se articulam discursos, práticas, vigilâncias, olhares, explorações, ódios, 

assassinatos e doenças. Sendo assim, é evidente que para entender as causas da 

homofobia e do machismo, há que se compreender de que maneira a analidade se 

relaciona com o sexo, o gênero, a masculinidade e as relações sociais (SAEZ, 

CARRASCOSA, 2011). 

Em resposta a essa lógica, Saez e Carrascosa (2011) admitem a injúria do ânus, 

afirmando um orgulho passivo, e propõem que os direitos dos homens gays emanem do 

fato de que eles tenham prazer em penetrar e ser penetrados. Tendo a analidade como 

fonte de direitos, a política começa quando se “toma no cu.” Nesta perspectiva, “tomar 

no cu” não possui sentido negativo, assim como também não o tem para as 

comunidades e subculturas, tais como: os praticantes de fist fucking, o mercado pornô, 

ativistas das políticas sexuais, os barebackers e alguns setores do feminismo radical pró-

sexo e das comunidades lésbicas e queer. 

Utilizando a noção de Ética Marica, de Paco Vidarte, esses autores propõem 

ainda a necessidade de uma analidade ativa que seleciona, decide e que seja capaz de 

criar sua própria ética, qual seja: aquela que nega a possibilidade de informar e 

confessar sobre suas práticas aos campos de saberes (a antropologia, a medicina, a 

psicanálise3, a sociologia e a sexologia), uma vez que estes ocupam posições de poder e 

manipulam as condições de diálogo, escrevendo sobre as vidas dos homens gays de 

maneira a classificá-los, documentá-los e convertê-los em objeto. No lugar da 

cooperação, sugerem que se estabeleça um buraco negro entre os homens gays e a 

produção científica (SAÉZ, CARRASCOSA, 2011). 

                                         

3 Achamos importante demarcar que tal crítica se sustenta no contexto da Psicanálise Clássica ou 

Ortodoxa que toma o modelo fálico-edípico, como eixo central de subjetivação. Caso contrário, 

deixaríamos de considerar o esforço e a consistência dos trabalhos de uma gama de psicanalistas da 

atualidade que desenvolvem suas pesquisas a partir de uma crítica ao caráter universal, a-historico e a-

político do teatro edipiano. Dentre eles: Marcia Aran, Jurandir Freire, Joel Birman, Regina Neri e Luciana 

Vieira. 
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Outra crítica anal foi elaborada por Larissa Pelúcio (2012), propondo a noção de 

uma Teoria Cu. Segundo a autora, a fruição teórica no campo da Teoria Queer, no 

Brasil, tem reproduzido verdades de uma epistemologia ocidental que é composta por 

binarismos “duros”, tais como: norte x sul, centro x periferia, desenvolvidos x em 

desenvolvimento, brancos x não brancos, racionais x passionais. Há ainda a construção 

de dois polos “nós/outros,” através dos quais as diferenças são naturalizadas e denotam 

oposições que não fariam parte do mesmo sistema no qual o hegemônico se constrói em 

detrimento a algo inferiorizado e subordinado. 

Desse modo, admitindo que a existência da polarização é também 

epistemológica, constroem-se formas de conhecimento basilares que trazem à tona 

subjetividades que foram marcadas pela depreciação da cor, pela patologização dos 

desejos e pelo desprezo de maneiras de fazer ciência pouco ortodoxas. Pelúcio (2012) 

rememora os anos da década de 1980, quando o pânico moral da Aids trouxe à tona 

noções seculares, como “peste”, “praga”, “homossexualismo” e “perversão”. Nessa 

década, o título da dissertação de Néstor Perlongher, “O negócio do michê,” causou 

reações escandalizadas que tachavam que o título denotava ausência de seriedade e de 

intelectualidade. A insubmissão desse autor aos regimes de produção acadêmica e suas 

irreverentes posições políticas, fizeram-no, estrategicamente, importante para o intento 

de experienciar formas dissonantes de fazer pesquisa, considerando as críticas 

epistemológicas citadas. 

A proposição de uma Teoria Cu, nesse sentido, contempla as inquietações 

científicas e o desejo de inventar uma tradição de saberes que, inspirados nas 

elaborações de Preciado, faz menção ao ânus, órgão abjeto que nunca está 

suficientemente limpo, não é silencioso e que só produz excrementos, ou seja, do qual 

não se pode esperar benefícios à reprodução sexual. Assim, nada mais queer do que o 

cu, que sintonizado com as Teorias Feministas e Estudos Pós-coloniais tem buscado  

 

mostrar que a construção dos sujeitos abjetos é marcada por discursos de 

poder nos quais as experiências de exclusão estão referidas a processos 

históricos que marcam subjetividades. Talvez, nossa própria experiência 

fronteiriça tenha nos sensibilizado para essa produção marginal, subversiva, 

forjada pela força rasteira dos que sempre necessitaram enfrentar os 

inseticidas morais para sobreviver (PELÚCIO, 2012, p.8). 
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Importante observar que além da proposta de uma Teoria Cu, tal intento inspirou 

a criação de um grupo de pesquisa e de um periódico acadêmico denominados, 

respectivamente, Grupo CUS4 e Periódicus5.  

Preciado (2002), Saez e Carrascosa (2011), Pelúcio (2012) e as iniciativas 

político-institucionais citadas convergem entre si ao utilizar as metáforas anais para 

demarcar posições marginais e engajadas. Mas, metaforicamente, também tem algumas 

divergências: 1. Procede-se à colocação do ânus como região de uso indistintamente 

implicado pela diferença sexual e pelas reações naturais do corpo que conclama a uma 

união pelo trabalho erótico, não romântico e heterocentrado, de explorá-lo; 2. reafirma-

se a demarcação de alguns corpos pelos usos sexuais anais em decorrência das 

violências e injúrias experienciadas, mas, principalmente, pelo prazer que emana do 

ânus e, por fim; 3) inscreve-se como horizonte político a crítica à valorização de um 

norte-sul corporal no qual regiões mais valorizadas como a “cabeça que pensa” só se 

produzem suplementarmente a regiões menos reconhecidas, como o cu que nada 

produz, além de excrementos.  

Tais metáforas parecem reincidir em noções anais que pressupõem que o uso 

sexual do ânus remete somente à passividade e à penetração, muito embora elas tenham 

maneiras distintas de propor ressignificações a essa “facticidade”. A insistência da 

penetração anal e da passividade, que seria inerente a tal gesto, ressurge então nos 

debates acadêmicos, a nosso ver, pressupondo que o sexo anal é pouco ou nada 

praticado por homens heterossexuais e por mulheres, em geral, sendo coexistente 

apenas a homens gays, leathers e ursos6 que seriam praticantes de atos sexuais 

incomuns. Deste modo, propor uma prática inerente aos gays, leathers e ursos para 

todos e todas que têm cu e não o utilizam, seria propor uma alternativa erótica 

subversiva que nos parece baseada numa “hipótese repressiva anal.”  

                                         
4 Coordenado pelos professores Dr. Djalma Thürler e Dr. Leandro Colling, o grupo de pesquisa em 

Cultura e Sexualidade (CUS) foi criado em 2007 e está ligado ao Centro de Estudos Multidisciplinares 

em Cultura (Cult), na Faculdade de Comunicação, na Universidade Federal da Bahia. Recentemente, 

lançaram a revista Periódicus. Para maiores informações, ver: http://www.politicasdocus.com/.  

5A revista tem o propósito de publicar trabalhos ligados aos estudos queer na América Latina e Península 

Ibérica. A primeira edição da Periódicus pode ser obtida aqui: 

http://www.politicasdocus.com/index.php/noticias/item/344-cus-lanca-primeira-edicao-da-periodicus-na-
abeh. 

6 Os ursos são considerados homens gordos que realçam e valorizam características e/ou gestos que 

evocam masculinidade e virilidade, como barba e pelos (FRANÇA, 2012). 
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Considerando que estas noções estão entrelaçadas a noções anatômicas, 

fisiológicas e às simetrias e incoerências próprias às expressões sobre os atos sexuais 

que, como nos lembra Foucault (1988), se inscrevem em dispositivos históricos de 

produção da sexualidade, a “facticidade” da penetração anal relacionada a grupos e 

identidades sexuais ultrapassa o sentido da metáfora e se torna ela mesma significativa 

de um imaginário sexual condizente com verdades anatômicas, fisiológicas e 

normativas. 

Nesse sentido, acreditamos que a encenação do prolapso pornográfico pode 

oferecer uma oportunidade de introduzir suspeitas em relação a algumas dessas 

“verdades anais,” refletindo, por exemplo, sobre as reações diante da visualização das 

suas imagens. Durante a apresentação de uma comunicação oral num seminário,7 após 

fazermos uma introdução sobre a temática e, em seguida, exibir vídeos do site Prolapse 

Party, observamos reações de espanto, incômodo e também de admiração entre os 

presentes. Parte das pessoas tinha em seus rostos expressões de nojo e/ou assombro, 

colocando a mão sob a face para não visualizar as imagens completamente. Houve 

pessoas que se retiraram da sala, fazendo movimentos de negação com a cabeça, mas 

houve também aqueles e aquelas que, se divertindo, perguntaram se nós tínhamos mais 

imagens a mostrar. 

Outro questionamento que nos foi feito, em outra ocasião, se referiu ao uso da 

palavra “cu”, pois se presumia que ela denotaria falta de seriedade ao trabalho e uma 

suposta intenção desnecessária de chocar as pessoas pelo uso de uma expressão tão vil. 

Como discutia Pelúcio na comunicação oral em que propunha uma “Teoria Cu”, o 

“queer” em língua inglesa gera estranhamento, pois se refere a bichas, veados e 

sapatões. Assim, propõe a utilização afirmativa dos mesmos termos com os quais se 

busca insultar. Em língua portuguesa, o termo perde o estranhamento possível, pois a 

expressão inglesa não traduz o insulto. Nesse sentido, o “cu” não se refere a uma 

tradução do “queer”, mas resulta em uma forma de causar incômodo e estranhamento e 

reutilizar o insulto para trazer à tona uma perspectiva teórico-política que se opõe às 

formas tradicionais de fazer ciência.  

Neste trabalho, não procederemos a discussões epistemológicas sobre o cu, mas 

nos alinhamos à crítica anal, buscando alargar as possibilidades anais que estão em voga 

                                         
7 “Dize-me como tu gozas que te direi quem és? Prazeres anais e modos de subjetivação” – I Seminário 

Internacional Desfazendo Gênero. 
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a partir da discussão do prolapso, um uso sexual do corpo que causa incômodo, espanto 

e admiração, sendo encenado em produções pornográficas.8 Assim, utilizamos o cu 

quando nos referimos ao seu uso na pornografia, buscando manter a intenção realista na 

qual este campo surge e pela qual é ainda hoje reconhecida. Os cus prolapsados das 

atrizes causaram em nós a impressão de que a visualização dos vídeos alcançava os 

limites das possibilidades corporais e dos usos sexuais do corpo e, considerando que a 

prática, além da pornografia, é relatada apenas nos manuais coloproctológicos9, o 

prolapso nos parece singular, por: 1) argumentar que a pornografia vai além do sentido 

de “pedagogia sexual,” pois se constitui como campo de potência imaginativa e, nesse 

caso, de criação de possibilidades corporais que desafiam verdades anatômicas e 

fisiológicas e; 2) questionar a facticidade da penetração anal como único referente do 

prazer sexual anal e, consequentemente, da binaridade atividade/passividade que dela 

decorre. 

Assim, o título da dissertação “A folia dos cus prolapsados: pornografia bizarra e 

prazeres sexuais entre mulheres” foi escolhido considerando tais referenciais. O termo 

inicialmente utilizado pela Medicina para descrever o deslocamento involuntário do reto 

devido a disfunções fisiológicas, é o nome de um ato que tem sido encenado por atrizes 

em sites destinados à pornografia considerada bizarra. O título faz alusão ao nome do 

site: “Prolapse Party”. Além do sentido festivo e de agitação recriado pelo site, tivemos 

o intuito de aludir a “folie” (loucura), pois consideramos que é, tanto comum, quanto 

equivocada, a noção de que as pessoas que realizam tais atos corporais sejam 

consideradas “loucas” ou “perversas”. 

Com efeito, a ideia de insanidade é utilizada pelo site e pelas atrizes, como 

forma de valorar suas atividades no sentido de que insano/louco é aquilo que foge às 

disposições sexuais “normais”. Alegamos, por fim, que o uso do termo “cu” refere-se 

também ao campo, pois como informam historiadoras da literatura obscena, a 

preferência por nomeações explícitas caracteriza a intenção realista que o campo 

pornográfico adquiriu desde o seu surgimento no período renascentista e pela qual é 

reconhecido ainda hoje. 

                                         
8Importante observar que os vídeos analisados são legais, pois não são encenados por pessoas que têm 

idade inferior a 18 anos. 

9 Nós nos atemos ao prolapso do reto descrito nos manuais coloproctológicos mas a palavra é usada na 

Medicina para designar o deslocamento de outras regiões do corpo, como exemplo: a válvula mitral, a 

vagina, o útero, intestino, dentre outros. 
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No primeiro capítulo desta dissertação intitulado “O terreno da pesquisa: 

aproximação do campo e construção des-metodológica,” retomamos o percurso de 

construção da pesquisa que possibilitou a delimitação dos objetivos e das escolhas 

metodológicas, concebidos a partir da pergunta: Quais as disposições de sexualidade e 

erotismo acionadas pelo prolapso pornográfico? 

  No segundo capítulo, “Pornografia em pauta”, objetivamos discutir os 

entrelaçamentos entre a pornografia e o cu, apresentando, inicialmente, noções 

pornográficas e suas ressonâncias históricas, realizando um breve percurso dos usos 

obscenos no ocidente, bem como discutindo as articulações teóricas e as proposições 

conceituais relativas à investigação pornô. Logo depois, expomos elaborações sobre o 

uso sexual do ânus em películas pornôs, e argumentamos que o prolapso encenado em 

sites pornográficos exibe os “excessos corporais,” como espetáculo da diferença sexual. 

Vale ressaltar que o levantamento bibliográfico, por nós realizado, se restringe 

às produções em língua portuguesa. A investigação pornográfica, no Brasil, tem se 

utilizado de um viés histórico e se debruçado sobre convenções de erotismo que se 

constituem dentro e a partir do mercado, figura paradoxal em que se localizam as 

experiências e os esforços de normatização, ressignificação e criação de novas 

alternativas eróticas que impactam no âmbito das convenções de sexualidade e gênero. 

Assim, consideramos que pornografia são produções escritas, musicais, plásticas ou 

audiovisuais realizadas para um mercado específico e que tenham como principal 

objetivo obter lucro econômico, excitando as pessoas que as consomem (LEITE 

JÚNIOR, 2012).  

Em outras palavras, a noção de pornografia, neste trabalho, não se relaciona, 

necessariamente, à exibição explícita de genitálias e atos sexuais ou mesmo à avaliação 

qualitativa de determinadas produções. Sendo assim, sua delimitação é realizada pelo 

próprio mercado que disponibiliza as produções para comercialização. Nesse contexto, a 

discussão sobre os prazeres sexuais entre mulheres está relacionada ao fato de que, no 

site Prolapse Party.com, o prolapso seja apresentado quase exclusivamente por atrizes. 

No terceiro capítulo, “Inventando posições: da sodomia às (re)ações anais”, 

vamos discutir apropriações teóricas e políticas sobre o uso sexual do ânus, 

considerando que tais apropriações evidenciam que, mesmo que o ânus não seja 

considerado um órgão sexual, foi a partir da sua associação às atividades sexuais que 

iam contra as regras religiosas que ele foi incessantemente relacionado às sensações 
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sexuais e, mais recentemente, às reações prazerosas do organismo. Na primeira parte do 

capítulo, apresentaremos problematizações que permitem questionar o caráter físico, a-

histórico da noção de sodomia. Na segunda parte, as apropriações sexológicas do século 

XIX são o mote para que possamos indagar a inteligibilidade, comumente utilizada para 

tratar do prazer anal e, por fim, trataremos das modificações sexológicas e das reações 

anais colocadas em discurso, principalmente na segunda metade do século XX. 

No capítulo analítico, objetivamos discutir a encenação do prolapso a partir dos 

elementos gráficos, textos e das imagens contidas no site prolapseparty.com. 

Ressalte-se, por fim, que a perspectiva escolhida para este trabalho não é 

unânime na Psicologia motivo pelo qual fomos questionadas sobre a relevância das 

reflexões anais para o campo psi. Tal questão nos leva a refletir sobre as políticas de 

saber e a pesquisa no campo psi. 

Rios (2011) afirma que a pergunta “você faz Psicologia?” Remete a uma outra 

ainda mais complexa, “O que é Psicologia?” Ambas são formuladas no contexto de 

dúvida, no que se refere às suas pesquisas, quanto à possibilidade de que o uso de 

perspectivas teóricas e metodológicas caras a áreas, como a antropologia e a saúde 

coletiva, seja compatível com as perspectivas psicológicas. Para o autor, a posição 

fronteiriça com relação à Psicologia permite uma maior amplitude para a leitura de 

teorias e genealogias que, por sua vez, foram instauradas nos interstícios dos fenômenos 

que ainda não funcionavam, conforme as delimitações das modernas disciplinas 

científicas. Neste sentido, a dificuldade de lidar com a hibridez, possível aos modos de 

fazer ciência, evidencia um temor, por parte dos psicólogos, de reconhecer que os 

fenômenos os quais estudamos podem ser, por vezes, mais bem realizados em outros 

campos disciplinares, pois este reconhecimento nos faria perder o estatuto de 

independência teórica (RIOS, 2011).  

Foucault (1994), por sua vez, oferece um panorama crítico sobre a formação em 

Psicologia na França – a qual ele cursou – e discute um tema que ainda hoje, nos 

trópicos, nos é prezado: a cientificidade da pesquisa em Psicologia. O autor discute que 

um dos a priori históricos que permeiam a escolha de um tema ou a condução de uma 

pesquisa em Psicologia é a necessidade do seu caráter científico. Distintamente 

consideradas, tais escolhas determinam “verdadeiras” e “falsas” psicologias e, assim, 

não há psicologias de fato e de direito, pois a inclusão ou exclusão neste campo se dá 

pela cientificidade que a pesquisa pode proporcionar.  
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Logo, são os “verdadeiros psicólogos” que reconhecem se a pesquisa é 

“verdadeira” ou “falsa”, “científica”, “objetiva” ou “não” e, desse modo, não é a forma 

de fazer ciência que se estende à pesquisa, mas a forma de fazer pesquisa que escolhe o 

tipo de ciência. Assim, as escolhas teórico-epistemológicas passam a ser julgadas como 

se avaliam as condutas: das mais íntegras às mais desviantes e problemáticas. As 

condutas, porém, desviantes e problemáticas são, para o filósofo, o horizonte capaz de 

causar curto-circuito às formas de investigar e enfatizam o lado mais polêmico e 

desejável de toda pesquisa em Psicologia. 

Tal constatação o leva ainda à reflexão sobre a ideia de que é preciso construir 

conhecimentos (teoria), tendo como base a atuação profissional (prática). Conforme 

Foucault (1994), que toma como exemplo as pesquisas psicanalíticas, por um lado, a 

prática “real” da Psicologia não está contida em nenhuma formação teórica, pois como 

se costuma dizer, a formação em Psicologia, por si só, não garante a atuação 

profissional. Por outro lado, aquele que se vê diante do exercício profissional e constata 

a insuficiência da formação para a atuação, se vê também obrigado a retornar à 

pesquisa. Assim, a pesquisa em Psicologia não surge das exigências e necessidades da 

prática real, mas sim da ineficácia desse campo de saber diante de uma prática que não 

pode ser ensinada e, em última instância, não se exerce.  

A pesquisa funciona então como uma forma de mostrar antes de tudo que a 

psicologia científica pode e deve ser praticada, pois está a serviço de uma prática real, 

diferenciando-se da Psicologia Filosófica que não teria relação prática.  Neste sentido, 

uma pesquisa dita científica é feita como desdobramento e ponto de apoio para o 

funcionamento de uma prática imaginária, que é produzida num círculo vicioso, apenas 

em relação ao campo de saber psi “mais verdadeiro.” Neste sentido, a Psicologia 

tornou-se inteiramente pesquisa, pois 

 

A pesquisa tornou-se a razão de ser científica e prática da Psicologia, a razão 

de ser social e histórica do psicólogo. Desde que se é psicólogo, se pesquisa. 

O quê? O que os outros pesquisadores permitirem pesquisar, porque não se 

pesquisa para encontrar, mas por pesquisar, por ter pesquisado, por ser 

pesquisador. Faz-se, portanto, pesquisa, pesquisa em geral, pesquisa sobre o 

que aparecer, sobre as neuroses do rato, a frequência estatística das vogais na 

versão inglesa da Bíblia, as práticas sexuais da mulher de província, em torno 

da lower middle class (classe média-baixa) exclusivamente, sobre a 

resistência cutânea, a pressão sanguínea e o ritmo respiratório durante a 

audição da Sinfonia des Psaumes (Obra de Stravinski) (FOUCAULT, 1994, 

p. 19). 
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Desse modo, escolher temática pouco comum à Psicologia, para nós reafirma a 

hibridez necessária aos modos de fazer pesquisa e, em última análise, à própria 

Psicologia. Pois, afinal, é a prática de pesquisa que apoia e argumenta a sua existência e 

a sua irredutibilidade a outras áreas e campos de atuação. Diante do desafio de 

investigar, como psicólogas, os processos psicossociais e seus entrelaçamentos às 

configurações de poder, em diferentes práticas e contextos sociais, entendemos que se 

coloca a importância de atentar para as verdades que constituem nossas formas de fazer 

pesquisa. Pois, como afirma Foucault (1994), “o paciente trabalho da verdade ocorre 

sempre à beira do espanto”. É nesse campo teórico-político, portanto, que potencializa a 

delicada tarefa de escutar "as formas de fascismo, desde aquelas colossais, que nos 

rodeiam e nos esmagam, até aquelas formas pequenas que fazem a amena tirania de 

nossas vidas cotidianas" (FOUCAULT, 1977, p. 136), em que nosso trabalho se insere.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 O TERRENO DA PESQUISA: APROXIMAÇÃO DO CAMPO E 
CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA 
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este capítulo, retomamos o percurso de construção da pesquisa que 

possibilitou a delimitação dos objetivos, as escolhas metodológicas e a 

elaboração da pergunta de pesquisa: Quais as disposições de 

sexualidade e erotismo acionadas pelo prolapso pornográfico? 

Importante observar que, considerando a nossa perspectiva, tal 

pergunta não precedeu a navegação nos sites pornográficos ou norteou os caminhos e 

procedimentos de pesquisa, ela foi constituída a partir deles. 

 

2.1 Perspectiva investigativa 

 

Nesta pesquisa, utilizei10 uma perspectiva pós-estruturalista inspirada na noção 

de analítica do poder de Michel Foucault (1979). Conforme Peters (2000), o pós-

estruturalismo pode ser caracterizado como um modo de pensamento, um estilo de 

filosofar, uma forma de escrita e uma rede de pensamento interdisciplinar, que 

corporifica diferentes formas de prática crítica e que começou a ser utilizado na 

comunidade acadêmica de língua inglesa, para manifestar uma resposta filosófica ao 

estruturalismo presente nos trabalhos de Claude-Levi Strauss, Louis Althusser, Jacques 

Lacan e de Roland Barthes. 

Friedrich Nietzsche teve importante influência para a emergência da perspectiva 

pós-estruturalista francesa, ao oferecer uma maneira de ver que combinava poder, 

desejo e a crítica da noção de verdade, sua ênfase na pluralidade interpretativa, que 

concede centralidade à estética e ao estilo filosóficos e estéticos, a partir dos quais cada 

um deve superar a si próprio, num processo de autodevir (PETERS, 2000). Alguns dos 

temas nietzschianos foram retomados por Foucault, em especial na sua crítica à verdade, 

na genealogia e na noção de poder. 

A noção de poder utilizada por Michel Foucault está relacionada à noção de 

resistência. Assim, poder e resistência são complementares e irredutíveis um ao outro. 

Um dos principais equívocos quanto à noção de poder foucaultiano é a tentativa de 

torná-lo material e sinônimo de práticas e instituições que são, na verdade, seus efeitos. 

Faz-se necessário, portanto, considerá-lo como estratégia e efeito da ação de uns sobre 

                                         

10 Neste capítulo, é predominante o uso do pronome “eu” por se referir ao percurso de pesquisa da 

mestranda. 

N 
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outros e em sentido positivo, isto é, como jogo de forças essencial à vida e que não 

apenas barra, reprime e elimina, mas, primordialmente, inventa, elabora e se multiplica 

(PASSOS, 2008).  

Uma vez que, a rigor, o poder não se origina de um ponto, de alguém ou de uma 

instância psíquica, é salutar tomá-lo como um conjunto de relações organizadas de 

maneira desigual e precariamente conduzidas, isto é, a partir de princípios de análise 

específicos e historicamente datados, que podem ser denominados de Analítica do 

Poder (FOUCAULT, 1979).  

Apesar de a analítica do poder não ter destaque especial nos apontamentos que o 

filósofo faz, ao longo de sua obra, sobre perspectivas de investigação, a consideramos 

importante à medida que posiciona o princípio investigativo anteriormente à delimitação 

de qualquer objeto. Desse modo, a investigação se caracteriza, por considerar a relação 

entre pesquisador e o objeto de estudo, como parte do processo de investigação, e por 

valorizar a abertura para o inusitado, aceitando as descobertas e surpresas da 

subjetividade cotidiana (ZANELLA et al, 2006). 

Assim, como observa Veiga-Neto (2009), Foucault foge do unitarismo 

epistemológico – um dos pilares das Ciências Modernas – e da ideia de um método 

imutável, sistemático e universalmente aplicável, como também da noção de sujeito 

fundante que o unitarismo pressupõe. Embora a genealogia e arqueologia sejam tidas 

como métodos foucaultianos, ele evita falar de método, referindo-se à genealogia, como 

“atividade” e “maneira de entender” ou “modo de ver as coisas” que estão em 

determinadas práticas e suas relações com outras práticas – discursivas ou não. Deste 

modo, a metodologia é uma invariante ao longo de toda a obra. Pode ser sintetizada no 

permanente envolvimento com a noção de problema, enquanto atitude radicalmente 

crítica. Desta maneira, inspiradas neste autor, afirmamos que a metodologia deste 

trabalho é de fato uma des-metodologia, em que os procedimentos foram aqui 

organizados para efeitos didáticos. 

 

2.2 A construção do problema de pesquisa 

 

A pesquisa teve início com a ideia de realizar uma investigação dos discursos 

sobre o sexo veiculados por meio da pornografia on-line. Interessava-me realizar 

entrevistas com as pessoas responsáveis pela hospedagem, manutenção e divulgação 
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dos sites pornográficos e também aquelas que os acessam com frequência, além de 

analisar as materialidades contidas nos sites (vídeos, fotos, comentários, textos, etc), 

com a finalidade de discutir como eram produzidas as noções mais inglórias sobre a 

pornografia no circuito de consumo on-line.  

Inquietava-me o fato de que, segundo as pesquisas de consumo a que tive 

acesso11 e a minha própria experiência, a pornografia fizesse parte do cotidiano de 

muitas pessoas com frequências e modalidades as mais variadas e, ainda assim, os sites 

pornográficos fossem vistos como espaços que deveriam ser visitados em locais e 

horários muito específicos. 

As noções e inquietações iniciais foram reposicionadas após o aprofundamento 

das perspectivas sobre sexualidade e pornografia. A noção de sexualidade como um 

dispositivo histórico tornou-se particularmente central, por apontar uma racionalidade a 

que Foucault (1988) se oporá, fortemente, ou seja, o caráter a-histórico, a-político e 

universalista da hipótese repressiva. Em linhas gerais, tal hipótese apregoa que o 

recatamento e o conservadorismo sexual deveriam ser combatidos, tendo como 

horizonte a necessidade de realização dos desejos individuais mais ocultos e autênticos 

que, em última instância, são capazes de desvendar quem as pessoas realmente são.  

Em sua visada crítica, Foucault propõe situar o sexo num intrincado 

funcionamento das relações de poder. Assim, o sexo seria uma invenção da 

discursividade científica (Scientia Sexualis), em face do surgimento de problemas 

relacionados à necessidade de administrar fenômenos emergentes, como as imigrações, 

as taxas de mortalidade e natalidade, e questões relativas ao bem-estar coletivo de um 

conjunto de indivíduos circunscritos num mesmo território. Desse modo, o sexo tornou-

se, a partir do século XIX, o cerne da preocupação social que evidenciava a necessidade 

de criar formas de governo das condutas dos indivíduos que estivessem em sintonia com 

os equacionamentos dos fenômenos populacionais.  

De maneira análoga, eu pressupunha que as restrições ao consumo eram 

significativamente importantes para tratar da pornografia e buscava encontrar seus 

motivos e discursos que as justificassem. No entanto, a perspectiva histórico-teórico-

epistemológica-política ajudou-me a pensar que pesquisar no campo da sexualidade 

                                         

11 http://www.pornresearch.org/; www.nationacoalition.org; http://www.cnbc.com/id/29960781/; 

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/porn/business. 

http://www.pornresearch.org/
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requer investigar as tramas discursivas que surgem em momentos históricos e em 

sociedades específicas e que, principalmente, se inscrevem em estratégicas relações de 

poder-saber.  

Em contato com artigos e com os textos de Filomena Gregori (2003; 2004) e 

Conceição Nogueira (et. al, 2010), pude conhecer as disputas em torno da classificação 

pornô e parte do debate travado entre as feministas norte-americanas, na década de 

1950, sobre a sexualidade que a pornografia daquela época (re)produzia. De maneira 

bastante incipiente, conheci também teorizações no campo dos estudos de gênero e 

queer. 

  Reformulando a proposta inicial, reposicionei o objetivo da pesquisa que, 

naquele momento, se propunha a interrogar em que medida os prazeres sexuais anais 

produzidos em vídeos pornôs transgridem/reproduzem práticas sexuais situadas no 

campo da heterossexualidade, considerando os entrelaçamentos entre prazeres sexuais 

anais e os marcadores de raça e classe. A entrada da analidade no projeto tinha o intuito 

de discutir a pornografia diante das elaborações de Beatriz Preciado, no texto Terror 

Anal (2009) que, a meu ver, constitui uma criativa e potente invenção de saberes que 

visam levar à falência as normas de gênero, sexualidade e sociabilidade centradas na 

heterossexualidade.  

Além do mais, me afetei pela irreverente proposta de uma Teoria Cu, forjada por 

Larissa Pelúcio (2012), como forma de suscitar a crítica, no campo queer, à centralidade 

acadêmica nas produções norte-americana e europeia, em detrimento da marginalização 

da produção nacional. Ela defende a necessidade de antropofagia no campo queer, 

explorando a analogia cu – socialmente renegado – e a produção marginal, interrogando 

como podem ser pensados os autores queer em seus países e os autores/as brasileiros/as 

e latino-americanos. “O ânus aqui se parece com as putas, com os malandros e toda uma 

marginália descrita pelos discursos higienistas” (PELÚCIO, 2012, p.7) 

Um dos argumentos mais contundentes, para a afirmação da minha escolha, me 

foi dado pela afirmação de que se, socialmente, o ânus ocupava o lugar da injúria e 

constituía uma espécie de “armário anal,” na pornografia ele era requisito indispensável 

(SAÉZ, CARRASCOSA, 2009). Aceitando a racionalidade segundo a qual o sexo anal 

é uma prática da qual muito pouco se diz socialmente, me interessava pesquisá-la num 

campo em que ela era dita incessantemente por meio das imagens. 
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Tanto no cenário acadêmico-político, quanto em conversas e discussões 

informais, as posições político-epistemológicas de Beatriz Preciado e Larissa Pelúcio 

colocaram o “cu” no centro dos debates. O uso da metáfora anal por estas autoras deu-

me a oportunidade de observar nesses espaços três noções sobre o sexo anal, 

discordantes entre si: 1) a concepção de que o ânus é um receptáculo universal, sendo o 

seu uso sexual um ato político que, por si, desfaz as complexas dinâmicas de sexo, 

gênero, raça e classe ou ainda que a elas não têm qualquer veiculação; 2) a ideia de que 

o prazer sexual é sinônimo de penetração. Nesse imaginário anal, falar de sexo anal é se 

referir à penetração passiva que, inquestionavelmente, seria um ato próprio a todos os 

homens gays (divididos em ativos e passivos) e nunca aos homens heterossexuais. 

Dessa maneira, as preferências e, supostamente, as posições sexuais de alguns homens 

pareciam ser facilmente desvendadas por suas localizações numa matriz heterossexual; 

e 3) percebia ainda a recorrência da noção de que as mulheres, em geral, não sentem 

prazer em penetrar e, apenas algumas, em serem penetradas analmente.12  

 Nas três versões anais, chamava-me atenção a pressuposição de que o prazer 

sexual é natural e surge anatomicamente. Entre os argumentos mais comuns para 

explicar o prazer sexual entre homens, por exemplo, estava a possibilidade de 

estimulação da próstata durante o ato sexual. 

Supondo que encontraria uma continuidade entre essas questões e os atos 

sexuais nos sites pornográficos, realizei um levantamento dos sites brasileiros de 

pornografia, entre os meses de setembro e novembro de 2012. Considerando que não há 

informações unificadas sobre o consumo de pornografia na internet ou uma entidade de 

administradores/as de sites pornográficos (como há, por exemplo, de empresários/as de 

produtos eróticos), procedi a visitação em alguns sites e, partir da navegação, visualizei 

a indicação de links e janelas extras para outros sites. Assim, obtive um total de 60 sites. 

Esse número não corresponde ao total de sites brasileiros existentes na web mas sim 

àqueles que apresentam vídeos de sexo anal no período supracitado. 

 

                                         
12 Buscando publicações dedicadas a discutir os deleites sexuais anais para mulheres, encontrei somente 

os livros de Tristan Taormino The Ultimate Guide to Anal Sex for Women (1998) e The Anal Sex Position 

Guide (2009). 
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Quadro 1: Levantamento dos sites pornográficos brasileiros realizado entre os meses de setembro e 

novembro de 2012. 

 

SITES PORNOGRÁFICOS BRASILEIROS (2012) 

1.  http://www.clubedosvideos.com/ 31. http://www.sexogrupal.org/ 

2.  http://www.tubepornmix.com/  32. http://www.cabinegay.com/?aff=1&data=garoto

smsn 

3.  http://www.tubepornmix.com/ 33. http://www.garotosg.com/ 

4.  http://www.traveco.tv/ 34. http://www.desenhogratis.com/ 

5.  http://www.travestisbr.com.br/ 35. http://megacentermix.com/ 

6.  http://www.telaerotica.com/ 36. http://filmesporno.org/ 

7.  http://www.soloboys.tv/ 37. http://www.assistirfilmesdesexoonline.com/ 

8.  http://www.clubedaputaria.ws/  38. http://swingao.com/ 

9.  http://www.revistasvip.com/ 39. http://www.dedadadigital.ws/  

10.  http://www.dedadadigital.ws/ 40. http://www.tetadefrango.com/category/teta-

gays/  

11.  http://www.gostosasesafadas.com/ 41. http://travecao.com/ 

12.  http://www.rampeiras.net/ 42. http://www.brasilhentai.com/ 

13.  http://www.travestiamador.com/ 43. http://www.oprofano.com/  

14.  http://www.diariodaputaria.com/ 44. http://www.oputeiro.com/  

15.  http://www.putariadigital.com/ 45. http://bundudas.org/  

16.  http://www.amadorastube.com/ 46. http://www.bucetagostosa.com/ 

17.  http://www.bundasorg/  47. http://www.orgias69.net/ 

18. p http://www.sobrasileiras.com/ 48. http://www.flagrasreais.com/  

19.  http://www.orientais.info/ 49. http://www.orgiasbrasil.com/ 

20.  http://www.peterpaulxxx.com/vide

os/ 
50. http://www.jogosdesexogratis.com/  

21.  http://www.adorobundas.com/ 51. http://www.hqdesexo.com/ 

22.  http://www.amadorasbrasil.info/ 52. http://www.sexobr.com.br/ 

23.  http://www.blogfilmes.com/ 53. http://www.famosasbrasil.net/ 

24.  http://www.tvzona.com/ 54. http://www.escritoriodosexo.com/ 

25.  http://www.capetinhas.com/ 55. http://clubedapunheta.com/  

26.  http://www.salaespecial.com/ 56. http://www.glsvideos.com/ 

27.  http://bundudas.org/ 57. http://www.meusvideosgay.com/ 

28.  http://www.chupisco.com/ 58. http://www.coroasnuas.org/ 

29.  http://www.reporterdigital.net/ 59. megacentermix.com 

30.  http://www.clubedosdesocupados.w

s/ 
60. http://sexoegatas.com/ 

http://www.clubedosvideos.com/
http://www.sexogrupal.org/
http://www.cabinegay.com/?aff=1&data=garotosmsn
http://www.cabinegay.com/?aff=1&data=garotosmsn
http://www.garotosg.com/
http://www.traveco.tv/
http://www.desenhogratis.com/
http://www.travestisbr.com.br/
http://megacentermix.com/
http://www.telaerotica.com/
http://filmesporno.org/
http://www.assistirfilmesdesexoonline.com/
http://www.clubedaputaria.ws/
http://swingao.com/
http://www.revistasvip.com/
http://www.dedadadigital.ws/
http://www.dedadadigital.ws/
http://www.tetadefrango.com/category/teta-gays/
http://www.tetadefrango.com/category/teta-gays/
http://www.gostosasesafadas.com/
http://travecao.com/
http://www.brasilhentai.com/
http://www.travestiamador.com/
http://www.oprofano.com/
http://www.diariodaputaria.com/
http://www.oputeiro.com/
http://www.putariadigital.com/
http://bundudas.org/
http://www.amadorastube.com/
http://www.bucetagostosa.com/
http://www.bundasorg/
http://www.orgias69.net/
http://www.sobrasileiras.com/
http://www.flagrasreais.com/
http://www.orgiasbrasil.com/
http://www.peterpaulxxx.com/videos/
http://www.peterpaulxxx.com/videos/
http://www.jogosdesexogratis.com/
http://www.adorobundas.com/
http://www.hqdesexo.com/
http://www.sexobr.com.br/
http://www.blogfilmes.com/
http://www.famosasbrasil.net/
http://www.tvzona.com/
http://www.escritoriodosexo.com/
http://www.capetinhas.com/
http://clubedapunheta.com/
http://www.salaespecial.com/
http://www.glsvideos.com/
http://bundudas.org/
http://www.meusvideosgay.com/
http://www.chupisco.com/
http://www.coroasnuas.org/
http://www.reporterdigital.net/
http://www.clubedosdesocupados.ws/
http://www.clubedosdesocupados.ws/
http://sexoegatas.com/
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A navegação nestes sites indicava, porém, que as questões apontadas acima não 

possuíam eco no mercado pornô on-line. A diferenciação entre a produção brasileira e 

norte-americana, por exemplo, não era, em termos estéticos e quantitativos, 

significativamente buscada. A maior parte dos vídeos acompanhava as regras de 

produção norte-americana e, em alguns sites brasileiros, só era possível identificar a 

nacionalidade dos vídeos, atentando para as conversas e sons que faziam parte da 

performance sexual. Com frequência, em sites norte-americanos havia vídeos brasileiros 

e vice-versa. As categorias pornográficas que descrevem homens e mulheres, 

enfatizando a nacionalidade e a cor da pele, por exemplo, eram recursos utilizados tanto 

nestes sites, como nos internacionais Xvideos (www.xvideos.com); RedTube 

(www.redtube.com); PornoTube (www.pornotube.com) e YouPorn 

(www.youporn.com).  

Assim, concluí que em termos de produção e recursos visuais e gráficos, os sites 

de pornografia, na internet, estavam na contramão da busca pela criação de um discurso 

próprio que os diferenciasse da produção hegemônica norte-americana, considerando os 

mais acessados e conhecidos, mas também aqueles nos quais as identidades sexuais 

fossem utilizadas como categoria dos vídeos. Por outro lado, admiti também que a 

norma que fixa a heterossexualidade como inteligibilidade para o sexo, o gênero e o 

desejo é discursiva e, portanto, não reside nas práticas, identidades e corpos, mas os 

produzem (BUTLER, 2003). Neste sentido, tornou-se ainda mais distante e complexa a 

possibilidade de definir se as produções em si podiam ser consideradas como 

heterossexuais, sendo possível, no máximo, identificar a intencionalidade dos 

produtores e seus públicos-alvo, através dos textos de apresentação dos sites. 

Outra problemática que encontrei no campo foi a diversidade dos usos anais. 

Considerando as minhas pressuposições iniciais, havia apenas três sites dedicados 

exclusivamente ao sexo anal. No entanto, eles exibiam apenas fotografias. Nos demais, 

além das categorias anal e dupla penetração, as cenas de sexo anal em vídeos 

classificados como amador, sexo grupal ou carnaval, por exemplo, também exibiam o 

sexo anal. Neste sentido, o sexo anal era apresentado em vídeos que utilizavam como 
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características físicas centrais os marcadores de gênero, raça e classe, mas elas eram, 

nesses sites, apenas algumas dentre as inúmeras encontradas.13 

Durante o período de mobilidade discente no Departamento de Sociologia da 

UFSCar, o contato com o professor Jorge Leite Júnior e seus estudos sobre pornografia 

bizarra, e as problemáticas que encontrei no campo, incentivaram que eu ampliasse a 

pesquisa para os sítios que colocavam em cena atos sexuais anais extremos ou bizarros. 

Fazendo uma busca na internet, encontrei os seguintes sites: 

http://www.prolapseparty.com/, http://hotkinkyjo.xxx/, http://www.dirtygardengirl.com/ 

e http://www.everythingbutt.com/site/?c=1 e http://www.analacrobats.com/en. 

O prolapso foi o ato corporal que mais me chamou a atenção, pela impressão de 

que a visualização proporcionada por ele desafiava os limites corporais e as 

possibilidades de usos sexuais do corpo. Em seguida, busquei informações sobre essa 

prática e observei que ela é mencionada, além da pornografia, apenas nos manuais 

coloproctológicos e nos livros de história da Medicina. Assim, a encenação deste ato 

nos sites pornográficos colocava duas questões/possibilidades: 1) a ideia de que a 

pornografia pode ir além do sentido de repetição das práticas sexuais e figurar como 

espaço de criação de possibilidades corporais que desafiam verdades anatômicas e 

fisiológicas; e 2) alargar as noções sobre prazer sexual anal consideradas atualmente 

que, utilizando a penetração como referente relacionadas à atividade/passividade. 

Todavia, considerando o tempo que eu dispunha para a realização da pesquisa de 

mestrado, tais possibilidades foram reorganizadas em torno de uma questão: Quais 

disposições de sexualidade e de erotismo são acionadas pela encenação do prolapso 

pornográfico? 

 

2.3 O cenário da pesquisa: a “Festa Prolapso” 

 

Tendo o prolapso se tornado central à investigação, restringimos o material de 

análise para o site prolapseparty.com, por ele ter como tema principal este ato (Figura 

1). Assim, utilizamos as observações obtidas em outros sites, apenas de maneira 

complementar. No prolapseparty.com, além das imagens, há um texto de apresentação 

                                         
13 Dentre os quais: Amador, BDSM, Corno, GangBang, Flagras, Gozadas, Menage, Público, Suruba, 

Voyeur, WebCam, Famosas nuas, Hentai, Putaria, Bucetinha quente, Sexo por telefone, Dotados, 

Bissexuais, Interracial, Travesti, Peladonas no baile funk, Orgias, Zoofilia, Novinhas, Swinger, etc. 

http://www.prolapseparty.com/
http://hotkinkyjo.xxx/
http://www.dirtygardengirl.com/
http://www.everythingbutt.com/site/?c=1
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para os internautas e links, em que é possível preencher um cadastro para assistir aos 

vídeos integralmente, fazer o login – caso o internauta já esteja cadastrado –, enviar 

mensagens, participar de discussões e fóruns promovidos pela administradora do site 

(Prolapse Queen) e adicionar o site à lista de favoritos.  

 

 

Figura 1: Site prolapseparty.com 

 

Os vídeos disponíveis são trailers dos vídeos completos, editados de forma a 

mostrar os melhores momentos e convidar os internautas a se cadastrarem. Ao todo, há 

10 trailers que têm duração de até 1 minuto. Reges (2004) afirma que a maioria dos 

filmes disponíveis em sites gratuitos é curto (até 2 min) e também pirateado. No site 

prolapseparty.com, os vídeos gratuitos não são pirateados; ao contrário, os outros sites 

copiam os seus vídeos e imagens de prolapso. 

Outro diferencial é a tecnologia audiovisual utilizada que, nesse site, tem 

qualidade HD, proporcionando alta definição às imagens. O investimento nas 

tecnologias audiovisuais, a nosso ver, é um dos efeitos da importância que esse espaço 

tem adquirido no campo pornográfico e também na navegação na internet. Segundo 

Parreiras (2012), cerca de 40% das atividades realizadas on-line envolvem algum 
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conteúdo pornográfico. Uma pesquisa conduzida pela consultoria Hit Wise, em 2008, 

informa que 10% das buscas feitas na internet envolvem pornografia e, em 2009, em 

média 43% dos usuários acessaram materiais pornográficos e 35%, dos downloads 

envolviam pornografia. 

Por outro lado, mesmo que tenha recursos para estimular a navegação neste site, 

a participação dos internautas só pode ser realizada nos fóruns, pois na página principal 

não há espaços reservados para o comentário dos vídeos. Nos fóruns (Figura 2), é 

possível observar também a frequência de postagem de novos lançamentos para aqueles 

que se associam ao prolapseparty.com. Considerando que neste trabalho nos ateremos à 

encenação do prolapso nos vídeos, a interação nos fóruns não será aprofundada aqui. 

 

 

Figura 2: Fóruns do site prolapseparty.com 

 

2.4 Levantamento bibliográfico 

 

Para dar início à pesquisa de referências bibliográficas acerca da pornografia a 

ser utilizada para fundamentar este trabalho, nós realizamos uma busca textual no banco 

de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), e na Scientific Electronic Library Online (Scielo), no período de julho 

a dezembro de 2012. Utilizando o descritor pornografia e refinando a busca com o uso 

dos filtros “Idioma: português” e “Periódicos revisados por pares,” encontramos 25 

resultados publicados entre os anos 2003 e 2012. 

Utilizamos os filtros em decorrência do tempo destinado à realização do 

levantamento bibliográfico durante o curso de pós-graduação, bem como a nossa 
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curiosidade inicial quanto à especificidade da produção acadêmica sobre pornografia em 

língua portuguesa. O segundo filtro, observamos posteriormente, delimitou o acesso 

apenas às produções disponíveis em revistas indexadas. Desconsideramos as resenhas 

publicadas em tais revistas, para este levantamento inicial, pois elas faziam menção a 

livros que foram incorporados à pesquisa em momento posterior. Os títulos 

encontrados, organizados de acordo com o ano de publicação, foram os seguintes: 

 

Quadro 2: Levantamento bibliográficas utilizando o descritor “pornografia” no banco de teses e 

dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), e na 

Scientific Electronic Library Online (Scielo), no período de julho a dezembro de 2012. 

 

 Base de 

dados 

Ano Títulos Autores 

0

1 
Capes 2003 

Relações de Violência e 

Erotismo 
Maria Filomena Gregori 

2

2 
Capes 2003 O efeito obsceno 

Eliane Robert Moraes 

3

3 

Capes e 

Scielo 
2003 

Pedófilo, quem és? A pedofilia 

na mídia impressa 
Tatiana Savoia Landini 

4

4 

Capes e 

Scielo 
2004 

Atitudes de estudantes 

universitários diante do consumo 

de materiais pornográficos 

(Psicologia) 

Valeschka Martins 

Guerra 

Fernando Cezar B. De 

Andrade 

Mardonio Rique Dias 

5

5 

Capes e 

Scielo 
2004 

Observações sobre a libido 

colonizada: tentando pensar ao 

largo do patriarcado 

Hilan Bensusan 

6

6 
Capes 2006 

Observações sobre a política dos 

desejos: tentando pensar ao largo 

dos instintos compulsórios 

Hilan Bensusan 

7

7 

Capes e 

Scielo 
2006 

Violência sexual contra crianças 

na mídia impressa: gênero e 

geração 

Tatiana Savoia Landini 

8

8 
Capes 2007 

Crítica social e ideias médicas 

nos excessos do desejo: uma 

análise dos “romances para 

homens” de finais do século XIX 

e início do XX 

Alessandra El Far 

9

9 

Capes e 

Scielo 
2008 

O significado da compra: desejo, 

demanda e o comércio do sexo 
Elizabeth Bernstein 
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1

10 
Capes 2008 

Giros em falso no debate da 

teoria 
Fabio Akcelrud Durão 

1

11 
Capes 2008 

A contribuição da crítica 

feminista à ciência 
Lourdes Bandeira 

1

12 
Scielo 2009 

Por um feminismo queer: Beatriz 

Preciado e a pornografia 

como pré-textos 

Salomé Coelho 

1

13 

Capes e 

Scielo 
2010 

Debates Feministas Sobre 

Pornografia Heteronormativa: 

Estéticas e Ideologias da 

Sexualização (Psicologia) 

Pedro Pinto 

Maria da Conceição 

Nogueira 

João Manuel de Oliveira 

1

14 
Capes 2011 

Multidões queer: notas para uma 

política dos anormais 
Beatriz Preciado 

1

15 
Capes 2011 

Ativismo artístico: engajamento 

político e questões de gênero na 

obra de Barbara Kruger 

Lina Alves Arruda 

Maria de Fátima Morethy 

Couto 

1

16 
Capes 2011 

Gênero, epistemologia e 

performatividade: estratégias 

pedagógicas de subversão 

Anselmo Peres Alós 

1

17 

Capes e 

Scielo 
2012 

Race Fucker: Representações 

raciais na pornografia 
Osmundo Pinho 

1

18 

Capes e 

Scielo 
2012 

Altporn, corpos, categorias e 

cliques: notas etnográficas sobre 

pornografia on-line 
Carolina Parreiras 

1

19 
Capes 2012 

Discursos em Movimento: 

Considerações Sobre a Pedofilia 

e Pornografia Infantil na Rede 

(Psicologia) 

Vivian Lemes Moreira 

Lucília Maria Sousa 

Romão 

1

20 

Capes e 

Scielo 
2012 

Labirintos conceituais, 

científicos e mercadológicos: 

pornografia com pessoas que 

transitam entre os gêneros 

Jorge Leite Júnior 

2

21 
Capes 2012 

Screening Sex: Revelando e 

dissimulando o sexo 
Linda Williams 

2

22 

Capes e 

Scielo 
2012 Pornô 

Don Kulick 

2

23 
Capes 2012 

Entre vapores & vídeos pornôs: 

dissidências homo/eróticas na 

trama discursiva do 

Fernando Altair Pocahy 
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envelhecimento masculino 

2

24 
Capes 2012 

Os agentes sociais da rede de 

proteção e atendimento no 

enfrentamento da exploração 

sexual comercial (Psicologia do 

desenvolvimento) 

Maria de Fátima Pereira 

Alberto 

Ana Cristina Serafim da 

Silva Vanessa Cavalcante 

Gomes Roberta Valesca 

Mota Santana 

Àdria Melo Soares 

2

25 
Capes 2012 

Perícia psicológica no 

abuso sexual de crianças e 

adolescentes (Psicologia) 

Luiziana Souto Schaefer 

Silvana Rossetto 

Christian Haag 

Kristensen 

 

Considerando que o critério de busca utilizado, tanto pela base de dados da 

Capes, quanto da Scielo, é a quantidade de vezes que a palavra é citada nos textos. 

Acreditamos que seja uma ferramenta de pesquisa útil, pois oferece um panorama dos 

títulos que apresentam perspectivas e abordagens variadas. No entanto, alguns dos 

títulos encontrados apenas citavam a pornografia, não tendo entre seus objetivos 

principais, discuti-la.  

Em oito artigos das produções citadas, a palavra pornografia é usada para 

reivindicar a qualidade de obras ficcionais que, por este motivo, não devem ser 

colocadas no mesmo patamar das pornográficas. Critica-se que as películas sexuais 

tenham um efeito de realidade e de pedagogia sexual sobre a sexualidade, quando 

deveriam alargar as possibilidades de compreensão e vivências eróticas, mas também se 

considera que elas são capazes de expor o desejo sexual mais genuíno, mesmo que, por 

vezes, de maneira degradante. Reivindica-se ainda a igualdade no mercado da 

pornografia, por este ser um espaço de privilégio masculinista e de violência contra as 

mulheres, tanto quanto o crime de estupro. 

Dentre os 25 artigos, 5 foram publicados em revistas da área da Psicologia ou 

escritos por psicólogos. No primeiro deles, intitulado “Atitudes de estudantes 

universitários frente ao consumo de materiais pornográficos,” Valeschka Guerra, 

Fernando de Andrade e Mardonio Dias argumentam que a expansão de produtos 

pornográficos é um efeito dos valores difundidos pela mídia sobre o comportamento dos 

indivíduos, cujo objetivo era validar um instrumento para avaliar as atitudes diante do 

consumo pornográfico. Nesta pesquisa, 336 estudantes universitários foram 

entrevistados e suas respostas, divididas em 33 itens correspondentes a duas dimensões: 

efeitos positivos e nocivos da pornografia (GUERRA; ANDRADE; DIAS, 2004).  
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Os psicólogos concluíram que o grupo de consumidores é formado por homens 

que utilizam a pornografia para obter prazer e discordam da ideia de que o pornô seja 

sinônimo de banalização do sexo ou o seu consumo frequente, um vício. No grupo de 

não consumidores, majoritariamente formado por mulheres, a pornografia é considerada 

prejudicial ao desenvolvimento da sexualidade, por provocar isolamento e alienação, 

sendo, por este motivo, vista com pouca frequência. Os pesquisadores afirmam que o 

instrumento elaborado para o estudo foi validado, porém, posteriormente, seria 

necessário sofisticar a análise e desenvolver outros instrumentos para problematizar a 

diferença de gênero que os resultados evidenciam, bem como contribuir para remediar a 

lacuna de conhecimentos sobre a sexualidade dos brasileiros (GUERRA; ANDRADE; 

DIAS, 2004). 

Em outro artigo “Discursos em Movimento: Considerações Sobre a Pedofilia e 

Pornografia Infantil na Rede,” Vivian Moreira e Lucília Romão informam que o termo 

pornografia infantil é usado para definir representações, reais ou simuladas, de crianças 

e adolescentes em atividades sexuais ou exibição dos órgãos sexuais de maneira 

explícita com finalidade sexual (MOREIRA; ROMÃO, 2012, p.466).  

O terceiro artigo que apresenta dados sobre a percepção dos Agentes Sociais que 

atuam no enfrentamento da exploração sexual trata da pornografia como um dos abusos 

sexuais sensoriais extra ou intrafamiliar, assim como do exibicionismo e da linguagem 

sexualizada. O termo pornografia infantil também se refere à elaboração de materiais, 

bem como a divulgações e exibições de crianças envolvidas em atividades sexuais 

(ALBERTO et al., 2012).  

A pornografia também é mencionada na literatura psicológica relacionada à 

investigação de abusos sexuais no artigo “Perícia psicológica no abuso sexual de 

crianças e adolescentes,” que objetiva revisar o papel da perícia psicológica no 

atendimento ao abuso sexual de crianças e adolescentes (SCHAEFER; ROSSETTO; 

KRISTENSEN, 2012). 

Os últimos três títulos da área psi encontrados no levantamento discutem 

pedofilia, pornografia infantil, abuso sexual de crianças e adolescentes e a perícia 

psicológica diante desses casos. Tais temas são bastante controversos e têm sido 

amplamente discutidos, considerando os marcos internacionais dos direitos das crianças 

e dos adolescentes e as diretrizes para atuação profissional dos psicólogos. No entanto, 

uma vez que, neste trabalho, estamos tratando de representações obscenas produzidas e 
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encenadas por pessoas que têm idade superior a 18 anos, não nos ateremos a discuti-

los.14 

Nos demais artigos mencionados, mesmo que os objetivos não estejam 

direcionados à discussão sobre a noção de pornografia, ela é produzida como sinônimo 

de práticas sexuais, como fenômeno midiático ou como um imaginário normatizado e, 

em todas as situações citadas, potencialmente nociva a uma sexualidade ideal. Tal 

posição discursiva foi observada por Feona Attwood (2011) em um levantamento sobre 

pesquisa pornográfica e o debate público anglo-americano. Para a autora, o debate 

público continua a evidenciar discursos que dão ênfase apenas aos perigos e efeitos da 

pornografia, com base em argumentos behavioristas, mesmo com a diversidade de 

formas com que o tema tem sido tratado nas universidades. 

Com efeito, considerando o levantamento inicial realizado na base de dados da 

Capes e da Scielo, do total de 25 artigos, apenas 12 contemplam perspectivas e modos 

de investigação nos quais a pornografia não é mencionada como um produto midiático, 

a-histórico e eliciador de violências. Essa perspectiva é distinta da investigação 

pornográfica histórica a qual buscamos adotar. 

Após o lançamento do Dossier Pornôs, contido no número 38 da Cadernos 

Pagu, observamos que alguns artigos não constavam no levantamento e, 

principalmente, que o Dossier indicava horizontes para a pesquisa pornográfica, a partir 

de questões colocadas à investigação de convenções de erotismo e sexualidade no 

mercado do sexo. Assim, o levantamento inicial foi reorganizado de modo a localizar as 

principais proposições pornográficas e perspectivas de pesquisa. 

 

2.5 As imagens e as palavras 

 

Para analisar a encenação do prolapso no site, incluímos os textos de 

apresentação, os elementos gráficos, bem como as imagens em movimento dos vídeos. 

Os textos foram traduzidos e discutidos a partir do referencial que adotamos. Os vídeos, 

porém, nos trouxeram problemas adicionais, pois se tratava de imagens e não de 

palavras.  

                                         
14 Para aprofundar a discussão, consultar: Da Silva (2013), Landini (2005) e Méllo (2006). 
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Sendo assim, utilizamos as contribuições de Foucault (2008) sobre as palavras e 

as imagens. Para o autor, as representações estão ligadas a um funcionamento que pode 

ser descrito, desde que se discriminem os níveis e modos de análise específicos a elas. 

Por outro lado, colocam-se múltiplos problemas, bastante difíceis de ser solucionados, 

quando se deseja ultrapassar os limites da língua e quando se pretende tratar tais 

discursos como reais (FOUCAULT, 2008). 

Neste sentido, sabe-se que em uma cultura a linguagem dá ordem às coisas, a 

soberania clássica da noção de discurso, por vezes, estabelece análises discursivas sobre 

o que as imagens queriam dizer, secundarizando toda a complexidade que pode ser dita 

entre o que é visível e dizível em determinados momentos históricos e em determinadas 

culturas. Assim, elementos discursivos se mantêm através de textos, de manuscritos, de 

movimentos plásticos e de quaisquer formas nas quais eles estão submetidos às 

transformações e a uma sucessão de diversos temas. Personagens, cenas, mímicas e 

gestos encarnam então temas, episódios e conceitos, dando lugar à sensibilidade e 

valores que acontecem em uma sintomatologia cultural. Assim, desde que se 

discriminem os níveis e os modos de análise, uma obra surge em sua unidade articulada 

(FOUCAULT, 2008). 

Nesta perspectiva, para analisar os vídeos, os concebemos como um filme, 

lançando mão de observações mais atentas sobre os ruídos, os sons e o movimento 

fílmico relacionado ao uso da câmera, conforme proposto por Martin (2005). Este nível 

de análise se relaciona à noção de que uma película é um complexo de ferramentas que 

foi gradativamente desenvolvida e consolidada, tornando possível ao cinema se 

distinguir e de outras formas de expressão artísticas, como a literatura, o teatro, a dança, 

etc.  

A sétima arte possui, portanto, uma linguagem própria irredutível a outras 

formas de expressão, tendo como elemento base a imagem. A imagem é constituída por 

sons, que correspondem aos diálogos, ruídos e música; cor e o movimento fílmico 

relacionado ao uso da câmera. Assim, segundo Bernardet (1981), esses elementos não 

têm em si significação, ou seja, só adquirirem interpretação a partir da relação com 

outros elementos. 

Jullier e Marie (2009) ressaltam ainda que para efetuar uma análise fílmica não 

se faz necessário um método rígido de códigos indecifráveis, pois muitos filmes exigem 

menos ser lidos como mensagens cifradas e mais experimentados carnalmente e seus 
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elementos considerados como forma de prolongar o prazer do espetáculo projetado 

muito rapidamente – comumente, 24 imagens por segundo (JULLIER; MARIE, 2009). 

Assim, a análise equivale a interpretar a relação entre esses elementos, a partir de uma 

perspectiva teórico-epistemológica e política que remonta ao que seja arte e/ou seus 

desdobramentos como prática social. Neste sentido, utilizamos como referencial 

teórico-político as teorizações foucaultianas e também os estudos sobre pornografia.
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este capítulo, apresentaremos noções pornográficas e suas ressonâncias 

históricas, recorrendo a um breve percurso dos usos obscenos no 

Ocidente, articulações teóricas e proposições conceituais sobre a 

investigação pornô. A seguir, exporemos elaborações sobre o uso 

sexual do ânus em películas pornôs e argumentaremos que o prolapso 

encenado em sites pornográficos exibe os excessos corporais, como espetáculo da 

diferença sexual. 

 

3.1 Obscenidade refletida: noções e ressonâncias pornográficas 

 

A pornografia, como a beleza, a 

qualidade e o humor, pertence a essa classe de 

coisas curiosas que acreditamos reconhecer todo 

o tempo sem nunca poder definí-las. 

 

Bernard Arcand  

(El Jaguar y El Oso Hormiguero: Antropologia de La Pornografia) 

 

 

Na língua portuguesa, a pornografia denota uma característica de produções que 

ferem o pudor, pois são obscenas e licenciosas. Além do mais, pode exprimir qualquer 

coisa realizada com o intuito de explorar o sexo atrativamente e de maneira chula e, 

corriqueiramente, ela pode ser vista como uma violação ao recato e à reserva, sendo 

sinônimo de indecência, de libertinagem e de imoralidade (HOUAISS, 2001). Nessas 

noções, os atos, as obras e as intenções são, indubitavelmente, sexuais e imorais.  

No entanto, como têm demonstrado estudos dedicados à apreciação e à pesquisa 

de espaços, atos e produções referidos como pornográficos, tal adjetivação não é 

desprovida de disputas históricas e a destreza com que ela acontece mostra muito pouco 

sobre aquilo que é exibido em si, revelando frequentemente valores morais e posições 

políticas. Deste modo, é fundamental considerar uma perspectiva histórica da 

pornografia, caso se queira rejeitar as produções pornôs como invariavelmente 

homogêneas, unívocas e reducionistas. Pois, ao contrário, as tramas e disputas em torno 

da palavra obscena apontam para um jogo múltiplo, disperso e ambíguo, que apenas 

contingencialmente atinge contornos definidos. 

O jogo de ocultamento e de explicitação da palavra obscena é um dos elementos 

de uma tradição pornográfica que se inicia no Renascimento, na Europa do século XVI, 

e que coloca em circulação imagens e palavras que ferem o pudor ao fazer do sexo o 

N 
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personagem principal (HUNT, 1999). Conforme Eliane Moraes (2003), a literatura 

renascentista, mais precisamente o escritor Pietro de Aretino, deu origem a elementos 

cruciais para a formação da cultura pornográfica ocidental, na medida em que difundiu e 

popularizou expressões que antes ficavam restritas a um pequeno grupo de doutos e 

escritores licenciosos.  

Aretino nasceu em Arezzo, Itália, em 1492, e foi notabilizado já em 1512 por 

sua produção satírica, que tratava dos sucessos e desventuras de senhores, cardeais e 

papas do Vaticano. Seu tom ácido, soberbo e irreverente lhe proporcionou amizades, 

através das quais ele podia manter hábitos dignos da nobreza italiana, mas também 

provocou inimizades e, por causa destas, o poeta italiano teve que fugir, diversas vezes, 

dos lugares onde residia. Radicado em Veneza em 1527, ele se tornou o centro da vida 

mundana e intelectual da cidade. Além dos sonetos, escrevia epístolas, sendo 

considerado um dos precursores do jornalismo moderno, defendendo que os escritores 

pudessem viver do seu trabalho e não da generosidade dos mecenas.  

Aretino faleceu em 1556, em Veneza, cidade a qual ele se referia como “pátria 

universal, liberdade comum e albergue de gente dispersa” (PAES, 2011). Sonetos 

Luxuriosos (1527) está entre as suas mais importantes obras e foi escrita para 

acompanhar gravuras eróticas do pintor Giulio Romano (FIGURA 3), quando a maior 

parte da população europeia não era alfabetizada. De fato, a democratização de 

materiais obscenos, experimentada ainda hoje, não teria se consolidado sem a intenção 

realista e deliberadamente transgressora dos costumes sociais do escritor (LEITE 

JÚNIOR, 2006; MORAES, 2003). 
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Em meados do século XVII, a transgressão dos costumes provocada pela 

literatura obscena contou, significativamente, com o desenvolvimento de novas 

tecnologias de impressão, que possibilitaram produzir e distribuir em larga escala, 

barateando os custos de comercialização, como também dispôs da produção de 

materiais de ajuda sexual, considerados os primeiros “consolos-de-viúva” e 

preservativos, em Londres e na Itália, respectivamente.  

Juntamente com a cultura do material impresso, a prosa pornográfica 

caracterizou-se nesse período por ter como objetivo a exposição de materiais, cada vez 

mais realistas sobre o ato sexual em contraponto às representações sexuais metafóricas 

sob domínio da Igreja e em consonância à ciência da época, que já se debruçava sob a 

catalogação dos prazeres amorais que eram justificados tão somente pelas leis físicas e 

naturais (HUNT, 1999). 

O século XVIII, por sua vez, será marcado pelo pensamento iluminista, trazendo 

para o campo erótico a ideia de que o desejo sexual é uma instância natural, enquanto 

que a sua proibição e punição é que seriam artificiais e indevidas, pois o sexo e a paixão 

tinham efeitos benéficos e proporcionavam a felicidade para a humanidade. Os órgãos 

sexuais e a cópula eram ainda símbolos de grande força e veneração. Nos romances 

eróticos desse período de veneração sexual, a prostituta e o homossexual eram 

personagens limites. As prostitutas, por não gozarem das alegrias domésticas e 

Figura 3: Gravura de Giulio Romano com soneto 

de Pietro Aretino Disponível em 

http://www.textoterritorio.pro.br/imodi/14.htm 
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maternas, e o homossexual, por praticar sodomia passiva com outros homens 

(TRIMBACH, 1999).  

Além de Aretino, figura ainda mais basilar, polêmica e indissociável da 

produção obscena até o século XVIII é Donatien-Alphonse-François ou Marquês de 

Sade, pois, segundo a historiadora Lynn Hunt (1999), ele seria incomparável por 

explorar, ao extremo, o pornográfico de aniquilação do corpo em nome do desejo. A 

obra de Sade foi publicada clandestinamente no século XIX e proibida em alguns países 

ainda durante o século XX. Adepto da ideia de que a liberdade humana só se realiza 

plenamente no mal, Sade passou metade de sua vida preso, e parte da vida em cárcere, 

no sanatório de Charenton, onde faleceu em 1814.  

No entanto, Sade notabilizou-se principalmente por embarcar em uma forma de 

criação artística que recusa a realidade e opera uma espécie de ruptura com o mundo. A 

ruptura era condição para a criação, uma vez que “toda felicidade do homem está na 

imaginação” (MORAES, 2011). A diversidade dos personagens e das estranhas práticas 

sexuais, por ele criadas, permite considerar Les 120 Journées de Sodome (1785) como 

um original Catálogo de Perversões, que só mais tarde serão deslocadas do campo do 

erotismo e da reflexão intelectual e, superficialmente, associadas tão somente a uma 

problemática moral e mercadológica (MORAES, 2003). 

Para Foucault (2001), por outro lado, Sade formulou um erotismo regulamentar, 

anatômico, hierarquizado e meticulosamente distribuído em temporalidades calculadas, 

espaços esquadrinhados, vigilâncias e obediências próprias à sociedade disciplinar do 

século XVIII. Ao comentar sobre filmes da década de 1970, que recriavam um erotismo 

baseado na experiência nazista, Foucault afirma que é necessário inventar com o corpo 

– volátil e difuso em seus elementos, superfícies, volumes e densidades – um erotismo 

não disciplinar que em muito difere do erotismo criado por Sade, um sargento do sexo e 

contador de bundas e seus equivalentes. 

Como enfatiza Sébastien Charles (2007), Foucault questiona Sade enquanto um 

escritor “apaixonado” que tem no Marquês, o “coração” de suas reflexões sobre o sexo. 

Assim, o filósofo francês interroga o estatuto da obra sadiana mais do que o seu 

conteúdo, buscando aproximar-se discursivamente, principalmente no que se refere aos 

usos linguísticos  

 

(...) fora de si mesmas pelo inumerável, o indizível, o estremecimento, o 

estupor, o êxtase, o mutismo, a pura violência, o gesto sem palavra e que são 
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calculadas, com a maior economia e maior precisão (...). Essas linguagens 

(...) são linguagens curiosamente duplas (FOUCAULT, 2009, p.53). 

 

Sendo assim, Foucault critica o Marquês enquanto um pensador da sexualidade, 

que utiliza uma linguagem que é residual até o século XIX e está indissociavelmente 

colocada entre o sagrado e o profano, o infinito e o finito, o sobrenatural e o natural e é 

concebida sob a forma da transgressão, ao mesmo tempo essencial e plural. Essencial, 

pois só a superamos ilusoriamente, e plural, considerando que a limitação linguística 

tenta integrar a sexualidade à naturalidade, tornando a espécie humana similar a outras 

espécies e fazendo com que a transgressão sexual seja um paliativo buscado 

incessantemente e de múltiplas formas, mas que está, a partir de Sade, integrada à 

linguagem (CHARLES, 2007). 

Considerando a investigação pornográfica, Pietro Aretino e Marquês de Sade 

foram dois acontecimentos anteriores ao surgimento da pornografia moderna e pode-se 

afirmar que, até o século XIX, a representação explícita de órgãos e práticas sexuais 

tinha quase sempre a finalidade de crítica social e política para além da finalidade de 

eliciar sensações (HUNT, 1999). Por outro lado, a querela sobre a obscenidade, no 

período anterior ao século XIX, contribuiu também para a consolidação linguística da 

pornografia.  

A palavra Pornografia advém da língua grega (pornographos) e significa 

escritos sobre prostitutas. O termo foi inicialmente utilizado para falar dos hábitos das 

prostitutas e de seus clientes (MORAES, 1985; MORAES, 2003). Mas, em 1769, o 

francês Restif de La Brettone, no tratado Le Pornographe, utilizou o termo pornógrafo 

para se referir “aquele que escreve sobre prostitutas” e, apenas em 1840, 

pornographique, pornographe e pornographie farão menção a escritos e imagens 

obscenos.  

Em 1806, Etienne-Gabriel Peignot publica na França o Dictionnaire critique, 

littéraire e bibliographique des principaux livres condamnés au feu, suprimés ou 

sensurés que ordenava livros que deveriam sair de circulação por justificativas 

religiosas, morais e políticas. No dicionário francês estavam listadas obras de cunho 

literário que agrediam os costumes, emitiam opiniões bizarras, perigosas, imorais e que 

suscitavam a necessidade de defender a sociedade. A obra Émile, de Jean-Jacques 

Rousseau, era um desses livros (HUNT, 1999). Le Sopha, de Crébillon Fils (1742), Les 
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bijoux indiscrets, de Diderot (1748) e o hoje famoso romance inglês, Fanny Hill, de 

John Cleland (1749), obtiveram repercussão semelhante (MORAES, 2003). 

Entre o fim do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX, a criação das 

coleções particulares que foram denominadas de museus secretos e reuniam objetos 

classificados como pornográficos e o volume crescente de escritos sobre prostituição 

são duas ocorrências que terão como efeito a invenção da pornografia moderna 

(KENDRIK apud HUNT, 1999). Uma das cenas mais alegóricas do surgimento dos 

museus secretos aconteceu na Itália. Após a descoberta de objetos e imagens nas ruínas 

de Pompeia – representando possivelmente os hábitos sexuais da corte e dos mercadores 

do Império Romano –, o Museu Nacional de Arqueologia de Nápoles passa a tutelar tais 

objetos, restringindo a visitação de mulheres, crianças e operários às obras. A coleção 

das ruínas de Pompeia inicialmente é chamada de gabinete de objetos obscenos, depois 

de gabinetes de objetos reservados e, em 1860, Alexandre Dumas, então diretor do 

Museu, a denomina Coleção Pornográfica (FREIRE, 2000; HUNT, 1999; GRANT 

MULAS apud LEITE JÚNIOR, 2006). 

No mesmo século, a fotografia e o cinema revolucionaram as artes em geral e a 

produção obscena em particular, modificando o panorama do protagonismo da literatura 

na história do pornô ocidental. A fotografia e seus desdobramentos foram privilegiados 

pelas técnicas de obtenção da imagem até a captação do movimento, característica 

cinematográfica. Assim, o cinema do século XIX se distinguiu de outras artes e afirmou 

sua linguagem com a promessa de captar a vida, tal como ela acontece. Dito de outra 

forma, a sétima arte tinha a tarefa de fascinar seus espectadores, exibindo simplesmente 

movimentos: dos objetos, dos automóveis, do corpo humano, de uma dança, de um 

beijo, etc (ABREU, 1996). 

No século seguinte, entretanto, uma vez que a linguagem cinematográfica já 

havia se consolidado, as narrativas ficcionais e os discursos científicos adentram a 

grande tela, através das histórias cada vez mais complexas e diversificadas, incluindo a 

temática dos atos sexuais. Já nas primeiras décadas do século XX, a série francesa 

Positions mostrava os movimentos dos corpos nus de um casal heterossexual 

acompanhados pelos comentários de um sexólogo. A câmera enquadrada em plano 

médio não permitia ver os genitais e o ato sexual era subentendido pela movimentação 

corporal. Nesse período, também surgem os Stag Movies, filmes curtos, em preto e 

branco, que proporcionam um show genital marcado por mudanças bruscas, tanto 
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temporalmente, quanto nos usos da iluminação, dos cortes e do enquadramento 

(ABREU, 1996). 

Com relação à pintura, mesmo que haja, do Renascimento ao século XX, uma 

quantidade incontável de obras que reproduzem práticas sexuais, apenas as pinturas dos 

grandes mestres são comumente reconhecidas e, ainda assim, classificadas como arte 

erótica, e não como pornográficas (LEITE JÚNIOR, 2006). Estão entre eles alguns 

quadros de Agnolo Bronzino, Caravaggio, Diego Velázquez, Francisco de Goya e 

Eugène Delacroix. Nesse panorama, o incremento da produção pictórica e literária e o 

crescimento vertiginoso de um público de consumidores e leitores fazem surgir na 

Europa Ocidental e, posteriormente, nas Américas e nos Estados Unidos, uma classe 

independente de produções que fazem uso da obscenidade como um negócio e 

constituem um mercado específico15 (LEITE JÚNIOR, 2012; LEITE JÚNIOR, 2006). 

Se levamos em conta que as características da produção pornográfica até o 

século XIX não desapareceram por completo, mas se sobrepõem a características atuais, 

pode-se considerar os quadros Wrestling e Travesti (FIGURA 4 e FIGURA 5), expostos 

no Museu do Poder, em São Petersburgo, como uma extensão do obsceno como crítica.  

 

 

 

 

 

 

 

                                         

15 Não fazemos distinção nos usos das palavras pornografia e erotismo ou nos referimos às obras 

mencionadas e analisadas neste trabalho como pornográficas ou eróticas. Como discutem detidamente 

Sontag (1987), Arcand (1993), Hunt (1999), Moraes (2003) e Leite Júnior (2006), essa divisão se 

contrapõe à investigação histórica da pornografia moderna e se baseia em critérios políticos, morais e 

religiosos, que são depreciativos e discriminatórios. 

Figura 4: Quadro “Wrestling” Disponível 

em 

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/no

ticias/30907/artista+russo+procura+asilo+

depois+de+pintar+putin+de+lingerie.shtm

l 

 

Figura 5: Quadro “Travesti” 

Disponível em 

http://operamundi.uol.com.br/conteu

do/noticias/30907/artista+russo+proc

ura+asilo+depois+de+pintar+putin+d

e+lingerie.shtml 

 

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/30907/artista+russo+procura+asilo+depois+de+pintar+putin+de+lingerie.shtml
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/30907/artista+russo+procura+asilo+depois+de+pintar+putin+de+lingerie.shtml
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/30907/artista+russo+procura+asilo+depois+de+pintar+putin+de+lingerie.shtml
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/30907/artista+russo+procura+asilo+depois+de+pintar+putin+de+lingerie.shtml
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/30907/artista+russo+procura+asilo+depois+de+pintar+putin+de+lingerie.shtml
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/30907/artista+russo+procura+asilo+depois+de+pintar+putin+de+lingerie.shtml
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/30907/artista+russo+procura+asilo+depois+de+pintar+putin+de+lingerie.shtml
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/30907/artista+russo+procura+asilo+depois+de+pintar+putin+de+lingerie.shtml
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Recentemente, os quadros foram considerados extremistas pela polícia russa e a 

diretora do museu foi presa após tentar reabri-lo. Os quadros geraram polêmica por 

apresentar o presidente americano Barack Obama e o presidente russo Vladimir Putin 

nus e com pênis que se assemelham a mísseis balísticos, e o presidente Putin, penteando 

os cabelos do primeiro-ministro Dmitri Medvedev, ambos vestidos com lingeries. A 

prisão da diretora do museu foi justificada por uma lei que proíbe a propaganda 

intelectual, e outra que proíbe insultos a figuras do Estado.16 Deste modo, tal situação 

reafirma ainda que aquilo que deve estar fora de cena não causa incômodo em si, mas 

sim pelos efeitos políticos da obscenidade.  

Como vimos, a palavra pornografia e suas variações eram utilizadas nos escritos 

sobre as prostitutas, nos dicionários oficiais, na literatura e em museus arqueológicos 

para a classificação de obras de arte. Com o desenvolvimento de tecnologias visuais e 

mercadológicas, o sentido do termo diversifica-se e se propaga. 

 

Não apenas a ciência vai criar categorias e conceitos para discursar e debater 

sobre os sexos, gêneros, desejos e práticas sexuais, mas também a nascente 

cultura de massas. Desta forma, o termo pornografia não se desenvolve como 

uma categoria científica – portadora de um rigor conceitual e de uma 

definição clara –, mas se consolida como uma ideia imprecisa, difundida no 

senso comum e alimentada pela indústria do entretenimento (LEITE 

JÚNIOR, 2012, p. 103). 

 

 

Tal imprecisão conceitual instaurada com a diversificação da produção e do 

consumo impulsiona o vigor e a inventividade do mercado pornô, pois a fluidez e a 

incerteza classificatórias estimulam a criação de categorias e subcategorias infindáveis 

(LEITE JÚNIOR, 2012). De maneira análoga, os usos obscenos retomados nesse 

percurso histórico e a dispersão categórica que os caracterizam, principalmente quando 

do surgimento das tecnologias visuais e de mercado, também têm se diversificado as 

produções teóricas sobre a pornografia. 

No levantamento inicial nas bases de dados Capes e Scielo, observamos que em 

parte dos artigos, mesmo que os objetivos não estejam direcionados à discussão sobre a 

                                         
16 Mais informações sobre o ocorrido podem ser obtidas nas reportagens abaixo: 

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/30990/diretora+de+museu+que+expos+quadro+de+putin

+em+lingerie+e+detida.shtml 

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/30907/artista+russo+procura+asilo+depois+de+pintar+pu

tin+de+lingerie.shtml 
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noção de pornografia, ela é produzida como sinônimo de práticas sexuais, como 

fenômeno midiático, como um imaginário normatizado e como algo potencialmente 

nocivo a uma sexualidade ideal. Tal posição discursiva foi constatada também por 

Feona Attwood (2011) em um levantamento sobre pesquisa pornográfica e o debate 

público anglo-americano. Ela observa que apesar da diversidade de formas com que o 

tema tem sido tratado nas universidades, há a preponderância da ênfase aos perigos e 

aos efeitos da pornografia, com base em argumentos behavioristas.  

Argumentos behavioristas, para a autora, equivalem a compreender a mídia 

como forma de estímulo, mensagem ou conteúdo que causa resposta ou produz efeitos 

específicos naqueles que consomem materiais pornográficos, ignorando abordagens 

sobre representação e consumo midiático, teorias construcionistas sobre sexo e 

sexualidade ou quaisquer formas de conhecimentos culturalmente forjados. 

Consequentemente, a pornografia significaria algo abstrato e descontextualizado e, 

implicitamente, uma plataforma de exibição do sexo mercantilizado, casual ou estranho, 

moralmente errado e socialmente problemático. 

Alinha-se à crítica behaviorista, uma abordagem feminista radical que considera 

que o pornô é uma forma de violência institucionalizada contra as mulheres e a 

liberdade sexual, uma mera extensão dos privilégios masculinos (ATTWOOD, 2011; 

GREGORI, 2010). As feministas radicais são referidas como uma parcela da 

comunidade feminista lésbica que compunha os grupos antipornografia, no final da 

década de 1970, que repudiavam o sexo com homens a partir de uma leitura 

determinista das relações de poder entre homens e mulheres.  

Catherine Mackinnon e os grupos Women Against Violence in Pornography and 

Media, Women Against Pornography foram expoentes da ideia de que as relações 

sexuais são estruturadas pela subordinação e, portanto, cabe invariavelmente aos 

homens os atos de dominação e, às mulheres, a submissão. Consequentemente, para 

essa posição antissexo, a sexualidade é sobreposta ao gênero. Além da pornografia, as 

feministas radicais militavam contra o sadomasoquismo, a prostituição, a pedofilia e a 

promiscuidade (GREGORI, 2003).  

Gayle Rubin no texto Thinking Sex (1975) elaborou uma resposta teórica para o 

feminismo radical da década de 1970, detendo-se principalmente sobre o 

comportamento sexual não convencional e a prática sexual. A autora utiliza o termo 

diferença sexual para tratar das práticas e da variedade sexual e defende que a 
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sexualidade tem sua política interna, desigualdades, conflitos de interesse e manobras 

políticas.  

Deste modo, para ela, o ato sexual é sempre político e há principalmente cinco 

formações ideológicas que o feminismo precisa dar-se conta para investigá-lo 

criticamente: a ideia do sexo como força natural e essencial, eternamente imutável e a-

histórico; a noção de que a prática sexual é perigosa, destrutiva ou pecaminosa se 

desfrutada em demasia e além do ideal procriativo; o sistema hierárquico das sociedades 

ocidentais que faz com se valore tais atos e, consequentemente, as pessoas que os 

fazem, e, por fim, o fato de o sexo estar localizado entre a ordem e o caos sexual. Rubin 

(2003, p.70) argumenta também que  

 

A maioria das pessoas tem dificuldade em compreender que aquilo que 

fazem sexualmente será repulsivo para alguém, e que alguma coisa que as 

repele sexualmente é o maior tesouro prazeroso para alguém, em algum 

lugar. Uma pessoa não precisa gostar ou fazer um ato sexual particular para 

que este ato seja reconhecido pelo desejo de outros, e que esta diferença não 

indica a falta de bom gosto, saúde mental, ou inteligência em qualquer uma 

das partes. A maioria das pessoas se equivoca ao posicionarem suas 

preferências sexuais como um sistema universal que vai ou deveria funcionar 

para todos. 

 

 

Filomena Gregori (2003) afirma que houve outras reações feministas à 

perspectiva radical na década de 1980. Entre elas, a realização de uma conferência que 

reuniu feministas heterossexuais e lésbicas e deu origem ao livro Danger and Pleasure, 

publicado por Carol Vance, em 1984. Neste livro, elas recusam a associação da 

sexualidade a modelos que têm as relações de dominação como parâmetro e ampliam as 

discussões para a dualidade prazer x perigo. Prazer, pela possibilidade de transgredir os 

limites do sexo reprodutivo, e perigo, pois é preciso considerar aspectos relativos à 

violência que pode estar envolvida no exercício da sexualidade. 

Assim, até a década de 1990, as preocupações com os efeitos do estímulo pornô 

e uma abordagem feminista radical serão predominantes nas produções acadêmicas, 

com exceção das obras The Sadeian Woman (CARTER, 1979), The Secret Museum: 

Pornography in Modern Culture (KENDRICK, 1996), Hard Core: Power, Pleasure 

and the Frenzy of the Visible (WILLIAMS, 1989), Sex Exposed (SEGAL; MCINTOSH, 

1992) e Dirty Looks (GIBSON; GIBSON, 1993). Estes livros anteciparam a crítica 

sobre a nocividade da pornografia e iniciaram uma mudança de paradigma, influenciada 

pela crítica feminista radical e por ativistas e trabalhadores do sexo, a qual possibilitou 
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incluir nas teorizações: contingências históricas, análises de consumo coletivo, ênfase 

aos modos de vida gay, à “queerização” do sexo e das normas de gênero e o 

questionamento da ideia de que as mulheres não são atraídas por representações 

sexualmente explícitas (ATTWOOD, 2011). 

Por outro lado, proposições conceituais sobre pornografia e pesquisas sobre o 

mercado sexual têm adotado uma perspectiva distinta da que é delineada por Feona 

Attwood. A primeira proposição conceitual é dada por Eliane Moraes e Sandra Lapeiz 

(1985), em um dos primeiros textos acadêmicos dedicados à pornografia no Brasil. As 

autoras proferem que a característica principal do discurso pornográfico é a sexualidade 

e sua dispersão e ambígua discursividade, 

 

a pornografia está nos livros e revistas eróticos, nas pornochanchadas, nos 

palavrões, nos grafitos, nos banheiros, nas ruínas de Pompeia, nos “gracejos” 

de rua, nos outdoors das avenidas, nas cartas de baralho, e na cabeça das 

pessoas (MORAES; LAPEIZ, 1985, p.10). 

 

 

O obsceno, por sua vez, pode ser entendido como aquilo que está fora de cena ou 

que se esconde na vida cotidiana. Segundo Havelock Ellis (apud ABREU, 1996), 

médico inglês e um dos pioneiros da sexologia no século XIX, o termo é uma variação 

da palavra latina scena. A pornografia se distingue por acionar o mecanismo particular 

da fantasia, característica que se contrapõe à homogeneização das ideações sexuais. 

Entretanto, o constrangimento da possibilidade de fantasiar e agir criativamente diante 

do sexo é justamente o mote crítico de discursos libertários que, já na década de 1980, 

pretendiam elaborar alternativas que privilegiassem “os órgãos em detrimento dos 

corpos e os corpos em detrimento dos seres” (MORAES; LAPEIZ, 1985, p. 139).  

O coletivo Gang pode ser considerado um desses discursos, pois atuou no Rio de 

Janeiro entre os anos 1980 e 1984 e criticava a repressão e a normalização dos corpos 

intensificadas durante a ditadura militar brasileira (FIGURA 6 e FIGURA 7). Ele trazia 

em suas performances o intuito de subverter a libido, a sensualidade, as relações 

afetivas, e de desconstruir palavras e termos habituais, como “tortura”, “poder”, 

“censura”, “miséria”, “fome”, etc (NOGUEIRA, 2013).  
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A elaboração dos atos enfocava a crítica à ortodoxia literária e pretendia propor 

a criação de novos modos de vida e comportamentos em oposição à homogeneidade e 

constância que são facilmente associadas ao pornô.17 O Coletivo e suas intervenções 

performativas e poéticas foram os responsáveis pela criação do Movimento de Arte 

Pornô (MAP), que pretendia “compreender a lógica da pornografia, trazê-la para um 

universo de subversão e fazer dela uma ferramenta de combate político.” O pornô era 

referido, nos atos do Coletivo, de maneira antagônica à arte, à política e à subversão, 

tradicionalmente problemático.  

No entanto, há poucas referências sobre aquilo que pode ser considerado 

tradicional em termos de pornografia. A produção e a transmissão do obsceno, do 

século XVI ao século XIX, por exemplo, deram-se precisamente nos âmbitos artísticos 

e políticos. Não convencional, neste sentido, seria a separação entre a lógica pornô e a 

subversão ou entre obras pornográficas e obras artísticas. 

                                         
17 No blog Escritos com.corpo: Arte e Imaginação Política mantido por Fernanda Nogueira 

(http://fernandanogueira-escritos.blogspot.com.br/), há mais informações sobre o Coletivo Gang e a 

Plataforma FUNKCARIOCAQUEER destinada a traduções coletivas de textos do Movimento Queer para 

o português. A plataforma foi inaugurada em 2003 e enfatiza a urgência de não cumprir uma “quota 

disciplinar” para discussão acadêmica, mas democratizar o acesso às reflexões queer, atualizando 

expressões de acordo com o contexto brasileiro. 

Figura 7: Capa dos quadrinhos do 
movimento de arte pornô. Disponível 
em 
http://www.tecnoartenews.com/event
os/o-movimento-da-arte-porno-no-

brasil-eduardo-kac-e-o-coletivo-gang/ 

Figura 6: Desenho de Alberto Harrigan 
no blog Por um Striptease Del arte 
Disponível em 
http://fernandanogueira-
escritos.blogspot.com.br/2012/09/por-
un-striptease-del-arte-el-gang-y-

el.html 

http://www.tecnoartenews.com/eventos/o-movimento-da-arte-porno-no-brasil-eduardo-kac-e-o-coletivo-gang/
http://www.tecnoartenews.com/eventos/o-movimento-da-arte-porno-no-brasil-eduardo-kac-e-o-coletivo-gang/
http://www.tecnoartenews.com/eventos/o-movimento-da-arte-porno-no-brasil-eduardo-kac-e-o-coletivo-gang/
http://fernandanogueira-escritos.blogspot.com.br/2012/09/por-un-striptease-del-arte-el-gang-y-el.html
http://fernandanogueira-escritos.blogspot.com.br/2012/09/por-un-striptease-del-arte-el-gang-y-el.html
http://fernandanogueira-escritos.blogspot.com.br/2012/09/por-un-striptease-del-arte-el-gang-y-el.html
http://fernandanogueira-escritos.blogspot.com.br/2012/09/por-un-striptease-del-arte-el-gang-y-el.html
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Outra formulação conceitual é dada pela escritora Susan Sontag (1987). Ela 

propõe pensarmos três tipos de pornografia: 1) como um item da história social, 2) 

como um fenômeno psicológico (indicativo de deficiência ou deformidade sexual 

daqueles envolvidos na produção e no consumo) e 3) como uma modalidade no interior 

das artes. Embora tal divisão seja conflituosa – pois a patologização da produção e do 

consumo pornográficos e a elaboração de poesias, poemas e contos obscenos fazem 

parte do mesmo percurso histórico que se pode atribuir à pornografia moderna ocidental 

–, Sontag (1987) se destaca por afirmar a existência de uma experiência singular da 

pornografia no campo literário, se comparada a outros temas. Em uma de suas frases 

mais contundentes, a autora afirma que a pornografia, quando autêntica literatura, busca 

causar excitação sexual do mesmo modo que os livros que falam da experiência 

religiosa objetivam converter. 

Sontag (1987) demarca a especificidade pornô no campo da literatura e aponta 

que as sensações físicas provocadas nos leitores são indissociáveis das experiências 

humanas, como personalidade e como corpo. Todavia, esta perspectiva permanece 

atrelada à separação metafísica que destina concepções e sensibilidades distintas ao 

corpo e à mente. Assim, não por acaso, uma experiência pornô pode se tornar similar a 

uma experiência religiosa. 

Diferenciando-se radicalmente das ideias defendidas por Susan Sontag, o 

pesquisador John Court (1992) propõe uma resposta religiosa para conter o crescimento 

e a proliferação do consumo pornográfico entre cristãos. Ele afirma que o pornográfico 

não é condenável, por apresentar o sexo explicitamente ou por seu conteúdo sexual, mas 

pela maneira como são tratados os problemas sexuais, pela desumanização do sexo e 

pela coisificação dos seres humanos promovidas nessas obras.  

Desta forma, a pornografia não seria nociva de maneira autoevidente, mas, 

paradoxalmente, é necessário confrontá-la e substituir as atitudes sexuais – que são 

contra a vida, a família, o ser humano, a mulher, as crianças, o sexo, a sociedade, o meio 

ambiente, a comunidade, a cultura, a consciência e, finalmente, contra Deus – por 

reações carinhosas e atenciosas que tenham o poder de eliminar o desejo pornográfico 

individual e coletivamente. 

Com tal argumentação, a pornografia explicitamente é tida como um problema 

inaceitável pela maneira como apresenta o sexo. A prosperidade pornô é aceita apenas 

quando envolve o ensino apropriado a respeito da sexualidade para noivos, casados e/ou 
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adolescentes que devem entender o coito como uma dádiva sagrada destinada ao prazer, 

à intimidade e à intensa satisfação em uma relação amorosa e duradoura, que se opõe à 

decadência espiritual e moral, que é fazer do ato sexual um espetáculo público 

(COURT, 1992). 

Essa perspectiva considera a pornografia como sinônimo da atividade sexual e 

faz coincidir também certa noção de sexualidade e a necessidade de uma austeridade 

das condutas sexuais em detrimento do afeto. A sexualidade aqui é tida como um 

conjunto de regras morais que devem ser seguidas para a manutenção da ordenação 

social e familiar que, por sua vez, se baseia no cultivo de relações afetuosas, 

humanizadoras e espiritualizadas.  

Tanto se adotarmos a perspectiva defendida por John Court (1992), quanto se 

defendermos a possibilidade de vivenciar o pornô com naturalidade, como qualquer 

outra experiência humana, permanece intocado o questionamento sobre o que faz com 

que a libido e o ato sexual tornem-se elementos fundamentais para a elaboração de 

formas de se relacionar que são individualizantes, impositivas e baseadas em ideais 

sexuais normativos. Em outras palavras, o enaltecimento da intimidade amorosa e de 

certa humanidade sexual parece funcionar como forma de atenuar o ato sexual 

licencioso, quando, de fato, apenas se refere à exigência de um uso saudável e adequado 

dos prazeres sexuais. 

A pornografia com mulheres gordas, por exemplo, expõe que não é possível 

homogeneizar a crítica acerca da pornografia no que se refere aos prazeres e à atividade 

sexual. Neste segmento, o sexo não é visto como um ato entre duas pessoas com 

duração determinada e que acontece principalmente através da estimulação de zonas 

erógenas, com a finalidade de alcançar o orgasmo. O pornográfico aqui não se refere à 

exibição de um pênis, uma vagina ou um ânus, mas sim à introdução de comida na boca 

de uma mulher que pode comer e engordar até a total imobilidade. Assim, o pornô com 

mulheres gordas zomba da equívoca relação entre sexo e penetração, magreza e 

sensualidade e do imperativo da intimidade e da privacidade no que se refere ao uso dos 

prazeres, uma vez que são inúmeros e, muitas vezes, públicos os espaços destinados à 

alimentação (KULICK, 2012).  

Além dos conceitos desenvolvidos por Eliane Moraes e Susan Sontag durante a 

década de 1980, outra noção pornô é dada por Bernard Arcand, em seu livro El Jaguar y 

El Oso Hormiguero: Antropologia de La Pornografia (1993). Assim como Susan 
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Sontag, ele elabora uma noção tripartite do pornô, que se distingue pelos diferentes usos 

e agentes da nomeação: a primeira definição é empírica, diz respeito a um produto de 

consumo e é dada pelo conteúdo do pornô, pelo mercado e pelas pessoas que mantêm 

vínculos de trabalho com ele; a segunda definição é dada pelos censores e os guardiões 

da boa ordem moral, social e cultural e, por fim, o Estado estabelece uma definição, 

cumprindo sua função de “defensor do bem-estar social.” Para o antropólogo, a 

pornografia é um espetáculo visual ousado, por vezes obsceno, que ameaça se tornar 

uma redundância se não se identificar, em cada situação, o que pode ser pornográfico. 

Como fenômeno social e produto de mercado, a pornografia é uma etiqueta 

coletivamente definida que só se torna válida, à medida que a sociedade a categoriza, 

uma vez que, individualmente, qualquer coisa pode causar excitação, inclusive ver um 

cigarro. Uma das noções relevantes trazidas por Arcand (1993) é a de que revisitar a 

história da pornografia leva obrigatoriamente à adoção de uma cosmologia geral que 

define o sexo e a natureza das relações. 

Mas, ainda que este autor não considere a pornografia de maneira essencialista e 

que se define por si só externamente às interações que envolvem o seu uso, a sua noção 

de pornografia pouco se refere à investigação histórica, dando a ideia de certa 

estabilidade dos processos sociais que menciona. Como quando ele afirma a 

necessidade de uma definição concreta e pontual que seja válida para algo além do que 

o estado atual da sociedade.  

A primeira parte da definição pornográfica de Bernard Arcand parece, no 

entanto, ter ressonância numa perspectiva de estudos realizados por pesquisadores 

brasileiros sobre convenções de erotismos e sexualidades que têm como importante 

referência o mercado do sexo.18 Um desses trabalhos é a tese Nas redes do sexo: 

bastidores e cenários do pornô brasileiro, da antropóloga María Elvira Diaz-Benitez 

(2009). Neste trabalho, ela objetiva analisar a produção de filmes pornôs na cidade de 

São Paulo e as redes da pornografia que 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.  

                                         

18 O mercado do sexo inclui cabarés, bares, sexo virtual on-line, casas de massagem, agências 

matrimoniais, hotéis, cinemas e revistas pornográficas, etc. Em suma, espaços onde se possa pagar para 

ter uma experiência sexual ou sensual (AGUSTÍN, 2005). 
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Para a antropóloga, entre os diferentes agentes que compõem a rede, há a 

percepção de que seus trabalhos são pornografia em decorrência do sexo explícito 

exibido nas representações. Por outro lado, esses agentes também elaboram noções 

sobre o pornô, buscando se afastar do estigma associado ao trabalho que realizam, 

motivo pelo qual, por vezes, eles também qualificam suas atividades como “erótica” ou 

“adulta”.  

Diaz-Benitez (2009) observa ainda que os estudos sobre pornografia no Brasil 

têm utilizado um viés histórico, com foco nas seguintes temáticas: pornografia e 

mercado editorial (EL FAR, 2002), pornochanchadas em São Paulo entre as décadas de 

1970 e 80 (ABREU, 2002), representações da pornografia bizarra e sua relação com a 

história das depravações sexuais (LEITE JÚNIOR, 2006), representações e 

corporalidades masculinas em filmes pornôs nacionais (REGES, 2004), relações entre 

pedofilia e pornografia infantil e implicações legais e sociais (LANDINI, 2005), as 

maneiras como a crítica literária e cultural tem estabelecido os limites e diferenças entre 

erotismo e pornografia (FREIRE, 2000), e o debate feminista em torno da pornografia 

(GREGORI, 2003, GREGORI, 2004).  

Como afirmam Gregori e Diaz-Benitez (2012), as pesquisas sobre convenções 

de erotismo se constituem dentro e a partir do mercado e têm se consolidado como um 

novo campo de estudos no qual o mercado tornou-se uma figura paradoxal, onde se 

localizam as experiências e os esforços de normatização, ressignificação e criação de 

novas alternativas eróticas, que impactam no âmbito das convenções de sexualidade e 

gênero.  

Tais pesquisas têm como textos seminais: “O Negócio do Michê” (1987), de 

Néstor Perlongher, os trabalhos de Adriana Piscitelli sobre turismo sexual e mercado do 

sexo, a pesquisa sobre sex shops e mercado contemporâneo de bens eróticos, de Maria 

Filomena Gregori, e outras pesquisas realizadas pelo Núcleo de Estudos de Gênero 

Pagu, entre as quais “Consumindo lugares, consumindo nos lugares,” de Isadora França, 

“Entre umas e outras: Mulheres (homo)sexualidades e diferença na cidade de São 

Paulo,” de Regina Facchini, “À meia luz: Uma etnografia imprópria sobre clubes de 

sexo em São Paulo,” de Camilo Braz (GREGORI, DIAZ-BENITEZ, 2012). 

O livro Prazeres dissidentes (2009), organizado por Maria Elvira Diaz-Benitez e 

Carlos Fígari, alinha-se a essa perspectiva e explora práticas transgressivas que 

emergem da análise de obras literárias e fílmicas, de espaços de lazer e de encontro, de 
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segmentos da indústria do sexo e de sites da web em contexto latino-americano. Dos 

vinte artigos, dois publicizam pesquisas que se debruçam mais especificamente sobre o 

pornô “A pornografia bizarra em três variações;” de Jorge Leite Júnior e “Retratos de 

uma orgia: a efervescência do sexo no pornô,” de Maria Elvira Diaz-Benitez. 

Consolidando a perspectiva de investigação pornográfica e mercado, o dossiê 

“Pornôs”, publicado na revista Cadernos Pagu no ano passado, analisa noções e 

práticas exibidas no pornô mainstream, explicitando que a pornografia é um “terreno 

fértil para pensar como a transgressão de normas de caráter sexual e de gênero convive 

mútua e contingencialmente com a obediência e a reiteração delas” (GREGORI; DIAZ-

BENITEZ, 2012, p. 8). Vale ressaltar, neste dossiê, o artigo do pesquisador Osmundo 

Pinho (2012), que oferece uma mirada crítica sobre a articulação entre raça, sexualidade 

e gênero na pornografia gay, explorando a negritude, a branquidade e a brasilidade 

associadas ao desejo homossexual. 

Por outro lado, há produções teóricas que constituem dissonâncias quanto à 

ligação entre pornografia e mercado, apresentando outras possibilidades investigativas. 

Estão entre elas o artigo Debates Feministas Sobre Pornografia Heteronormativa: 

Estéticas e Ideologias da Sexualização (2010), dos psicólogos Pedro Pinto, Maria da 

Conceição Nogueira e João Manuel de Oliveira, que situam a pornografia numa 

“fenomenologia mais ampla e reflexiva, cruzando uma abordagem feminista-

construcionista com a Psicologia Social crítica.”  

O artigo Por um feminismo queer: Beatriz Preciado e a pornografia como pre-

textos (2009) de Salomé Coelho, que discute o conceito de pós-pornografia definido por 

Preciado (2008) como as diferentes estratégias de crítica e de intervenção que surgiram 

das revoluções feministas, homossexuais e queer diante dos três regimes pornográficos 

(museístico, urbano e cinematográfico), das técnicas sexopolíticas modernas de controle 

do corpo, produção de prazer e divisão dos espaços públicos e privados. 

Assim, embora seja primordial a dispersão e a ambiguidade em torno da palavra 

pornográfica – tanto do ponto de vista histórico, quanto mercadológico, conceitual e 

investigativo –, paradoxalmente, recorreremos à noção de pornografia como “todo tipo 

de produção escrita, musical, plástica ou audiovisual que seja voltada para um mercado 

próprio e que tenha como principal objetivo a obtenção do lucro econômico, através da 

excitação de seu público consumidor” (LEITE JÚNIOR, 2012, p.101).  
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Em outras palavras, a noção de pornografia neste trabalho não se relaciona 

necessariamente à exibição explícita de genitálias e atos sexuais ou mesmo à avaliação 

qualitativa de determinadas produções. Sua delimitação é realizada pelo próprio 

mercado, que disponibiliza as produções para comercialização. Desse modo, 

pornográfico é aquilo intitulado como tal pelas pessoas enredadas em sua produção.19 

Ao escolher esta noção, optamos também por, analiticamente, colocar em primeiro 

plano as disposições de sexualidade acionadas pelos atos sexuais encenados 

exclusivamente nas produções pornôs, evitando assim conceber uma relação mútua 

entre sexo pornô e práticas sexuais realizadas em quaisquer outras circunstâncias. 

Para Javier Saéz e Sejo Carrascosa (2011), apesar de corriqueiramente o ânus ser 

considerado sinônimo de desprezo e ridicularização, na pornografia inverte-se essa 

lógica, pois as penetrações são fartas e um requisito indispensável. Para eles, no cinema 

pornô, o ânus é objeto de fantasia, desejo, observação minuciosa e valorização, bem 

como de significante centralidade. Desse modo, a afirmação destes autores levou-nos a 

questionar: No pornô, o cu é rei? 

 

 

3.2 No pornô, o cu é rei?20 

 

 
Gente aqui há que fode e que é fodida, 

De conas e caralhos há caudal 

E pelo cu muita alma já perdida. 

Fode-se aqui com graça sem igual, 

Alhures nunca assaz reproduzida 

Por toda a jerarquia putanal. 

Enfim loucura tal 

Que até dá nojo essa iguaria toda, 

E Deus perdoe a quem no cu não foda 

 

Pietro Aretino (Sonetos Luxuriosos) 

 

No cartaz de divulgação do primeiro filme de sexo explícito produzido no 

Brasil,21 há uma mulher nua, deitada de bruços. A imagem, alaranjada e em primeiro 

                                         

19 Como mencionado no capítulo metodológico, tal noção pornográfica abrange os vídeos 

disponibilizados em sites, com os quais estamos trabalhando. Mesmo que os sites disponibilizem parte 

dos vídeos gratuitamente, a visualização integral só pode ser obtida mediante pagamento. 

20 O pornô aqui se refere à produções e ao mercado analisado pelas produções acadêmicas, como se verá 

a seguir. 
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plano, deixa entrever os seus cabelos, mais ou menos à altura dos ombros, os braços 

flexionados em que ela apoia a cabeça, as costas e a bunda iluminadas pela luz solar que 

incide também nas gotas d’água sob o seu corpo e nas águas que cobrem suas pernas. 

No cartaz, lê-se a frase “...E assim!...Conheceram as maravilhas do sexo!” além dos 

nomes das atrizes, dos atores e da equipe técnica de Coisas Eróticas (FIGURA 8) 

(GODINHO; MOURA, 2012). A apresentação causou furor, principalmente pela 

exibição da bunda feminina numa época em que o jogo obsceno incluía, quando muito 

ousado, umbigos descobertos e mamilos sobressalentes.22 

 

 

Figura 8: Cartaz de divulgação do filme Coisas Eróticas 

 

A bunda foi mostrada sem ambiguidades ou dissimulações já em 1982, ano de 

lançamento do filme, mas a identidade da atriz que posou para a foto original 

permaneceu oculta e sem destaque entre o elenco e a equipe de produção até o ano 

passado quando Denise Godinho e Hugo Moura os entrevistaram buscando 

reminiscências sobre a produção do filme. Os nomes de Vânia Bornier e Jussara 

Calmon foram cogitados e uma vez que ambas assumiram o protagonismo da imagem, 

o mistério da primeira bunda exibida em filmes brasileiros não se desfez (GODINHO; 

                                                                                                                        

 

 

22 Segundo Nuno Abreu (1996), o filme Coisas Eróticas, de Rafaelle Rossi, inaugurou a fase de filmes 

pornográficos brasileiros, obtendo cerca de 4 milhões de expectadores e sendo produzido com custos 

ainda menores que as produções da pornochanchada que surgiram na passagem da década de 1970 e se 

caracterizavam pela exibição de corpos femininos. A pornochanchada condensava “a influência de filmes 

italianos em episódios, o erotismo que se insinuava nos filmes paulistas do final da década de 1960 (e em 

seus títulos apelativos) e a reatualização da tradição carioca da comédia popular urbana – a chanchada” 

(ABREU, 1996, p.74). 



GALVÃO-VIANA, L. A folia dos cus prolapsados: pornografia bizarra e prazeres sexuais entre mulheres 

 

 65 

MOURA, 2012). Godinho e Moura (2012, p.131) observam que “o traseiro era, 

praticamente, o ícone que não queria ser descoberto. Era o mascote sem rosto, a bunda 

sem dona.” 

Ora, a bunda sem dona de Coisas Eróticas demonstra o lugar de destaque da 

bunda nos primeiros filmes e também a discrição que a acompanhava, em paralelo aos 

roteiros atuais. Comentando essas modificações, o diretor de uma produtora de filmes 

pornôs brasileiros diz que:  

 

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, 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 

(ZECA apud DIAZ-BENITEZ, 2012, p.112). 

 

 

Assim, se pode dizer que nas primeiras décadas de produção pornográfica 

brasileira, o sexo anal encenado pelas atrizes pornôs constituía uma sofisticação do jogo 

obsceno. Mas a partir da década de 1990, o sexo anal foi a prática sexual que abriu 

precedentes para a espetacularização de temas “não convencionais” para a produção 

hegemônica, uma vez que ele é apresentado em ângulos e imagens incomuns, como nos 

prolapsos (LEITE JÚNIOR, 2006) que serão tratados no subcapítulo seguinte. 

Nas produções internacionais, o uso sexual do ânus desloca-se da sofisticação 

obscena e passa a ser característica marcante dos filmes hard core em que a vagina, a 

penetração vaginal e o sexo oral são minuciosamente mostrados, mas eles são parte das 

encenações que têm a penetração anal como ponto mais central e derradeiro.  

No prêmio AVN Award, conhecido como o Oscar Pornô e promovido 

anualmente pela revista Adult Videos News, o sexo anal é avaliado e premiado 

diretamente em cinco categorias: melhor lançamento anal, melhor série anal, melhor 

cena de sexo anal, melhor lançamendo de vídeos de bundas grandes, melhor série de 

bundas grandes e melhor dupla penetração. Além dessas categorias, na premiação de 

2013, filmes com cenas anais foram premiados nas cenas mais ultrajantes, nas cenas 

lésbicas, nos filmes amadores, nos lançamentos eróticos educacionais, nos filmes 
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étnicos latinos e asiáticos, nos filmes gonzo, inter-raciais, nas cenas BDSM23 e nas 

cenas solo.24 

Devido à centralidade do sexo anal, realizá-lo tem sido uma obrigatoriedade para 

as mulheres que desejam ingressar na carreira de atrizes pornô. Do ponto de vista dos 

diretores, no Brasil, a obrigatoriedade do sexo anal e das películas pornôs se deve 

também ao fato de a bunda feminina ser considerada representativa da nação. Assim, a 

pornografia nacional utiliza imaginários e estereótipos acerca dos corpos e da 

sexualidade, combinando exotismo e erotismo à raça e nacionalidade, principalmente 

nos enredos que tratam de festas de carnaval e de brasilidade, produzidos pelo mercado 

internacional (DIAZ-BENITEZ, 2010). 

No que concerne à pornografia gay na internet, Osmundo Pinho (2012) chama 

atenção de que além da bunda e do sexo anal incorporarem-se à brasilidade, a bunda 

masculina simboliza um limite capaz de converter machos de verdade em putas. 

 
a pureza racial e a verdade da beleza, incorporadas no corpo de jovens efebos 

de olhos azuis, são a dessacralização pervertida no ato transgressivo pornô. 

Neste caso, o que parece estar no centro, coração palpitante da transgressão 

pornô, é a própria ideia de masculinidade e/ou de virilidade, gráfica e 

ideologicamente estabilizada na oposição passividade/atividade sexual. 

Porque os jovens machos de verdade brasileiros que aparecem nos filmes são 

alçados à condição de ícones do desejo gay transgressivo na medida em que 

são justamente machos tornados putas (PINHO, 2012, p. 193). 

 

 

Desse modo, a bunda e o sexo anal colocam em evidência estereótipos de raça, 

nacionalidade e brasilidade, como também a masculinidade e a virilidade que os 

homens gays buscam transgredir na produção obscena. Por outro lado, se o cinema 

pornô direcionado ao público gay fantasia, deseja, observa, promove, valoriza, explora e 

coloca no centro de seu discurso as práticas anais – em cinemas de acesso limitado ou 

na internet de forma privada e regulada (SAEZ; CARRASCOSA, 2011) em sites 

                                         
23 “O BDSM é um acrônimo utilizado pelo grupo identitário para nomear suas atividades e sintetiza uma 

variedade de práticas: B é para bondage, ou imobilização, geralmente com cordas ou algemas. O par B e 

D para bondage e disciplina, o uso de fantasias eróticas de castigos e punições; que se ligam ao par D e S 

que representam dominação e submissão. São fantasias de entrega ao parceiro sexual e jogos de 

representação de humilhação e violação. O par S e M representam sadismo e masoquismo, ou 

sadomasoquismo – o uso de dor como estímulo erótico. O BDSM envolve ainda práticas ligadas ao 

fetichismo. Esse acrônimo foi desenvolvido numa tentativa de englobar uma diversidade de atividades 

sexuais, unidas por duas características definidoras: são tradicionalmente classificadas como distúrbios 

sexuais e entre seus adeptos são regidas e definidas pelo respeito ao consentimento dos parceiros em fazer 

parte dessas relações” (ZILLI, 2007, p.9). 
24 http://avnawards.avn.com/page/3 
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pornográficos destinados ao público gay, como o Soloboys.25 A categoria sexo anal não 

é mencionada entre as categorias que descrevem as principais encenações sexuais 

realizadas nos vídeos.  

O sexo anal figura como um dos atos implícitos que não têm destaque por si só, 

mas apenas quando antecede, realiza ou precede variações, como a dupla penetração e a 

interação entre três ou mais homens. Nesse sentido, além da virilidade colocada em 

cheque nas penetrações anais, tais representações buscam também desafiar disposições 

sexuais convencionais.  

Para Diaz-Benitez (2010), nas produções brasileiras, a masculinidade exige que 

os atores pornôs estejam atentos ao modo como colocam seus corpos em cena, pois 

estes precisam denotar vigor. A virilidade dos homens precisa então ser mantida, 

mesmo durante as orgias nas quais participam homens e mulheres. Nos vídeos 

produzidos para o público heterossexual, há ainda restrições quanto à penetração de 

pênis, dildos ou dedos – fio terra – nos ânus dos homens, sejam realizados por outros 

homens ou mulheres. Nessas produções, o cuidado anal por parte dos homens visa 

produzir uma masculinidade excessiva mantida também por longas ereções e 

penetrações enérgicas. Esta masculinidade excessiva exige, em contrapartida, que 

mulheres se deleitem com o vigor da penetração e possam ainda realizar as práticas 

mais complexas e os maiores desafios performáticos (DIAZ-BENITEZ, 2010). 

No site Anal Acrobats,26 por exemplo, as atrizes Roxxie Raye e Hotkynkjo 

protagonizam performances corporais acrobáticas, como sugere o nome do site. Em um 

dos vídeos Teaser, Raye realiza uma cena solo inicialmente introduzindo no ânus um 

avantajado alargador e logo depois, na boca, um extenso colorido e maleável dildo de 

duas pontas. Durante os 46 segundos do Teaser, pode-se ver a atriz utilizar o ânus para 

reter bolas de plástico, fazer gape27 e uma dupla penetração com as duas pontas do 

dildo, e segurar uma garrafa de água (FIGURA 9) 

 

 

                                         
25 http://www.soloboys.tv/solo/categorias/ 

 
26 http://www.analacrobats.com/en 

27 Pode ser traduzido como “olhar boquiaberto”. Nesse caso, sugerimos, o olhar que se abre é o do 

próprio ânus pois este é dilatado de maneira a facilitar a visualização do canal retal. 
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Figura 9: Performances anais da atriz Roxxie Raye 

 

Hot kynk Jo, por sua vez, em seu próprio site28 – que se anuncia como o sítio em 

que se encontra o mais louco e extremo sexo anal do mundo –, é fistada por um homem 

que usa uma máscara similar à do personagem, Jason Voorhees (figura 11) – 

protagonista do clássico Sexta-Feira 13.29 Ela também contrai os esfíncteres e expulsa, 

uma a uma, as oito bolas alojadas dentro do seu corpo (FIGURA 10). Numa das mais 

extremas práticas, a atriz recebe um braço inteiro em seu corpo a partir do ânus e é 

possível ver a mão da atriz com quem ela contracena, movimentando-se dentro de sua 

barriga. 

Figura 10: Performances anais da atriz Hot Kink Jo 

 

 

                                         
28 http://hotkinkyjo.xxx/ 

 
29 NISPEL, M. (Direção). (2009). Sexta-Feira 13 ( Friday the 13th ) [DVD]. EUA: Paramount Pictures. 
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Figura 11: Hot Kink Jo sendo fistada por um homem que usa uma máscara similar à do 

personagem, Jason Voorhees, protagonista do clássico Sexta-Feira 13. 

 

No pornô, a câmera adentra o orifício anal, expondo minuciosamente a 

elasticidade dessa região. A umidade do ânus lubrificado por saliva ou produtos eróticos 

emerge como um elemento importante, pois evidencia a excitação de maneira realista e 

exagerada. Tal coreografia é repetida inclusive nos filmes em que mulheres fazem sexo 

com cavalos ou cachorros. Outro elemento cênico utilizado para garantir realidade e 

exagero às películas anais é a dor na expressão e no rosto das mulheres e dos homens 

penetrados. Nessas produções, dor e prazer se combinam e se misturam até que o prazer 

se sobreponha, ligando o ato sexual anal à possibilidade de superação da dor (DIAZ-

BENITEZ, 2010). 

A superação relacionada à analidade é mencionada por Díana Torres (2011) em 

seu livro Pornoterrorismo para contar como aprendeu com os leathers, homens 

praticantes do sexo anal “no mais alto grau,” que o ânus é um lugar de superação 

pessoal. Para ela, as dilatações e o deleite sexual anais estão relacionados a um mundo 

em que a próstata, território proibido para a maioria dos homens, é a porta de entrada.  

A autora utiliza ainda uma metáfora para relacionar ânus e verdade entre 

homens: para chegar a uma verdade orgasticamente subversiva, uma residência, os 

homens precisariam usar um portal, o ânus. Desta maneira, uma residência de portas 

fechadas com cal e cimento seria a proibição que é exercida sob a liberdade anal e, 

consequentemente, faz com que haja desconhecimento sobre o corpo masculino, entre 

os homens, tanto quanto há ausência de conhecimentos suficientes sobre o clitóris, entre 

as mulheres. Mas apesar de considerar o ânus uma porta de entrada para o 

descobrimento do prazer sexual, Torres (2011) aposta no squirting e no fisting vaginal 

como práticas historicamente deslegitimadas e que podem despertar orgasmos 

femininos que nascem no centro do corpo e explodem como estrelas galácticas 

(TORRES, 2011, p.58).  
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A superação pessoal citada por Torres (2011) se relaciona a uma confluência 

entre liberdade e prazer sexual que, entre os homens, culmina no ânus e sua 

possibilidade de despertar orgasmos eliciados pela estimulação da próstata. Ao que 

parece, a relação entre orgasmos e próstata passa pelo ânus apenas por uma disposição 

anatômica – já que o verdadeiro prazer está na próstata – e o prazer anal se torna 

sinônimo de um prazer físico estrategicamente localizado. Nessa versão pornô, a 

promessa de prazer extraordinário é substituída pela promessa de superação pessoal, que 

entre as mulheres pode ser buscada apenas quando estão em jogo a vagina e o clitóris. 

Assim, o deleite anal entre homens – que seria proibido de maneira antinatural e 

que é pouco alcançado pelo conhecimento sexual –, ao ser defendido com base em tais 

argumentos, permite também que se valore e classifique as formas de sentir prazer entre 

homens e mulheres.  

As aberturas e entradas realizadas no ânus no pornoterrorismo seriam, 

igualmente, uma tentativa de contrariar as dinâmicas de relações nas quais as sensações, 

os desejos e as experiências sexuais estão confinados. Estranhamente, entre os atos 

sexuais criados por Díana Torres (2011), a verdade orgástica surge como eixo de 

ligação entre o ânus, a liberdade, o conhecimento e a necessidade de superação das 

proibições sexuais impostas a cada um. 

Outra produção pornô a se debruçar sob o sexo anal é o livro The Ultimate 

Guide to Anal Sex for Women (1998) da cineasta, atriz, escritora e educadora sexual 

feminista Tristan Taormino. Em seu site, Taormino afirma que a educação sexual em 

suas produções prioriza o prazer feminino e o orgasmo, diversificando e criando formas 

alternativas de lidar com a sexualidade para minorias sexuais.  

No Ultimate Guide, ela diz que o fato de adorar praticar sexo anal, bem como ser 

aficionada por bundas a levaram a escrever o livro, utilizando para tanto suas 

experiências sexuais – que foram iniciadas antes da década de 1980, mas tiveram 

impacto negativo após a epidemia de HIV, quando a desinformação fazia com que a 

diversidade de vivências anais fosse considerada perigosa e antagônica à noção de sexo 

seguro.  

Para a escritora, muito pouco tem sido escrito sobre o erotismo anal e, dentre 

essas produções, a maioria está direcionada para homens que fazem sexo anal com 

outros homens. Neste sentido, o seu livro é dedicado às mulheres que desejem aprender 
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mais sobre sexo anal e saúde, bem como para explorar a penetração anal com outras 

mulheres, homens e pessoas transexuais.  

Sendo uma das únicas escritoras e cineastas a tratar especificamente do sexo 

anal para mulheres, Taormino se preocupa em esclarecer mitos e tabus sobre o sexo 

anal, em fornecer lições sobre anatomia e melhores/mais prazerosas posições anais, 

além de noções de segurança e higiene e maneiras de cuidado emocional e psicológico. 

A escritora esclarece também que ferramentas, como os plugs anais, os vibradores, os 

dildos, dentre outros brinquedos, podem aumentar o prazer anal, bem como a 

masturbação anal, a penetração, enemas30 e fisting.  

Após toda informação sexual, Taormino sustenta que é possível e necessário ter 

saúde anal e um ânus feliz. Dentre as produções citadas, esta adquire caráter educativo e 

se localiza entre a pornografia e o conhecimento anatômico e fisiológico que tem sido 

tratado cientificamente pela medicina e áreas afins. Entre ambos, Taormino sustenta 

ainda a busca por desvendar e empoderar erotismos que têm sido desvalorizados pela 

informação e pela garantia de saúde e felicidade associadas ao conhecimento de si, do 

seu corpo e das suas emoções sexuais. Buscando legitimar a experiência anal, Taormino 

oferece mais (auto) conhecimento e, como Díana Torres, aposta em mais prazer 

orgástico. 

No Brasil na década de 1980, a bunda feminina se tornou, na década seguinte, 

um dos elementos que introduziram disposições sexuais não convencionais na produção 

obscena hegemônica. Assim, na pornografia brasileira, a bunda torna-se um dos 

símbolos da brasilidade e dos estereótipos de raça e um dos elementos que fazem com 

que, nas produções pornográficas realizadas para o público heterossexual, o uso sexual 

do ânus seja obrigatório para as atrizes.  

Já para os homens, a bunda representa um limite da virilidade e, portanto, para 

os atores pornôs que atuam em filmes, dedos, punhos, pênis e ânus não combinam. Nas 

películas pornográficas gays, a bunda, por outro lado, é capaz de transformar machos 

em putas. 

Nos filmes hard core produzidos para o público heterossexual, a restrição do 

ânus juntamente com ereções e penetrações enérgicas e viris performam masculinidades 

desmedidas, mas também feminilidades que excedem, por suportar os prazeres mais 

                                         
30 Duchas para a introdução de líquidos no ânus. 
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vigorosos e os atos corporais mais espetaculares que incluem secreções, dildos, objetos 

eróticos, saliva e dor fundida ao prazer, inclusive nas cenas de zoofilia.  

Nas reflexões pornoterroristas, a próstata é mencionada como o mais importante 

elemento do prazer anal orgástico localizado no corpo masculino. Neste sentido, as 

performances anais não substituem outras disposições sexuais ou necessariamente 

constituem um discurso hegemônico ou um reinado sexual. Pois, colocada em relação a 

masculinidades e feminilidades, elas não deixam de se referir à penetração, – seja de 

mãos, dildos e/ou os mais variados objetos, pênis humanos e de animais – ao prazer 

sexual genital e, em alguns casos, a um regime discursivo que pressupõe a proibição e o 

desconhecimento sexual.  

Acreditamos, assim, que uma palavra utilizada por um usuário no site XVídeos 

para nomear o seu perfil sintetiza as posições pornôs mencionadas, quando se trata do 

ânus: kuceta.31 A discussão sobre o prolapso encenado por mulheres em vídeos 

pornográficos, no subcapítulo seguinte, expõe discursos sobre o uso sexual do ânus e as 

disposições performáticas dessa prática anal nos vídeos. 

 

3.3 Mulheres e cus prolapsados: prazeres sexuais excessivos 

 

Tem que fechar, tem que fechar 

Se é uma dupla divide a batalha 

Enquanto a buceta descansa 

É ai que o cu trabalha 

 

Flávio Venutes e Mc Corpinho (Bota o cu pra trabalhar) 

 

As maiores preocupações com relação à pornografia moderna que, como 

dissemos, surge no século XIX, se referiam às disputas em torno dos novos padrões 

biológicos e culturais da diferença sexual, que estavam sendo modificados também 

naquele período (HUNT, 1999). Estas alterações começam a ser exploradas por Thomas 

Laqueur, após observar a disparidade entre as descrições sobre o orgasmo feminino nas 

recomendações das parteiras europeias e nos manuais médicos atuais.  

Outrora, o orgasmo havia sido um instante corporal que acontece durante o ato 

sexual reprodutivo, tanto para homens, quanto para mulheres. Mas, a partir do 

iluminismo, os discursos científicos o situam no plano das descrições e elaborações 

                                         
31 http://www.xvideos.com/profiles/kuceta. A “Cuceta” é utilizada também no vídeo “Cuceta: A Cultura 

Queer de Solange Tô Aberta” de Cláudio Manoel (2012). Disponível em: http://vimeo.com/11001192. 
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terapêuticas para disfunções sexuais, pois a falta de orgasmos frequentemente é 

considerada um problema da fisiologia moral vivenciado pelas mulheres (LAQUEUR, 

2001). 

O historiador dedica-se então a investigar a ligação entre o corpo e a diferença 

sexual ou a gradativa criação do sexo enquanto diferença sexual, questionando a 

universalidade e a atemporalidade do sexo e, podemos afirmar, dos prazeres sexuais. 

Laqueur propõe que na cultura ocidental, da antiguidade clássica até o final do século 

XVII, acreditou-se no modelo do sexo único, segundo o qual as mulheres tinham a 

mesma genitália que os homens e a diferença entre masculino e feminino era de 

gradações e não de espécie.  

O lugar comum que prescreve aos homens a preocupação natural e instintual 

com o sexo, e às mulheres os sentimentos mais nobres e amorosos, por exemplo, é a 

inversão da concepção que, desde a antiguidade, dizia que as mulheres estavam ligadas 

à sensualidade e os homens, à amizade. O extravio dessa concepção, ou seja, a ideia de 

que a maioria das mulheres está alheia aos prazeres sexuais, tornou, pouco a pouco, a 

fruição orgástica um marco da diferença sexual e mais um dos elementos da recém- 

criada guerra entre os sexos.  

O êxtase sexual feminino passa a ter como contrapartida e base comparativa as 

reações do corpo masculino. Aristóteles, Hipócrates e Galeno foram importantes 

referências, entre as declarações antigas, para a distinção hierárquica da anatomia, dos 

fluidos corporais e dos prazeres sexuais. Para Aristóteles, os corpos eram distintos e 

adaptados aos papéis sexuais, como a divisão do trabalho, mas estas adaptações não 

eram sinônimo de oposição sexual e muito menos exigiam o desenvolvimento de um 

vocabulário anatômico. A vagina era considerada um pênis interno e o ventre, um 

escroto feminino. A anatomia constituía uma estratégia que era apenas mais uma 

evidência de uma realidade determinada além do corpo. Já para Hipócrates, pai da 

medicina moderna, evidente era que o prazer sexual das mulheres era mais durável e 

menos intenso que o dos homens (LAQUEUR, 2001).  

Galeno afirmava que a libido não podia ser associada a uma região anatômica ou 

a um dos sexos, pois “é tão grande que deve resultar de alguma coisa que ocorre em 

todo lugar e não apenas em alguns lugares” (LAQUEUR, 2001, p.61), mas era causada 

pelo sêmen, um humor seroso e excitante que eliciava uma coceira especificamente em 

partes do corpo naturalmente sensíveis a ele. No ápice sexual, o corpo experimentaria 
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um aquecimento grande e sistêmico que possibilitava “misturar as sementes da nova 

vida.”  

Por outro lado, tal disposição natural nem sempre transcorria como previsto e 

excessos de sêmen e deformidades congênitas provocariam um desejo incomum entre 

os homens: o de serem penetrados analmente. Com Galeno, o descaminho da substância 

geradora é discutido como causa física do desejo do homem de fazer o papel 

socialmente inferior, destinado apenas às mulheres. Importante observar que o ânus, 

desaparecido do debate antigo sobre o prazer sexual, surge aqui para distinguir papéis 

sociais e qualidades de prazer baseados em evidências físicas (LAQUEUR, 2001). 

Tais formulações antigas não faziam parte de uma moral unificada, coerente e 

que se impunha aos indivíduos da mesma forma. Elas compunham diferentes 

movimentos filosóficos e religiosos e eram feitas do ponto de vista dos homens livres e 

endereçadas a eles, propondo estilos de comedimento e rigor com relação a quatro 

temáticas: a austeridade sexual em torno do corpo e a propósito da vida corporal, a 

instituição do casamento, as relações entre homens e a existência da sabedoria 

(FOUCAULT, 1984). 

Na Idade Média, a tradição judaico-cristã pregava a subordinação e dependência 

naturais das mulheres em relação aos homens, sendo o desejo feminino o grande 

desestruturador da ordem e responsável pelas desgraças e sofrimentos humanos. 

Concepção sustentada pelo mito do pecado original, segundo o qual Eva foi feita de 

uma costela de Adão – homem à imagem e semelhança de Deus – e sucumbiu à 

serpente, condenando a humanidade ao pecado.  

Conjurando as concepções médicas antigas e as pregações bíblicas, Santo 

Agostinho defende que a mulher é um ser falho, fraco em espiritualidade e muito 

próximo aos prazeres terrenos e alvo perfeito para investidas malignas. Nesse período, o 

corpo feminino, os deleites sexuais e o riso foram julgados “daninhos à felicidade 

espiritual – e material do homem” (LEITE JÚNIOR, 2006, p.158). 

Por volta do século XVIII, as concepções científicas se modificam, dando 

existência discursiva a homens e mulheres opostamente diferentes em todos os aspectos: 

físicos, morais, anatômicos, sociais, psicológicos, etc. A medicina é então capaz de 

identificar em cada pequeno espaço corporal as gradações do feminino, a partir de 

parâmetros masculinos, tornando tais diferenças o que se é, de fato. A anatomia e a 

fisiologia desrazoavelmente substituíram a metafísica da hierarquia da mulher em 
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relação ao homem e a nova diferença sexual pode ser demonstrada não apenas no corpo 

visível, mas em cada minúscula espacialização. A biologia, que trata de um corpo 

estável, não-histórico, sexuado, autárquico e sem significação, é aceita como um saber 

basilar para a organização social (LAQUEUR, 2001). 

O discurso científico europeu contribui para essas mudanças, privilegiando uma 

dupla noção do que seriam as mulheres: por um lado, delicadas, dependentes, 

assexuadas e passivas e, por outro, portadoras de uma organização física e moral 

degenerável e dotadas de um excesso sexual que exige controle. A ideia de mulher 

frágil será endossada por uma corrente de pensamento evolucionista, segundo a qual as 

mulheres são menos evoluídas e, portanto, próximas aos seres primitivos e às crianças, 

fato que as faz maternar com naturalidade (NUNES, 2000). A discursividade científica 

consagra a ideia de que as mulheres são pouco propensas ao sexo, frígidas ou possuem 

dificuldade para atingir o clímax sexual; por outro lado, românticas e capazes de afetos 

delicados (LAQUEUR, 2001). 

 

O sexo feminino passa a ser tratado como um sexo ambíguo, imponderável, 

que pode assumir diferentes formas. A mulher pode tanto ser anjo como 

demônio, santa ou prostituta, fiel ou adúltera, mãe devotada ou infanticida, 

capaz das ações mais sublimes e também das mais degradadas (NUNES, 

2000, p.87). 

 

 

Conforme explicita Michel Foucault (1988), a histerização do corpo da mulher 

foi um dos conjuntos estratégicos que desenvolveram relações de saber e poder no 

ocidente, no final do século XVIII. Nas práticas médicas, o corpo feminino foi 

esquadrinhado e saturado de uma sexualidade perigosamente patologizável e intrínseca 

que também tornou possível a colocação desse corpo em uma tríplice continuidade: com 

o corpo social, no qual deve assegurar a fecundidade; com o espaço familiar, onde deve 

funcionar como elemento vital; e, por fim, com a vida das crianças, que deve garantir e 

se responsabilizar moralmente. 

Em pleno processo de colonização europeia, pode-se afirmar que tais estratégias 

lograram efeitos também entre as mulheres de outros continentes, que foram vistas 

como “portadoras de excessos sexuais,” corporalmente exóticas, natas expressões da 

irracionalidade e da sensualidade excessiva e, consequentemente, inaptas para se 

autogovernar. Estrategicamente, racializou-se um corpo diferente que se tornou inferior 
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também sob o ponto de vista biológico e serviu de base comparativa para a valorização 

dos corpos civilizados.  

A apresentação pública do corpo da africana Saartjie (Sarah) Baartmann nos 

museus europeus, entre os anos 1810 e 1815, é um exemplo de tal empreitada que 

permitiu ao discurso científico europeu associar a noção de uma sexualidade 

incontrolável e perigosa a extraordinários atributos físicos, em especial a bunda, que, 

nesse contexto, foi tida como um símbolo da sexualidade feminina (RAGO, 2008).  

Desse modo, como enfatiza Laqueur (2001), o sexo veio a existir no ocidente 

dentro de um contexto de luta em torno de gênero e poder. Ser homem e ser mulher 

significava a possibilidade de manter uma posição social e o sexo era uma categoria de 

sociabilidade. A reprodução dependia da capacidade de proporcionar prazer sexual que 

tinha como ápice um instante físico que é hierarquicamente diferenciado entre os 

homens e entre as mulheres. Gradativamente, tais diferenças incorporaram aspectos 

ontológicos, físicos, morais, biológicos e psicológicos, produzindo, além das 

hierarquias, sujeitos sexualmente ordenados e preocupações não mais quanto à 

qualidade do prazer, mas sim ao lugar estratégico do sexo para a continuidade social e 

familiar e para a distinção e sobrevivência cultural de civilizações.  

Num contexto de dimorfismo sexual, o orgasmo, tido como sinônimo de prazer 

sexual, foi relegado ao reino da sensação e da fisiologia humana, acidental, dispensável 

e um bônus ao processo de reprodução. No bojo de tais mudanças e de relações de 

poder cristalizadas por processos de colonização cultural e intelectual, a bunda aparece 

fortuitamente como uma zona de apreciação e esquadrinhamento dos excessos sensuais 

em corpos que materializam e exibem a diferença. 

Na contramão de tais discursos, o recente discurso pornográfico produziu a 

sexualidade feminina ativamente, apresentando seus deleites sexuais em franco desafio 

às hierarquias sociais (LEITE JÚNIOR, 2006). No mercado editorial carioca 

oitocentista, por exemplo, a pornografia passou a denominar histórias para homens que 

eram assim conhecidas não apenas pelo estilo narrativo, mas também devido às 

fornicações e enredos descritivos de corpos, namoros proibidos e prazeres licenciosos. 

Nas tramas desses romances para homens, os ideais de casamento, virgindade, 

fidelidade e maternidade eram frequentemente infringidos, sendo as mulheres 

apresentadas como livre-pensadoras, emancipadas sexualmente e apreciadoras de 

satisfação sexual sem limites (EL FAR, 2007). Se, por influência das histórias 
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europeias, até a segunda metade do século XIX, os enredos faziam menção apenas a 

personagens brancos. Posteriormente, a mulata se torna uma figura de grande 

popularidade. 

Ao contrário da prostituta francesa que fazia exatamente o combinado, a 

fogosa mulata deixava-se levar por seus sentimentos de prazer. Inebriada 

com as habilidades de seu parceiro, não só aceitava a relação anal proposta, 

como sugeria que ele passasse a ser seu “homem”. Ou seja, no mundo 

condenado da prostituição, era a mulata aquela quem recebia os maiores 

elogios do narrador, que, mesmo sem ter uma posição de destaque na 

sociedade carioca, passava a ser sustentado por ela. Nesse sentido, a falta de 

dinheiro era compensada por sua potência sexual bastante vigorosa (EL FAR, 

2007, p.307). 

 

Por outro lado, esse nascente gênero literário estava em sintonia com os tratados 

médicos e jurídicos oitocentistas e articulando aspectos de gênero e raça falavam 

abundantemente de comportamentos sexuais tidos como desviantes e das consequências 

negativas de tais condutas (EL FAR, 2007). Esses romances não eram escritos por 

mulheres, não se pode reivindicar seu caráter emancipatório e tampouco os pornógrafos 

diziam-se feministas, porém pode-se afirmar que eles valorizavam a atividade sexual 

feminina muito mais do que os textos médicos do período (GREGORI, 2010). 

Na produção obscena, as mulheres encenam um prazer insaciável e, por vezes, 

licencioso, na produção considerada bizarra (LEITE JÚNIOR, 2006). Já nos sites que 

apresentam o prolapso, esse papel é proeminente. O termo prolapso anal é usado pela 

literatura médica para designar um transtorno da estática retal que se caracteriza pela 

exteriorização parcial ou total do reto, através do orifício anal (SANTOS JÚNIOR, 

2005; CAPELHUNIK; CANDELARIA, 2012; GOLIGHER, 1998).  

O termo tem origem latina (prolapsus), podendo ser traduzido como escorregar 

para diante, resvalar, descer (HOUAISS, 2001) e tem sido usado também em sites 

pornográficos (prolapseparty.com, everythingbutt.com, beeztube.com, youporn.com, 

xvideos.com, etc.) para produzir uma prática anal que visa a obtenção de prazer sexual 

pelo uso do reto estendido além do ânus – o que o coloca entre uma das práticas anais 

encontradas na pornografia considerada bizarra. 

No blog Sexxxnistro, pode-se encontrar a provocativa descrição dos conteúdos, 

como “bizarro, excitante, engraçado e revoltante,” e a promessa de que os efeitos dessas 

experiências serão memoráveis, pois “o que foi visto não pode ser desvisto.” O 

Sexxxnistro é um dos poucos sítios, entre os que se propõem a mostrar fotografias e 

vídeos de atos sexuais, que definem o prolapso. No blog, o prolapso é explicitado como 

a situação na qual os “músculos do cu não conseguem segurar o reto, e por isso ele vai 
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pra fora do corpo.” Esta situação, antes apenas uma curiosidade médica, se torna foda 

quando os “cuzinhos destruídos viram subgênero do pornô.” “Tornar-se foda,” neste 

caso, equivale a uma situação proporcionada pela pornografia, é a categorização e o 

espaço no qual tais vídeos são vinculados que tornam, em termos de visualização, a 

extensão do ânus um ato sexual. 

No entanto, entre o discurso pornográfico e o médico, há finalidades e 

estratégias distintas. Para o discurso médico, o prolapso retal é uma condição 

desagradável e embaraçosa, associada à incapacidade de retenção e evacuação de 

excreções intestinais, causando também depressão e perda do convívio social, em 

decorrência da frequência e imprevisão da saída do reto. A condição é mais comum 

entre mulheres nos extremos da vida, infância e velhice, e as técnicas desenvolvidas 

objetivam reestabelecer a função anorretal de sustentação da pressão da contração 

voluntária na região anal e evitar adoecimentos e morte (CAPELHUNIK; 

CANDELARIA, 2012) (FIGURA 12). 

Por outro lado, em vídeos e imagens de sites pornográficos, mulheres jovens são 

protagonistas de uma folia de prazeres proporcionada pela contração voluntária dos 

esfíncteres, uso dos punhos, braços, dildos e objetos de diferentes tamanhos para 

penetração anal e exteriorização do reto. O extremo é o dos limites do corpo, da 

representação e das práticas que podem ser consideradas como sexuais, uma vez que as 

técnicas audiovisuais buscam a excitação sexual dos consumidores (FIGURA 13).  
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Figura 12: Imagem de um prolapso encontrada em casos clínicos 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

98802010000100012 

 

 

Figura 13: Imagem de um prolapso no site prolapseparty.com 

 

 

Em literaturas médicas, como o Manual Estatístico de Transtornos Mentais –  

DSM IV – (APA, 2002), fantasias sexualmente excitantes e recorrentes, impulsos 

sexuais ou comportamentos que envolvam objetos não humanos, sofrimento ou 

humilhação própria ou de outros e até a excitação com ideações sobre pessoas de 

qualquer idade sob coação são consideradas parafilias. Dentre elas, são descritas: 

Exibicionismo (exposição dos genitais), Fetichismo (uso de objetos inanimados), 

Frotteurismo (tocar ou roçar-se numa pessoa que não consentiu tal ato), Pedofilia (foco 

em crianças), Masoquismo Sexual (ser objeto de humilhação ou sofrimento), Sadismo 

Sexual (infringir humilhação e sofrimento), Fetichismo Travestido (travestir-se) e 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-98802010000100012
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-98802010000100012
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Voyeurismo (observação de atividade sexual) e Parafilias sem outra especificação 

(categoria residual para características raras).  

Um importante elemento para o diagnóstico diferencial das Parafilias é a 

frequência das fantasias e a sua inserção durante o ato sexual. Deve-se considerar se 

elas são obrigatórias para a excitação, se são esporádicas ou incitadas apenas em 

períodos de stress e se há excitação e atividade sexual independentemente da fantasia. 

De mais a mais, interroga-se se um indivíduo experimenta mal-estar e interrupção do 

seu “funcionamento social e ocupacional” por esse motivo e se seus parceiros sexuais 

sentem repugnância por tais desejos incomuns. Delimitado o diagnóstico, os 

profissionais de saúde mental, em nome da sociedade, devem ser acionados (APA, 

2002).  

Importante ressaltar que o diagnóstico estabelece certa direção e sentido a 

prazeres que considera incomuns. O fetichismo travestido, por exemplo, tem como foco 

um homem que se veste de mulher e que tenha excitação sexual ao pensar a si mesmo 

travestido. O diagnóstico tende a se complexifixar se esse homem imagina que tem uma 

genitália feminina ou que está inteiramente vestido como uma mulher durante a 

masturbação e/ou o coito (APA, 2002).  

A prescrição do diagnóstico não compreende a quantidade de vezes ou 

frequência de tais atos. Logo, o enquadramento e o tratamento parafílico requerem 

atitudes refletidas diante da particularidade de cada caso. Para tanto, cada situação 

precisa passar pela afirmação ou negação diagnóstica. A dispersão, multiplicidade e 

ambiguidade de algumas definições, nesse caso, tendem a funcionar como aquilo que 

permite a classificação e o enquadramento das condutas em oposição à possibilidade de 

experimentação imaginativa. A categoria “Parafilias sem Outra Especificação,” por 

exemplo, é um recurso enunciativo fértil para a exploração de sexualidades e introdução 

de novas categorias morais, com vistas à patologização.  

Como discute Bruno Zilli (2007), no que se refere aos desvios sexuais, as 

conceituações psiquiátricas são norteadas pela tentativa de delimitar a fronteira 

etiológica entre a moral e a patologia nas condutas. Com a ideia tradicional de 

devassidão como perversão moral e a patologia psiquiátrica, pode-se expressar, tanto a 

compaixão, quanto a condenação jurídica para os desviantes sexuais.  

Se, outrora, a intervenção é acionada apenas sob o risco de morte ou mal-estar, 

na discursividade psiquiátrica sobre os corpos e os prazeres, ela é sempre pressuposta. 
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E, apesar de sua aparente neutralidade, especialização e especificação, as nuances da 

intervenção alcançam as possibilidades de ação sobre si e sobre os outros em dinâmicas 

desiguais e hierárquicas. 

No DSM IV, um dos manuais médicos mais conhecidos e consultados, a 

pornografia e toda a “parafernália pornográfica” (APA, 2002, p.568) são consideradas 

uma evidência da prevalência das parafilias, a despeito da raridade com que esse 

diagnóstico é observado nas clínicas gerais. Se a produção pornô figura como uma 

extensão diagnóstica, sendo a pujança da indústria pornográfica considerada uma 

mostra da existência de parafilias, mesmo quando não diagnosticadas, o segmento 

bizarro, por sua vez, exibe e se mantém pela espetacularização de práticas consideradas 

parafilicas. 

O discurso médico e o discurso pornográfico se tocam, portanto, numa disputa 

sobre aquilo que pode ser considerado normal e anormal em termos de fantasias sexuais. 

Deste modo, o prolapso apresentado em vídeos pornográficos é uma das ramificações 

da batalha cultural em torno dos prazeres sexuais que expõem a elaboração de saberes e 

sua posição estratégica para gerir a vida, bem como o uso de tecnologias de poder que 

estão centradas no corpo e na produção de subjetividades.  

Como assinala a pesquisadora Fabíola Rohden (2004), as concepções elaboradas 

pela medicina nos últimos séculos funcionam como referência e base de valores, 

representações e práticas relativas à sexualidade – campo no qual os doutores costumam 

ser considerados os tradutores e detentores do saber, por direito –, e como forma de 

trazer à tona os fenômenos mais secretos do corpo. 

No entanto, não é apenas em oposição ao discurso médico que a representação 

bizarra pode ser entendida. Segundo Leite Júnior (2006), assim como os freak shows,32 

o bizarro no pornô exibe corpos em situações extremas, indo além da apresentação do 

sexo e tornando as estranhezas, deformidades e monstruosidades, em termos de prazeres 

sexuais, um espetáculo que pode causar medo e repulsa, tanto quanto excitação. Assim, 

entre os fenômenos corporais exibidos no pornô bizarro, a zoofilia (sexo com animais) é 

                                         
32 Espetáculos para exibição pública de coisas estranhas, esquisitas ou bizarras, desde animais costurados 

formando um monstro metade carneiro, metade girafa, até fetos humanos abortados e guardados em 

formol ou uma mulher com três seios. Os maiores destaques dos freak shows foram, entretanto, as 

anomalias e deformidades humanas. Os shows tiveram seu ápice nos Estados Unidos entre 1840 e 1960 e 

uma vez que a monstruosidade corporal foi deixada de ser encarada como um castigo divino, “anões, 

corcundas, gêmeos siameses, albinos, hermafroditas, tatuados, pessoas com membros a mais ou a menos, 

muito gordas ou magras, peludas” e qualquer tipo de diferença passaram a ser espetacularizadas 

comercialmente (LEITE JÚNIOR, 2006, p.197). 
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a prática sexual por excelência, mas também aquela que enfatiza a dor física das pessoas 

envolvidas na relação sexual como o spanking (pancadas com a mão aberta ou com 

chicotes no corpo); bondage (imobilização com uso de cordas e similares); sufocações,  

como o smoother (esganar com os genitais); o uso de mãos, cordas, gravatas ou meias-

calças, segundos antes de acontecer os orgasmos, e asfixia com o uso das nádegas no 

rosto de uma das pessoas (independentemente do intercurso sexual) têm sido associados 

ao pornô bizarro, mas também podem ser encontrados nas categorias altporn33 e 

kink34(DIAZ-BENITEZ, 2012). 

Outras performances e estéticas inconfundivelmente bizarras têm sido as que 

exibem secreções e excrementos corporais e a elasticidade dos orifícios vaginais, anais e 

no canal da uretra. Elas incluem a penetração de objetos gigantes; o fist fuck (inserção 

vaginal ou anal das mãos até o punho ou cotovelo); o sexo com urina (chuva dourada), 

as fezes (banho marrom), o vômito (banho romano) ou os enemas e sexo com corpos 

esteticamente “diferentes” (mulheres grávidas, pessoas muito velhas, muito gordas, 

anões, travestis, deficientes). Enfim, tudo que é apresentado como incomum e que não 

pode ser nominado nas categorias sadomasoquismo ou fetichismo (LEITE JÚNIOR, 

2006).  

Esse segmento enfatiza igualmente a extrema elasticidade da genitália 

feminina e do ânus; exibe pênis de formas estranhas; masturbações com 

objetos aspiradores; adoração de alguma parte do corpo; sexo com mulheres 

grávidas, etc. Em muitos filmes da categoria não existe penetração nem se 

enfatiza qualquer tipo de interação com a genitália. Neles, são estabelecidos 

jogos e deslocamentos mediante a utilização de qualquer parte do corpo 

como instrumento sexual, evocando-se uma desgenitalização do prazer, na 

busca por novas formas de deleite, a partir da fetichização de objetos ou 

partes do corpo não usuais (DIAZ-BENITEZ, 2012, p.244). 

 

 

A bizarrice pornô, portanto, é adjetivada e referida por atos sexuais, corpos e 

imagens que são considerados esquisitos, estranhos e excêntricos se comparados ao 

ideal regulatório de sexo heterossexual. A heterossexualidade seria o elemento 

                                         
33 O altporn, como o kink, indica a busca por novas alternativas eróticas relacionadas ao uso de mídias 

digitais, como os vídeos amadores, a existência de sites com interação via web cam e o fortalecimento de 

gêneros alternativos ao mainstream da indústria pornográfica. Não há uma definição exata para altporn, 

mas as obras sob essa categoria têm sido reconhecidas pelos padrões corporais que exibem (mulheres 

tatuadas ou com qualquer tipo de body modification e que se identificam com estilos alternativos urbanos, 

que se diferenciam também em termos musicais e de estilos de vida), pelo uso de sex toys e pela presença 

de cenas fetichistas e de cenas BDSM (PARREIRAS, 2012). 
34 A categoria kink tem se referido a sexualidades não convencionais e de tendências contrárias ao termo 

straight e se difundiu no meio BDSM de São Paulo desde o final dos anos 2000, após os praticantes terem 

aderido a uma rede social internacional de fetichistas, a Fetlife (FACCHINI; MACHADO, 2013). 
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fundamental do estabelecimento de uma identidade universal coerente e contínua que 

institui que o sexo, o gênero e o prazer sexual se combinariam linearmente como sexo 

biológico, gênero culturalmente produzido e a manifestação do desejo em práticas 

sexuais que são expressões de ambos. “A heterossexualização do desejo requer e institui 

a produção de oposições discriminadas e assimétricas entre ‘feminino’ e ‘masculino,’ 

em que estes são compreendidos como atributos expressivos de ‘macho’ e ‘fêmea’” 

(BUTLER, 2003, p. 38). 

Desse modo, os prazeres que não decorrem da inteligibilidade, ou seja, que não 

são presumíveis do sexo e do gênero se constituiriam como falhas ou impossibilidades 

lógicas distantes do ideal heterossexual. Tal ideal cria a ordem compulsória entre 

gênero, sexo e prazer sexual, mantendo ao alcance da imaginação uma materialidade 

estável e binária feita de órgãos que, sexualmente, estão destinados à satisfação das 

funções biológicas, e na mais voluptuosa das alternativas cogitadas, à satisfação de 

tornar a função reprodutiva venturosa. A desgenitalização do prazer e a busca por 

deleites sexuais extraordinários que ganham vida na pornografia bizarra vão de encontro 

a essa prescrição. 

O orgasmo das mulheres foi inicialmente um indício da disputa em torno da 

diferença sexual e dos padrões biológicos e culturais que definiam o lugar social 

destinado a homens e mulheres. A pornografia moderna, que surge num período de 

importantes modificações destes padrões, tornou-se também um dos palcos de contenda 

sexual. Assim, a pornografia elabora os deleites sexuais femininos, naturalizando-os, 

mas, no entanto, quando posta diante do discurso médico que habilmente cria, estimula 

e fixa masculinos e femininos, ela os desalinha. O prolapso, encenado pelas mulheres 

no pornô, é parte de um espetáculo da diferença sexual, considerada extrema ou bizarra 

e que se distingue dos atos que têm como ideal regulatório a heterossexualidade. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 INVENTANDO POSIÇÕES: DA SODOMIA ÀS 

(RE)AÇÕES ANAIS 
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A bunda são duas luas gêmeas 

em rotundo meneio. Anda por si 

na cadência mimosa, no milagre 

de ser duas em uma, plenamente. 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 

este capítulo, vamos discutir apropriações teóricas e políticas sobre o 

uso sexual do ânus. Na primeira parte, apresentaremos 

problematizações que permitem questionar o caráter físico, a-histórico 

e a noção de sodomia, relacionados ao ânus. Na segunda parte, as 

apropriações sexológicas do século XIX são o mote para que 

possamos indagar a inteligibilidade, comumente utilizada para tratar 

do prazer anal e, por fim, abordaremos as modificações sexológicas e a multiplicação 

anal colocada em discurso, principalmente na segunda metade do século XX. 

O ânus é frequentemente utilizado para ridicularizar, insultar, constranger e 

causar riso. Javier Saéz e Sejo Carrascosa, no livro Por el Culo: Políticas Anales 

(2011), afirmam que o ânus é o grande lugar da injúria e, nas expressões cotidianas, a 

penetração anal figura como o ato mais vil, indesejável e sinônimo de tortura e de 

humilhação. Na língua portuguesa, o ânus é referido por uma infinidade de termos, 

como “cu”, “boga”, “edi”, “rosca”, “furico”, “papeiro”, “anel”, “terceiro olho”, “fiofó” 

dentre outros,35 como também utilizam-se as locuções “tomar no cu”, “queimar a 

rosca”, “dar o boga”, “dar pra trás”, “dar ré no quibe”, “dar o anel” e “apagar a vela,” 

que designam o sexo anal passivo de maneira cômica e, muitas vezes, ofensiva.  

Por outro lado, uma busca textual durante os meses de março a agosto de 2013, 

utilizando as palavras “ânus, cu e bunda”, em plataformas de pesquisa de informações 

ou de vídeos no google, e no youtube, nos permitiu observar uma diversidade de usos 

anais. Dentre os que mais nos chamaram a atenção, por apresentarem o ânus 

comicamente, estão um espetáculo que acontece num bar no qual uma performer 

esguicha farinha com o ânus em movimento circular de forma a atingir as pessoas 

presentes; uma dançarina burlesca que interpreta Beethoven com os movimentos da 

                                         
35 Neste sítio, são citadas pelo menos 100 maneiras coloquiais de denominar o ânus: 

http://br.noticias.yahoo.com/blogs/eita/100-sin%C3%B4nimos-para-palavra-

%C3%A2nus220620845.html 

N 

http://br.noticias.yahoo.com/blogs/eita/100-sin%C3%B4nimos-para-palavra-%C3%A2nus-220620845.html
http://br.noticias.yahoo.com/blogs/eita/100-sin%C3%B4nimos-para-palavra-%C3%A2nus-220620845.html
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bunda; um bombom de chocolate que tem a forma de ânus e foi comercializado no dia 

dos namorados; um bloco de carnaval com o nome “Segura o Cu” e uma forma de 

protesto que profere “Meu cu é laico!” 

Dentre as imagens, textos e vídeos mostrados com função informativa, 

dramática, e por vezes policialesca, estão as cirurgias coloproctológicas de prolapso e 

fístulas,36 dentre outras afecções; as histórias de crianças que nasceram sem o oríficio do 

ânus; uma reportagem, com 2 milhões de acessos, tratando do depoimento de uma 

jovem que fez uma tatuagem anal e de um rapaz que perdeu a virgindade anal durante 

uma apresentação em um museu.  

Em jornais on-line de baixa circulação, vimos ainda a entrevista de um lavrador 

que foi atendido numa emergência hospitalar, pois tinha uma garrafa alojada além do 

canal retal. Constrangido pelo repórter, ele afirma realizar essa prática anal há alguns 

anos sem o conhecimento da esposa e dos filhos. Vimos ainda as trágicas notícias de 

homens heterossexuais ou homossexuais declarados, que foram mortos no momento ou 

após a inserção de pedaços de madeira no ânus.  

Dentre os usos anais com o objetivo explícito de insultar, está uma das 

audiências do projeto que ficou conhecido como Cura Gay, em que o deputado Jair 

Bolsonaro segurava um papel com o texto: “Queimar rosca todo dia.” Segundo Saéz e 

Carrascosa (2012), a penetração anal insulta, pois tem sido considerada um indicativo 

da homossexualidade masculina e de perda da hombridade. 

Em 2011, por exemplo, ao afirmar numa entrevista que era possível ter prazer 

anal, a cantora Sandy protagonizou uma polêmica de repercussão nacional que suscitou 

ambos os fatores. Além da aparente contradição diante da possibilidade da cantora, que 

outrora defendia a abstinência sexual antes do casamento,37 ser então apreciadora dos 

prazeres anais,38 comentou-se a entrevista, dizendo: "Ela está totalmente certa. Hoje, o 

mundo está muito homossexual. Por que os homens querem outros homens se nós 

também temos fiofó?"39 

                                         
36 A fístula é um ducto irregular que liga o reto ou o canal anal e a região perianal e é precipitado quando 

há histórico de ocorrências de abcessos anorretais (GOLIGHER, 1998). 
37 http://www.terra.com.br/istoegente/58/reportagem/rep_sandy.htm 
38A exigência da abstinência sexual antes do casamento é, por vezes, contornada pelas mulheres com a 

penetração anal. Essa temática é discutida na paródia “Brecha divina: coma minha bunda porque eu amo 

Jesus.” http://www.youtube.com/watch?v=JooaWVkqq_c 
39 Declaração feita pela atriz Francine Piaia, para o jornal on-line Meia Hora Notícias: 

http://www.meiahora.ig.com.br/noticias/sandy-ta-toda-saidinha_3567.html. 

http://www.youtube.com/watch?v=JooaWVkqq_c
http://www.meiahora.ig.com.br/noticias/sandy-ta-toda-saidinha_3567.html
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Desse modo, se colocada em primeiro plano, a analidade oferece versões do 

cotidiano que são informativas, cômicas, trágicas, tragicômicas, dramáticas e também 

discriminatórias. Tais versões são diversas e, por vezes, se confundem. No entanto, 

apenas nos vídeos médicos e na pornografia, o ânus é colocado em cena com riqueza de 

detalhes.  

Em um dos vídeos para aprendizado cirúrgico,40 nem mesmo os gemidos da 

paciente, ou a presença de um dildo que está sendo retirado cirurgicamente do ânus, 

conseguem suplantar a narração com caráter educativo, o uso do bisturi e do espéculo, 

bem como as várias mãos enluvadas que dão o tom de seriedade e permitem exibir o 

ânus aparentemente à parte do jogo obsceno, já que esses vídeos estão disponíveis em 

sítios que não são destinados aos materiais pornográficos. Além da gravidade requerida 

para o aprendizado das técnicas cirúrgicas, tais vídeos reapresentam uma ligação secular 

entre um corpo físico e a-histórico e o ânus que será problematizado no tópico seguinte. 

 

4.1 Intervenções médicas e más interpretações 

 

A natureza parece quase incapaz de 

produzir doenças que não sejam curtas.  

Mas a medicina encarrega-se da arte de 

prolongá-las. 

 

Marcel Proust 

 

Flávio Quilici, José Reis Neto e Lisandra Quilici (2012) contam no Tratado de 

Coloproctologia a história desse ramo científico e informam que a medicina inicia-se 

com a origem da criatura humana, há 6 mil anos a.C. Tal especialidade médica, que 

trata das doenças do intestino grosso, reto e ânus, foi denominada de proctologia e 

existe desde 5.000 a.C. Entre as civilizações antigas, em 2750 a.C, os hieróglifos do 

Antigo Reino Egípcio falavam sobre a utilização de opiáceos para sedação cirúrgica, e 

dentre os vários médicos reais haveria um que tinha o título de Guardião do Ânus do 

Faraó. Também nesta civilização, uma múmia da 21ª dinastia teve o primeiro prolapso 

retal de que se tem notícia e os benefícios dos enemas retais, os quais hoje também 

podem ser vistos nos pornôs, foram descobertos quando o deus Tot encarnou um 

                                         
40 http://www.youtube.com/watch?v=fTyWp9j54eo 

http://pensador.uol.com.br/autor/marcel_proust/
http://www.youtube.com/watch?v=fTyWp9j54eo
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pássaro e introduziu o bico cheio de água no ânus de um médico que tomava banho no 

Rio Nilo.  

Já na civilização hebraica, em 1.500 a.C, a ira divina caiu sobre os filisteus em 

forma de hemorroidas. Hipócrates também tem uma parte nessa história anal, pois 

acreditava que as hemorroidas eram importantes e traziam benefícios, sendo capazes de 

curar a melancolia. Em caso de prolapso retal, o ilustre grego indicava a reintrodução 

cuidadosa do reto e sua fixação, por meio de uma bandagem (QUILICI et al, 2012). A 

cronologia coloproctológica se deve, segundo John Goligher (1998), à preocupação da 

civilização em registrar os eventos diários e os relatos a respeito da doença 

hemorroidária. Assim, nos relatos da Antiga Grécia, em 400 a.C., parece haver vestígios 

de que:  

se praticava a dilatação anal forçada, mas aqui uma vez mais a história torna-

se nebulosa, dando margem às más interpretações. Um assunto aberto a 

conjecturas é se a dilatação anal forçada era realidade entre os gregos antigos, 

como forma de punição, de prazer ou com fins terapêuticos (GOLIGHER, 

1998, p.299) 

Na Europa da Idade Média, entre 1000 e 1400, os proctologistas elegeram São 

Fiacro como padroeiro. Ele era um benfeitor dos pobres e dos doentes e após um 

desentendimento com o arcebispo local foi obrigado a orar sentado em uma pedra até a 

sua morte. A pedra que sustentou as nádegas do benfeitor foi considerada milagrosa, 

sendo reverenciada em peregrinações, principalmente por pessoas com doenças 

anorretais, como a hemorroida que, na época, passou a se chamar Mal de São Fiacro.  

Durante a Idade Moderna, segundo os coloproctologistas, a dissecação de 

cadáveres e o “brilho e encantamento” (p.9) do continente europeu com as artes e as 

ciências levaram ao desenvolvimento de técnicas operatórias. É desse período também a 

concepção científica de que “se há uma parte do organismo dotada de intensa 

sensibilidade, esta é o ânus” (p.9).41  No século XVIII, por exemplo, foi marcadamente 

propagada a Teoria da Autointoxicação pelas fezes, já que ela era tida como a origem 

das enfermidades humanas. Sendo assim, “se torna rotineiro, pela população (nobres e 

                                         
41 Para Saéz e Carrascosa (2011), a tradição tântrica indiana foi a primeira a apontar tal sensibilidade, 

sendo esta a única tradição que valora positivamente o sexo anal e concebe o ânus como uma das zonas 

mais sensíveis do corpo humano, por ser uma zona erógena e de concentração da energia psíquica. A 

dilatação dos esfíncteres é uma das formas mais rápidas e diretas de estimular a “Glândula” Kundalini, 

localizada entre a parede do reto e a última vértebra. Esta “glândula” também pode ser estimulada pela 

yoga. 
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plebeus), o uso de laxativos e, sobretudo, de enemas retais para limpeza das impurezas 

orgânicas” (QUILICI, 2012, p.9).  

Além de salvaguardar a saúde populacional, a analidade teve participação 

inclusive na batalha de Waterloo, em 1815, quando Napoleão Bonaparte, acometido de 

uma crise de trombose hemorroidária não pôde montar um cavalo. O imperador foi 

obrigado a ficar em posição genupeitoral por longo período, dando origem à expressão 

“posição em que Napoleão perdeu a guerra” (QUILICI et al, 2012). 

Até o século XVIII, essa narrativa científica argumenta a sua origem e existência 

pela possibilidade de fixar em algum lugar do passado a descoberta de disposições anais 

indesejáveis e suas respectivas terapêuticas. As intervenções médicas marcam então o 

início de uma história anal que, das civilizações antigas – há mais ou menos 3 mil anos 

antes de Cristo – até os dias atuais inscrevem o ânus na ciência médica que busca 

garantir a integridade e a saúde anal e que apenas, sob más interpretações, podem ser 

confundidas com o uso sexual do ânus. Assim, tanto o uso do ópio – conhecido como a 

Planta da Alegria entre os sumérios (DUARTE, 2005), como a guarda e o zelo do ânus 

ou mesmo os benefícios dos enemas retais e a necessidade de higienização do reto são 

enfatizados em relação às intervenções médicas.  

Uma má interpretação seria considerar que, em caso de corpos não mumificados, 

uma reintrodução cuidadosa do prolapso pode ser realizada, na qual a sensibilidade do 

ânus pôde ser presenciada fora do âmbito terapêutico, uma vez que o prazer e/ou a 

punição anais só podem figurar como uma conjectura aberta e nebulosa. O uso sexual 

do reto e do ânus surge apenas quando se quer explicar adoecimentos.  

Buscando outras más interpretações da história colocoproctológica, cabe 

questionar a partir de que temporalidade o ânus guardado do Faraó Egípcio pode ser 

comparado ao hemorroidário ânus de Napoleão Bonaparte. Em outras palavras, como o 

ânus e suas disposições tornam-se parte de um corpo físico e a-histórico nesse discurso 

científico?  

Para Michel Foucault (1963), a segunda metade do século XVIII – período 

anterior às relações de força biopolíticas – inaugurou uma experiência histórica oposta 

ao saber “filosófico e o corpo humano se tornou o espaço de origem e divisão da 

doença, um espaço cujas superfícies e caminhos são fixados numa geografia 

familiarizada pelo Atlas Anatômico.” A anátomo-patologia espacializa a doença e 

distribui o mal no corpo. Desse modo, a vida e o corpo da doença coincidem com o 
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corpo do homem e o corpo humano é apenas um dado histórico e transitório diante do 

sólido saber médico. 

O filósofo discute ainda as racionalidades que fazem com que a clínica médica 

seja uma evidência que se legitima simplesmente pelo olhar, de modo que a superfície e 

o interior devem ser descobertos.  

É preciso conhecer a “estrutura interna de nossos corpos” mas isso para 

melhor subtraí-la e libertar, sob o olhar do médico, “a natureza e a 

combinação dos sintomas, das crises e das outras circunstâncias que 

acompanham as doenças (FOUCAULT, 1980, p.85). 

Logo, as reentrâncias do corpo são um espaço do olhar médico também 

espacializadas pelo corpo da doença orgânica ou funcional. Num movimento aspiral, o 

olhar médico foca naquilo que é visível e, para conhecer a doença, ele deve reconhecê-

la, por semelhança com outras enfermidades. No entanto, o reconhecimento também 

exige que o próprio olhar recue, uma vez que, para atingir a verdade da doença, deve-se 

conhecer a sua verdade, deixando o mal se realizar em seu curso natural. A aspiral do 

olhar médico se baseia ainda na fidelidade e na obediência incondicional à experiência: 

dizer o que se vê e, ao mesmo tempo, fundar e constituir aquilo que vê. Desse modo, a 

linguagem médica aparentemente evidente, simples e superficial desvela a verdade pela 

descrição daquilo que vê (FOUCAULT, 1980). 

A doença deixa de ser considerada uma experiência metafísica ou sobrenatural, 

condição da qual a medicina precisará livrar-se para se tornar um discurso científico e 

reaparece como experiência visível e natural que tem na morte a sua forma plena e 

positivamente verificável. O método anátomo clínico articula dessa forma o espaço 

(corpo) à linguagem (palavras e coisas) e à morte (considerada agora também 

epistemologicamente) (FOUCAULT, 1980). 

Assim, a ciência médica anterior ao século XIX constitui o corpo humano e a 

vida como um dado físico, a-histórico e efêmero que se torna neutro e secular ao fundar, 

com o método anátomo-clínico, o afastamento da doença da experiência metafísica, 

tornando-a uma experiência natural, positiva e comprovável, graças ao fenômeno da 

morte e o estabelecimento de uma linguagem que supostamente a descreve.  

Embora se possa localizar as elaborações anátomo-políticas de Foucault como 

pertinentes a uma economia de poder anterior ao século XIX, ela é útil para indagar a 

possiblidade de que o prazer anal seja, a partir do discurso médico, considerado uma 
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extensão do corpo físico ou ainda um fenômeno humano tão natural quanto a morte e 

tão localizável quanto as doenças. Tal noção erótico-anal é efeito do deslocamento 

discursivo efetuado pelo saber médico no período setecentista. Nesse sentido, podemos 

afirmar que “a grande intervenção do Iluminismo setecentista na vida sexual incidiu, 

principalmente, sobre as práticas sodomitas” (PEIXOTO JUNIOR, 1999, p.30). 

A sodomia – antigo crime segundo as leis canônicas – foi considerada uma 

evidência dos emergentes invertidos sexuais. O termo sodomia tem origem hebraica e 

faz menção à antiga cidade de Sodoma (SeDoM em hebraico, SOD, sinônimo de 

segredo). Segundo interpretações de trechos do Antigo Testamento, entre os quais o 

livro Gênesis 18 e 19, a cidade foi destruída por Deus numa chuva de enxofre e fogo, 

por causa da decadência moral dos seus habitantes, a prática sexual anal entre homens 

seria o principal motivo da condenação divina. No entanto, nenhuma das passagens 

bíblicas faz alusão direta ao sexo anal entre homens, sendo tal associação incerta e 

discutível (SÁEZ; CARRAROSCA, 2011). 

Segundo a história bíblica, Deus enviou anjos vestidos de forasteiros comuns à 

cidade para investigar os costumes dos habitantes. Eles bateram à porta do patriarca Ló, 

e foram prontamente recebidos por ele. Os demais patriarcas da cidade souberam da 

chegada dos forasteiros e foram à casa de Ló durante a noite, exigindo conhecê-los, 

pedido que foi negado pelo anfitrião. A ira divina aconteceu na mesma madrugada, 

dizem alguns clérigos, porque os homens da cidade desejaram estuprar os anjos – 

hipótese endossada pelo termo conhecer que pode ser interpretado nos textos bíblicos, 

como ter relações sexuais.  

Outros dizem que a ira divina se deve à indisposição da cidade para receber os 

anjos, motivo pelo qual apenas Ló e sua família não foram dizimados. Desde a metade 

do século passado, estudos sobre os textos bíblicos consideram que há nuances sexuais 

na história bíblica. No entanto, elas têm caráter secundário e o impacto pecaminoso e 

moral da passagem se deve primordialmente à falta de receptividade dos sodomitas com 

os anjos visitantes (BOSWELL apud SAEZ; CARRASCOSA, 2011). 

Todavia, entre os eclesiásticos do período, os atos sexuais, e não a falta de 

hospitalidade com estrangeiros, foram dignos de nota. Durante a Idade Média, o latim e 

outras línguas vernáculas passaram a utilizar a palavra sodomia para se referir a atos 

sexuais contra a natureza ou que não tinham como motivo a reprodução, inclusive entre 

mulheres.  
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Até o século XIII, na maioria dos países europeus, o termo era apenas um dos 

pecados citados em textos religiosos. Esse arranjo léxico foi modificado após as 

invasões cristãs à Terra Santa – hoje território palestino – e a difusão do anti-islamismo. 

Sodomitas e muçulmanos, no discurso anti-islâmico, passaram erroneamente a ter algo 

em comum: a propensão a violentar bispos e crianças cristãs. No século XVIII, a 

sodomia ainda era tida como a heresia que deve ser castigada com morte e algumas 

nações ocidentais mantiveram as leis contra a sodomia (SAEZ; CARRASCOSA, 2011).  

Por outro lado, na segunda metade do século XVII, o trabalho do famoso médico 

Tissot será um dos primeiros a estabelecer uma conexão entre sexualidade e insanidade, 

depreciando o onanismo (masturbação masculina), que seria característica de pessoas 

com civilidade empobrecida (PEIXOTO JÚNIOR, 1999). Gradativamente, a sodomia, o 

onanismo, dentre outros atos sexuais não procriativos, foram utilizados para criar 

espécies de indivíduos. Como discute Lanteri Laura (1994), com o Iluminismo do 

século XVIII, o saber cientifico anteriormente ligado à religião e às forças sobrenaturais 

deixa de ser inquestionável e dogmático e se torna essencial, por representar a existência 

de conhecimentos sérios e legítimos para descrever o encaminhamento de variadas 

circunstâncias cotidianas e vitais.  

Nesse contexto, tanto a sensação, quanto os desejos e os atos sexuais foram 

intensamente colocados em discurso, produzindo um sexo patologizável e 

constantemente assombrado pela noção de perversão – termo que se origina do latim 

clássico e que será apropriado pela medicina do século XIX – e suas ressonâncias. 

 

4.2 As apropriações sexológicas do século XIX e as sensações sexuais 

 

Acontece-me às vezes, e sempre que acontece é 

quase de repente, surgir-me no meio das 

sensações um cansaço tão terrível da vida que não 

há sequer hipótese de ato com que dominá-lo. 

 

Fernando Pessoa 

 

Um conto científico que tem Paris do século XVII como cenário recria 

circunstâncias nas quais o conhecimento científico adentrou às políticas de produção da 

vida. Apesar do hiato cronológico, consideramos que ele flagra uma precoce ocasião na 

qual as intervenções médicas se localizam estrategicamente nas relações de poder. 

Nesse episódio, também, o ânus ganha status de nobreza. Na corte real, o barbeiro Félix 

http://pensador.uol.com.br/autor/fernando_pessoa/
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de Tassy ordenou que soldados examinassem o ânus de camponeses para encontrar 

pessoas que apresentassem fistulas anais. Os camponeses com fistula deveriam ser 

levados ao Palácio de Versalhes para que o barbeiro pudesse desenvolver suas 

habilidades com o bisturi siringotomo (invenção secular do grego Galeno) e seus 

conhecimentos sobre a enfermidade. Enquanto isso, nos aposentos do Palácio, o rei Luís 

XIV continuava a sentir dores no ânus, além de caminhar com dificuldades e de exalar 

forte odor corporal (QUILICI et al, 2012). 

O barbeiro cirurgião aplicou todos os métodos tradicionais conhecidos 

(aplicação de unguentos, pomadas, emplastros e sangria) e, não obtendo melhoras 

significativas, foi obrigado a usar procedimentos mais incisivos. Um ano após iniciar a 

forçada qualificação para cirurgias anais, no dia 18 de novembro de 1686, o rei é 

submetido à cirurgia que aconteceu sem grandes problemas. Assim, três meses após a 

circuncisão, Luís XIV reestabeleceu suas atividades de monarca e Félix de Tassy 

recebeu uma grande quantia em dinheiro pelo feito, passando a se chamar Charles-

François Félix de Tassy, em decorrência do título de nobreza recebido. Anos mais tarde, 

o ex-barbeiro funda a Academia Real Francesa de Cirurgia e a cirurgia é divulgada no 

Jornal da Saúde do Rei Luís XIV que, juntamente com as recompensas recebidas pelo 

cirurgião, despertaram entre camponeses, médicos e membros da corte, desejo pela 

disposição do ânus real e pelas compensações recebidas pelo ex-barbeiro (QUILICI et 

al, 2012; FABIANI, 2011). 

No século XIX, no entanto, não serão os barbeiros, mas os homens da ciência 

que irão intervir sobre a vida. Ressalvadas as especificidades históricas e sociais, a 

trama do nobre francês antecede elementos que, como propõe o filósofo francês Michel 

Foucault (1988), vão se tornar centrais para a inteligibilidade acerca dos prazeres 

sexuais anais, entre os quais destacamos: a elaboração de saberes mediante extensa e 

rigorosa observação e exame; o lugar ora estratégico e ora subalterno ocupado por esses 

saberes e o surgimento de técnicas de poder que não visam garantir apenas a 

manutenção dos domínios de um poder centralizado na figura de um monarca ou do 

Estado, mas que tem como finalidade a administração dos corpos, a maximização da 

vida da população e a produção de subjetividades.  

Tais elementos foram elaborados por Foucault (1988) em seu intuito de discutir 

como os seres humanos tornaram-se sujeitos de uma sexualidade fomentada por práticas 

discursivas que, a partir do século XIX, evidenciam deslocamentos das relações de 
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poder. A constituição desse período histórico impulsionou as elaborações teóricas 

foucaultianas em especial aquelas publicadas a partir da década de 1970, ocasião 

também da intensificação de sua militância política e nomeação para lecionar no 

Collége de France (CANDIOTTO, 2010).  

Considerando as contribuições foucaultianas para a problematização do prazer 

sexual e, principalmente, a problematização das apropriações da discursividade 

científica sobre ele, retomaremos brevemente alguns pontos de suas elaborações 

teóricas a partir da década de 1970. Dentre as elaborações desenvolvidas por ele nesse 

período, está a noção de genealogia. Após a publicação dos livros O nascimento da 

Clínica: uma arqueologia do olhar médico (1963), As palavras e as coisas: uma 

arqueologia das ciências humanas (1966) e A arqueologia do saber (1969), inspirado 

pelas proposições do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, Michel Foucault passa a 

utilizar o termo Genealogia para indicar uma forma de investigação que se opõe à busca 

pelas origens cronológicas e remotas (CANDIOTTO, 2010).  

Conforme Foucault (1979, p.66), “Nietzsche é aquele que ofereceu como alvo 

essencial, digamos ao discurso filosófico, a relação de poder. Enquanto que para Marx 

era a relação de produção. Nietzsche é o filósofo do poder.” A despeito de seu 

investimento sob a noção de poder e a repercussão que teve em sua obra, Foucault 

(1995, p.231) afirma que seu objetivo “não foi analisar o poder nem elaborar os 

fundamentos de tal análise,” mas “criar uma história dos diferentes modos pelos quais, 

em nossa cultura, os seres humanos tornaram-se sujeitos.” 

Ao adotar esse modo de investigação histórica e política, o filósofo francês vai 

além da concepção de investigação científica, fazendo uma crítica aos saberes 

historicamente predeterminados, buscando reestabelecer a singularidade dos 

acontecimentos e recriando as contingências do passado, como forma de multiplicar as 

formas de ser, fazer e pensar (FOUCAULT, 1979). Foucault discorda que se possa 

creditar às formas de racionalização científicas e aos excessos de poder político das 

ciências e pseudociências, o estabelecimento de formas de individualização e de 

especificação dos indivíduos (FOUCAULT, 1995; DREYFUS; RABINOW, 1995). 

Em sua genealogia do sujeito moderno, ele critica o modelo jurídico da 

soberania – fundado sob a existência de uma lei fundacional – e a concepção de que 

exista uma verdade do desejo que é capaz de unir o sexo e o sujeito, pois ambas as 

noções elidem a economia de poder que as constituem. Para Foucault, é a própria 
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economia ou o funcionamento das relações de poder que oferece uma oportunidade de 

análise crítica sobre as racionalidades, as estreitas relações entre “teoria e prática 

política” e sobre aquilo que se torna vigoroso e característico no seu pensamento: as 

formas de resistência que surgem contra as diferentes técnicas de poder (FOUCAULT, 

1995). Ele se afasta da noção jurídica de poder, como uma força que coage, e de 

resistência, como uma escolha diante do poder. Assim, o poder é tido como 

[...] a multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde se 

exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que através de lutas e 

afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte; os apoios que tais 

correlações de força encontram umas nas outras, formando cadeias ou 

sistemas ou, ao contrário, as defasagens e contradições que as isolam entre si; 

enfim, as estratégias em que se originam e cujo esboço geral ou cristalização 

institucional  toma corpo nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas 

hegemonias sociais (FOUCAULT, 1988, p.103). 

Logo, o poder não é algo que alguém detenha, ganhe, perca ou possa 

compartilhar, uma vez que ele se exerce apenas a partir de pontos dispersos, em relações 

de poder assimétricas e em constante modificação. Tais relações são imanentes a 

quaisquer relações – como as relações sexuais –, dão suporte a processos que 

atravessam o corpo social e são efeitos de estratégias que não possuem inventores, mas 

têm como interlocutores as resistências (FOUCAULT, 1988). De modo que se pode 

dizer que, se não há resistências, não há também relações de poder. Elas são primordiais 

à economia do poder, permanecendo superior às forças em jogo e causando, com seus 

efeitos, mudanças e reorganizações táticas (FOUCAULT, 1982). 

Para Cesar Candiotto (2010), um genealogista-arqueologista considera que os 

efeitos de verdade adquirem coerência na articulação entre estratégias de poder e 

tecnologias de saber que operam divisões normativas (verdadeiro ou falso, certo ou 

errado, delirante ou racional, etc). Os critérios normativos são ordenações discursivas 

que funcionam a partir do engajamento do indivíduo e, consequentemente, o seu 

assujeitamento a um regime de verdade. 

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua política geral de verdade: isto 

é, os tipos de discurso que aceita e faz funcionar como verdadeiros; os 

mecanismos e instâncias que permitem distinguir entre sentenças verdadeiras 

e falsas, os meios pelos quais cada um deles é sancionado; as técnicas e 

procedimentos valorizados na aquisição da verdade; o status daqueles que 

estão encarregados de dizer o que conta como verdadeiro (FOUCAULT, 

1979, p. 104) 
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Célio Garcia (2008) enfatiza que as resistências, tais como empregadas pelo 

filósofo francês, são experiências de subjetivação e combates particulares, por vezes 

passivas e aparentemente resignadas, que se confrontam não em relação a um inimigo e 

sim em relação à adversidade, e que também não buscam a vitória, mas “desarmar o 

inimigo com suas próprias armas, ao desorganizar a guerra que ele havia imposto” 

(p.108). A partir desse entendimento, pode-se dizer que as noções de poder e resistência 

são complementares e irredutíveis uma à outra. Um dos principais equívocos quanto à 

noção de poder foucaultiano é a tentativa de torná-lo material e sinônimo de práticas e 

instituições que são, na verdade, seus efeitos. Faz-se necessário, portanto, considerá-lo 

como estratégia e efeito da ação de uns sobre outros e em sentido positivo, isto é, como 

jogo de forças essencial à vida e que não barra, reprime e elimina, mas, 

primordialmente, inventa, elabora e se multiplica (PASSOS, 2008).  

Uma vez que, a rigor, o poder não se origina de um ponto, de alguém ou de uma 

instância psíquica, é salutar tomá-lo como um conjunto de relações organizadas de 

maneira desigual e precariamente conduzidas, isto é, a partir de princípios de análise 

específicos e historicamente datados, que podem ser denominados de Analítica do 

Poder (FOUCAULT, 1979). A analítica do poder é importante à medida que posiciona 

o princípio investigativo anteriormente à delimitação de qualquer objeto.  

Tendo a analítica como princípio, o modelo jurídico da soberania é revisitado 

por Foucault (2002), a partir das relações que lhe são imanentes. Soberanamente, 

considera-se que o poder econômico foi retirado das mãos dos homens e violentamente 

acumulado pela máquina estatal. As guerras eram travadas entre grupos principalmente 

na luta por territórios e zonas de comércio e, gradativamente, foram substituídas por um 

Estado munido de instituições militares. Entretanto, tal modelo divide a sociedade de 

forma definitiva, a partir de critérios históricos e/ou biológicos e estabelece a 

necessidade de uma verdade que funciona como arma para manter ou reestabelecer a 

ordem primeira, justa e boa. Esse modelo supõe também a existência de um sujeito de 

direitos, subtraídos e negligenciados pelo Estado, e tem a guerra como esquema 

permanente para a análise de tal relação desigual e unidirecional. 

No entanto, o fim do feudalismo propiciou mudanças nas relações de poder e 

uma crise na maneira de governar e se autogovernar. Antes debruçadas sobre a direção 

espiritual imprescindível à salvação das almas, pregada pelo antigo pastorado e 

característico do cristianismo, elas começam a apontar a necessidade de novos tipos de 
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direção para as relações entre pastor espiritual e rebanho, e de condução das crianças e 

da família. Tais modificações inauguram uma forma de governo na qual as maneiras de 

condução dos indivíduos estão implicadas no exercício de poder do soberano e 

constituem uma arte de governar, que tem como racionalidade a razão de Estado 

(FOUCAULT, 2002; FOUCAULT, 1997). 

A preocupação com a população e a riqueza então se desdobram em diferentes 

aspectos, que vão além da necessidade de enriquecimento mercantilista. A população 

surge como um fenômeno que não se reduz à soma dos sujeitos territorialmente 

ordenados, mas como uma variável de fatores, como o sistema de impostos, a circulação 

territorial e a repartição do lucro para assegurar a subsistência. Paralelamente ao 

conjunto de procedimentos para potencializar as forças do Estado em seu território e nas 

alianças diplomáticas com outros Estados, surge um conjunto de elementos que irão 

conduzir a população enquanto “espécie humana,” de forma a assegurar a ordem, a 

disciplina e o bem-estar (FOUCAULT, 2008; FOUCAULT, 1997). 

Nesse sentido, elaboram-se políticas de saúde para prevenir epidemias, regular 

as taxas de mortalidade e natalidade, melhorar as condições de vida e impor normas de 

qualidade a questões de alimentação, moradia, organização das cidades, etc. A medicina 

social e a higiene pública que se desenvolvem na segunda metade do século XVIII 

figuram naquilo que Foucault irá denominar de Biopolítica, indicando a maneira de 

racionalizar os problemas colocados à gestão das forças estatais pelos fenômenos de um 

conjunto de seres vivos circunscritos num território (FOUCAULT, 2008; FOUCAULT, 

1997). 

A Biopolítica emerge num sistema político que se acredita que tenha o dever de 

reconhecer os sujeitos de direito e a liberdade de iniciativa dos indivíduos, mas que, 

todavia, desenvolve mecanismos e tecnologias de governo regido pelas leis 

intervencionistas sobre as questões consideradas essenciais e que, ao estabelecer o 

universal histórico Estado-Sociedade Civil, coloca a questão do liberalismo em razão da 

sociedade.  

Em outras palavras, o liberalismo, no qual surge a Biopolítica, se efetiva como 

uma aposta numa forma de governo que substitui as habilidades de liderar do soberano 

pela regulação jurídica que define os modos, os tipos e as necessidades de intervenções 

estatais, com o auxílio de um sistema parlamentar que, acredita-se, tenha a participação 

dos governados. Nesse sistema político, ao contrário do que o nome sugere, se afirma a 
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importância da intervenção estatal, através da incessante reavaliação do que deve ou não 

ser pertinente à esfera estatal (FOUCAULT, 2008; FOUCAULT, 1997). 

Não quero dizer que a lei se apague ou que as instituições de justiça tendam a 

desaparecer; mas que a lei funciona cada vez como norma, e que a instituição 

judiciária se integra cada vez mais como num contínuo de aparelhos 

(médicos, administrativos, etc), cujas funções são sobretudo reguladoras. 

Uma sociedade normalizadora é o efeito histórico de uma tecnologia de 

poder centrada na vida (FOUCAULT, 1988, p.157). 

A noção de norma é fundamental para essa discussão, pois está ligada à noção de 

disciplina. As disciplinas são estrangeiras ao discurso jurídico da lei e da regra, 

compreendido como efeito da vontade soberana: a regra disciplinar é ao contrário uma 

regra natural: a norma. Como escreve Foucault, as disciplinas, entre o final do século 

XVIII e o início do XIX, “definiram um código que será aquele, não da lei, mas da 

normalização, e elas se referirão necessariamente a um horizonte teórico que não será o 

edifício do direito, mas o campo das ciências humanas. E sua jurisprudência, para essas 

disciplinas, será a de um saber clínico” (FOUCAULT, 1975-6, p. 45). 

O uso sexual do corpo está entre as condutas que devem maximizar a vida e que 

se tornaram problemáticas com a emergência dos fenômenos populacionais e das 

aparentes disputas entre indivíduo e Estado. Nas relações de poder inauguradas com o 

deslocamento do modelo jurídico de soberania, a verdade do desejo é requisitada como 

instância capaz de unir o sexo e o sujeito (FOUCAULT, 1988; FOUCAULT, 2008; 

FOUCAULT, 1997). 

Na sociedade ocidental, a partir do século XIX, o sexo tornou-se uma maneira de 

estabelecer uma ligação entre verdade e desejo triunfantemente difundida pela ardilosa 

percepção de que o sexo é uma disposição instintual que merece ser satisfeita e/ou que 

precisa ser decifrada. A sexualidade torna-se então um conjunto de ações e instituições 

que darão unicidade a preocupações tão distintas quanto as funções biológicas, as 

condutas sexuais, as sensações, os prazeres e as formas de governo políticas e 

econômicas de uma população. Vale lembrar que a célula familiar do século XVIII – 

diferentemente da noção atual de uma “estrutura social, econômica e política de 

aliança” – permitiu que as relações entre marido e mulher e pais e filhos 

“desenvolvessem os principais elementos do dispositivo de sexualidade (o corpo 

feminino, a precocidade infantil, a regulação dos nascimentos e, em menor proporção, 

sem dúvida, a especificação dos perversos” (FOUCAULT, 1988, p. 119). 
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Assim, em vez da prudência e do pudor da expressão sexual, o século XIX será 

palco do início de uma excitação discursiva generalizada que tem como regra e 

condição de enunciação a verdade sobre o sexo e o prazer. A inquirição da verdade 

norteia não somente as relações entre pais e filhos, maridos e esposas, médicos e 

pacientes, mas também campos, como a filosofia, a literatura, a história e, 

principalmente, as práticas de exame de si. No entanto, a discursividade está longe de 

ser homogênea, neutra e convergir para a mesma direção, ela possibilitará a proliferação 

de sexualidades que divergem da monogamia heterossexual, modelo e regra do prazer e 

dos atos sexuais adequados, pois geram descendência.  

Em compensação, o que se interroga é a sexualidade das crianças, a dos 

loucos e dos criminosos; é o prazer dos que não amam o outro sexo; os 

devaneios, as obsessões, as pequenas manias ou as grandes raivas. Todas 

estas figuras, outrora apenas entrevistas, têm agora de avançar para tomar a 

palavra e fazer a difícil confissão daquilo que são (FOUCAULT, 1988, p. 

46). 

Nessa perspectiva, poder, saber e verdade funcionam como elementos basilares 

para a análise de estratégias de isolamento, intensificação e consolidação de 

sexualidades que divergem da monogamia heterossexual. No âmbito científico, cinco 

procedimentos darão sustentação a essas estratégias: 1) a justaposição entre a narrativa 

de si mesmo e o desenrolar de sinais e sintomas; 2) o estabelecimento de uma relação 

causal entre conduta sexual e doenças ou distúrbios; 3) a afirmação de um 

funcionamento oculto e pouco conhecido da sexualidade que deve ser ordenada por 4) 

princípios e por métodos de decifração científicos e 5) a medicalização dos efeitos da 

confissão (FOUCAULT, 1988).  

Na intersecção entre as técnicas de confissão e tais procedimentos de 

ajustamento enunciativo, emerge uma discursividade científica: as Ciências Sexuais 

(Scientia Sexualis) que definem a sexualidade como um campo penetrável por 

patologias que exigem intervenções de normalização e definem a identidade sexual dos 

indivíduos.  

Um dos efeitos estratégicos das Ciências Sexuais foi a incorporação de 

sexualidades periféricas ao dispositivo sexual e a sexologia terá um papel fundamental 

nessa emergência. Os mais renomados sexólogos da passagem do século XIX para o 

século XX eram médicos psiquiatras e, apesar de já haver publicações científicas que 

versavam sobre a patologização da sexualidade, apenas em 1889, com a publicação da 
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primeira edição do livro Psycopathia Sexualis, do psiquiatra alemão Krafft-Ebing, 

difunde-se a ideia de que existem perturbações mentais ligadas à sexualidade. Se antes 

do século XIX, os desviantes eram considerados somente criminosos ou pecadores, com 

a aceitação e naturalização das ideias psiquiátricas, os comportamentos desviantes 

passaram a ser considerados um indício de patologias causadas por atípicas 

características biológicas (RUSSO, 2009). 

Conforme Lanteri-Laura (1994), no decorrer do século XIX, na Europa, o 

interesse médico pela existência de perversões ou dos perversos deu-se mediante 

exigências judiciárias e através do estudo detalhado da homossexualidade masculina. É 

importante destacar que estes estudos antecederam os constructos de Krafft Ebing e H. 

Ellis.  

A legislação prussiana, por exemplo, condenava, precisamente nesse período, o 

coitum in ano declarado por, pelo menos, um dos parceiros. O legislador condenava em 

geral os abusos e violências cometidos contra a suposta fraqueza dos menores e se 

excetuando esses casos, os cidadãos podiam chegar ao orgasmo por quaisquer meios 

que tivessem o consentimento dos parceiros.  

A medicina de então era inicialmente necessária para descrever os danos 

causados às vítimas, mas, gradativamente, os peritos precisaram fornecer análises 

clínicas também sobre os acusados. Mas, somente no final do século XIX, a psiquiatria 

começa a investigar os inusitados comportamentos sexuais.  

Em termos de comportamento sexual, a castidade não era mais a garantia de 

salvação, todavia ela ainda representava o ideal cristão. Neste sentido, o corpo e 

principalmente o orgasmo como meio de prazer era localizado na vertente do mal e do 

pecado. A única função do ato sexual era a reprodução da espécie que dentro do 

matrimônio atenuava o pecado. Desse modo, o prazer sexual sem finalidade de procriar 

adquire uma conotação antissocial e a vida sexual passa a ser julgada entre prazer x 

ausência de prazer e lícito x ilícito. O domínio do lícito e da ausência de prazer foram 

destituídos da busca por deleites sexuais. Cotidianamente, entretanto, a sociedade 

europeia do século XIX pouco se ocupava dos gozos ilícitos, dos prazeres ou das 

anomalias sexuais. De fato, a noção de perversão ligada à sexualidade surgiu no 

discurso médico (LANTERI-LAURA, 1994). 

O termo perversão irrompeu em 1444 oriundo do latim clássico pervesio que 

significava revirar, inverter. Usada de maneira pejorativa e coloquial inicialmente, a 
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palavra foi utilizada no século XIX pelo médico E. Littré, para pressupor funções 

fisiológicas normais, como o apetite e a visão, e a possibilidade de suas alterações. Já a 

perversão moral originou-se da noção de loucura moral que, na linguagem psiquiátrica 

francesa, traduzia a locução moral insanity. “Ao colocar perversão no lugar da loucura, 

introduziu-se uma certa dúvida quanto ao fato de esses fenômenos dizerem respeito à 

alienação mental propriamente dita” (LANTERI-LAURA, 1994, p.25). 

Na língua francesa, no final do século XIX, bastava empregar perversões sexuais 

para tratar das peculiaridades do comportamento sexual, enquanto a locução perversão 

do paladar caiu em desuso, assim como anomalias sexuais e aberrações sexuais. Cabe 

distinguir ainda a diferença entre perversão e perversidade, tal como utilizada na França 

do século XIX. As perversões relacionavam-se a condutas sexuais, enquanto que a 

perversidade denotava agressividade e crueldade feitas aos outros. Perversidade 

designava ainda o campo da mania sem delírio ou o delírio dos atos e também a 

psicopatia. Por outro lado, a diferenciação não distingue se é a perversão que faz o 

perverso ou vice-versa (LANTERI-LAURA, 1994).  

Os primeiros estudos sobre a homossexualidade tinham a intenção de torná-la  

um fenômeno que não podia ser considerado monstruoso, mas representava uma forma 

doentia de chegar ao gozo que poderia ser tratada sendo digna de respeito e de 

tolerância. O primeiro trabalho científico a abordar o tema foi feito pelo jurista C.H. 

Ulrichs que inventou o termo uranismo, inspirando-se na locução platônica Afrodite 

Urânia utilizada para separar o amor divino em seus aspectos vulgares. Ulrichs se dizia 

uranista e defendia que essas pessoas não podiam ser reputadas como doentes, pois 

eram uma variedade da espécie humana que devia ser aceita pela ciência, pela sociedade 

e gozar de direitos e liberdade. Diferentemente dos devassos e dos pederastas, os 

uranistas foram entendidos como um terceiro sexo, almas de mulheres em cérebros de 

homens ou vice-versa. 

Outra versão foi produzida por Westphal em 1870, em um artigo que tratava de 

uma jovem que gostava apenas de outras mulheres e, portanto, experimentava uma 

sensibilidade sexual inversa se comparada à média das pessoas. Westphal investigou 

outras mulheres e homens e foi um dos primeiros médicos com destaque social a se 

debruçar sobre esta temática, alegando que os sujeitos eram invertidos desde o 

nascimento e essa condição natural diferenciava a inversão sexual da devassidão e 

também de qualquer vício. A aproximava, porém, de grupos neuróticos, epiléticos, 
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histéricos e neurastênicos, criando uma aproximação da inversão à medicina, mas 

distante da alienação mental.  

A. Moll, por sua vez, em 1893, inquiriu a etiologia através de procedimentos 

clínicos e também considerou aspectos sociais e sexuais, admitindo a existência de 

casos adquiridos de homossexualidade, considerando-os, todavia, casos excepcionais. 

Para Moll, a homossexualidade era uma questão congênita sob a qual também incidiam 

causas ocasionais, como “cenas vistas na infância, oportunidades favoráveis, 

adestramento, vida reclusa e sem mulheres.” Em um dos casos estudados, rejeita que a 

penetração anal seja a causa da homossexualidade ou da pederastia (LANTERI-

LAURA, 1994). 

O que fica perturbado na inversão do instinto genital é a ação da mente sobre 

o sentido genital. Ora, todas as representações mentais que despertam o 

instinto genital agem como excitantes dos órgãos genitais. No estado normal, 

o sentido genital do homem é excitado pela representação mental da mulher; 

no uranista, a excitação é provocada pela ideia do homem. Nele, a influência 

das ideias sobre o pendor sexual encontra-se, por conseguinte, desviada. 

Assim, somos levados a situar a sede da inversão sexual no lugar onde as 

ideias sobre o pendor sexual, isto é, segundo os dados modernos, no sistema 

nervoso central e, mais particularmente, no cérebro (MOLL apud LANTERI-

LAURA, 1994, p.34). 

Para Moll, a sexualidade era uma função fisiológica como alimentar-se que, 

embora envolvendo prazer, nos seres humanos restringia-se à reprodução. Desse modo, 

não havia diferença significativa para os homens que penetrassem uma vagina ou 

qualquer outro orifício anatômico do corpo feminino. Com a influência de Ulrichs, 

Westphal e Moll, deram os primeiros estudos sobre a inversão sexual que, solicitados 

pela legislação penal, argumentavam a normalidade e naturalidade dos homens e 

mulheres invertidos e reconheciam que havia muitas maneiras de chegar ao orgasmo as 

quais não requeriam a atenção e intervenção médica, requeridas apenas quando a 

inversão causava sofrimento, carecendo, quando muito, ser aliviado (LANTERI-

LAURA, 1994).  

Moll, Westphal e Ulrichs iniciam no século XIX, no discurso médico 

psiquiátrico, estudos destinados especificamente ao comportamento sexual. Nos últimos 

vinte anos desse século, perícias judiciais e outros autores investigaram uma variedade 

de comportamentos sexuais bizarros. Krafft-Ebing, em 1889, será um dos autores a 

reunir esses comportamentos, mas também a fixar-lhes diferenças. Dessa maneira, as 

anomalias do instinto sexual poderiam ser vistas quando o instinto fica completamente 
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enfraquecido (anestesia), se exarceba irregularmente (hiperestesia), se satisfaz 

perversamente sem visar a procriação (parestesia) e quando se expressa externamente 

em processos anátomo-fisiológicos (paradoxia). 

Com Krafft-Ebing, as perversões são situadas de maneira análoga à esterilidade, 

ao prazer e à patologia, reunindo ainda o gozo, a morte e a doença em oposição à 

sexualidade normal, que concilia a saúde e o prazer comedidos profícuos para a 

descendência. Sendo a procriação a finalidade almejada e encorajada, a assimetria 

sexual é reputada às mulheres, pois se a ejaculação masculina é necessária à 

fecundação, a ejaculação ou qualquer outra forma de gozo feminino, não. Desse modo, 

basta ligar a regra sexual à preservação da espécie para constatar que 

Primeiro ponto: o gozo não é necessário à procriação, que pode consumar-se 

mesmo que o homem goze pouco e a mulher, nada. Segundo ponto: a 

reprodução desculpa apenas uma pequeniníssima parte do prazer, e o restante 

fica sem justificação biológica. Último ponto: todo esse resíduo de prazer se 

explica, aos olhos da ciência, a título de perversões, sobretudo na medida em 

que a qualidade intrínseca do organismo depende de que sua ocorrência não 

sobrevenha demais e em que a demora é ocupada por gestos e maneiras que 

seriam facilmente denomináveis de vícios e perversões. O prazer, em outras 

palavras, vê-se aproximado do comportamento perverso, já que a norma da 

reprodução só o explica de maneira muito incompleta (LANTERI-LAURA, 

1994, p.39). 

Nesse sentido, todas as satisfações eróticas das mulheres e dos homens que não 

pretendessem gerar descendentes foram delimitadas no campo da perversão, do vício e 

da depravação e, em última instância, até o próprio prazer. Lanteri-Laura (1994) 

observa que o catálogo de Krafft-Ebing podia ser considerado pornográfico, à medida 

que descrevia com rigor e exatidão comportamentos e cenas que, escritos por outra 

pessoa, passariam por textos obscenos. Para não confundir sua escrita com uma escrita 

pornográfica, Krafft-Ebing mantinha um vocabulário anatômico e descrevia as 

perversões por dever e não por prazer – como faria Aretino –, recorrendo, muitas vezes, 

a termos em latim para não cometer equívocos.42  

Também no final do século XIX, Magnan sintetiza uma vertente que possibilitou 

estabelecer um modelo anatômico e hierarquizado para o comportamento sexual. Para 

ele, a única forma de investigar os fenômenos perversos era considerando-os 

procedentes de distúrbios do funcionamento do Sistema Nervoso Central, hipótese 

                                         
42 Conforme discutido no capítulo anterior, no século XIX a descrição ou exibição explícita de atos 

sexuais, corpos e genitálias não declarava, por si só, a obscenidade de uma obra. 
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endossada pela realização de experimentações animais. À época, considerava-se que a 

ereção e a ejaculação no homem, e seus equivalentes, na mulher tratava-se de reflexos 

elementares. Desse modo, a sexualidade normal dependia de funcionamento 

harmonioso nas relações hierárquicas entre o arco reflexo espinhal e os centros 

corticais, em consonância com os estudos de Morel, que buscavam a investigação das 

causas da patologia mental (LANTERI-LAURA, 1994). 

Desta forma, Magnan tornou possível identificar uma etiologia às perversões 

sexuais que passaram a figurar como uma variedade de distúrbios devidos a um 

desequilíbrio mental e patológico, cabendo ao campo da medicina o exame clínico e o 

tratamento. Destituído do campo do sagrado ou do proibido, o prazer sexual foi 

admitido na taquicardia, na midríase e na ejaculação num crescente processo de 

laicização e antirromantismo. Nas explicações clínicas, as perversões passaram a ser um 

dos tantos casos próximos à teratologia no qual o monstro era biologicamente investido, 

mesmo sem deixar de reunir outras conotações (LANTERI-LAURA, 1994). 

Se outrora o sexo anal era sinônimo de sodomia e aquele que o cometesse podia 

ser considerado um sujeito jurídico e, portanto, passível de punição, com o surgimento 

das Ciências Sexuais, o uso sexual do ânus será tido um indicativo da espécie 

homossexual. Assim, o sexo anal passivo e a homossexualidade tornam-se 

indissociáveis em uma sociedade que tem técnicas de governo baseadas na gestão de um 

conjunto de indivíduos agrupados como espécie humana e que elege a busca pela 

verdade como a possibilidade de se liberar sexualmente e buscar a felicidade coletiva, 

que é negada por uma instância superior.43 Nesta lógica, a ânsia de felicidade e de 

liberação justificam ainda a descriminação dos bons e maus prazeres. Em nome dos 

bons prazeres, elabora-se uma discursividade para tratar dos maus prazeres. 

Antes do século XIX, o poder se exercia através da força impositiva do monarca 

em relação aos seus súditos, apreendendo o tempo, os corpos e a vida para subtraí-la. 

Assim, o direito de vida e morte é traduzido como o direito de matar ou deixar viver. Na 

                                         
43 Para o historiador Luiz Mott, os processos do Santo Ofício da Inquisição de Lisboa sobre o Brasil 

Colonial questionam a elaboração foucaultiana de que a homossexualidade surge no século XIX, com as 

Ciências Sexuais. Para ele, já durante o século XVI, nas cidades do Recife e Olinda, em Pernambuco, 

pode-se afirmar a existência de uma subcultura gay, pois alguns homens tinham uma sociabilidade que 

incluía serem identificados como adeptos do sexo anal, compartilhar espaços eróticos específicos e 

manter encontros libidinais, além do cultivo de estratégias para escapar das condenações do Tribunal do 

Santo Ofício. Nesse sentido, antes do século XIX a homossexualidade já poderia ser considerada como 

algo que ultrapassava a subjetivação jurídica. Para aprofundar a discussão, consultar Mott, 2002. 
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economia Biopolítica, contudo, multiplicam-se as forças de um poder que se exerce 

sobre a vida biologicamente considerada.  

Nas elaborações sexológicas predominantemente alemãs do século XIX, o 

prazer anal é problematizado enquanto penetração anal e está entre as sensações sexuais 

que ora são mais uma dentre as tantas possíveis e ora definem seus praticantes homens 

como invertidos, perversos e homossexuais. Por outro lado, no século seguinte, a 

discussão sobre as sensações sexuais foi sobreposta na sexologia moderna europeia e, 

posteriormente, norte-americana, a uma noção de desempenho sexual ideal e 

harmonioso para a saúde e o bem-estar. 
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4.3 A sexologia moderna norte-americana e o desempenho sexual ideal 

 

A objeção, o desvio, a desconfiança 

alegre, a vontade de troçar são sinais de saúde: 

tudo o que é absoluto pertence à patologia. 

 

Friedrich Nietzsche 

 

Nas primeiras décadas do século XX, o médico alemão Magnus Hirschfeld foi 

um dos personagens mais importantes da continuidade da discussão sobre as sensações 

sexuais, iniciada no século anterior no campo científico. Hirschfeld era homossexual e 

foi responsável pela publicação de anuários, comitês e jornais destinados à sexualidade. 

Entre seus ilustres colaboradores, estão Krafft-Ebing e Freud, que publicou o artigo 

“Moral sexual civilizada e a doença nervosa moderna,” em 1908, num jornal voltado 

para a Sexologia e Política.  

Entre 1919 e 1921, o médico homossexual funda um instituto da Ciência Sexual 

e a Liga Mundial para a Reforma Sexual, com a finalidade de discutir  

educação sexual, igualdade sexual entre homens e mulheres, a reforma das 

leis de casamento e divórcio, o encorajamento da contracepção e do controle 

de natalidade, a reforma das leis do aborto, a proteção da mãe solteira e do 

filho ilegítimo, a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, a 

remoção dos fatores econômicos que levavam as mulheres à prostituição, a 

promoção de uma atitude racional para com pessoas sexualmente “anormais” 

e a reforma das leis sobre delitos sexuais (RUSSO, 2009, p.4). 

A influência, os estudos e a militância de Hirschfeld, porém, entraram em 

declínio nos anos 1930, com a ascensão do Nazismo na Alemanha e uma ciência da 

sexualidade só irá se reconstituir no pós-Guerra nos Estados Unidos. Com a mudança 

geográfica, no lugar das perversões, a sexualidade do homem “normal” volta a ser 

discutida. Agora não mais colocada diante da capacidade reprodutiva, a sexologia norte-

americana do século XX efetua uma distinção radical entre sexualidade e reprodução 

(RUSSO, 2009). Os estudos do zoologista Alfred Kinsey são um exemplo dessa 

tendência. 

Os livros de Kinsey, Sexual Behavior in the Human Male (1948) e Sexual 

Behavior in the Human Female (1953) suscitaram polêmicas e trataram estatisticamente 

de relações homossexuais, sexo extraconjugal e masturbação, dentre outros 

comportamentos vistos como transgressores se comparados à conjugalidade 

http://pensador.uol.com.br/autor/friedrich_nietzsche/
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heterossexual. A atitude franca e aberta diante de tais práticas fez de Kinsey um 

opositor dos tabus e preconceitos sexuais e religiosos.  

No livro A conduta sexual da mulher (1953), o zoologista se refere à 

estimulação anal como uma técnica masturbatória entre mulheres e defende a 

importância de utilizar dados anatômicos na pesquisa sexual – aspecto que para ele tem 

sido negligenciado pelos estudos psicológicos da sexualidade –, mas também para 

criticar julgamentos morais e religiosos que, baseados na noção de sodomia, censuram 

os contatos bucogenitais e a penetração anal entre pessoas casadas e em relações 

homossexuais. 

Aprofundando as considerações anatômicas, Kinsey (1953) afirma que metade 

da população norte-americana é eroticamente responsiva na zona anal, inclusive pelo 

estímulo táctil, tanto quanto na genitália. A sensibilidade anal se deve aos órgãos 

terminais na superfície anal, mas também aos músculos (esfíncteres anais) que 

normalmente mantêm o ânus fechado. Além dos fatores fisiológicos, a significação 

sobre o coito anal, denominada por ele de fatores psicológicos, contribui para que se 

possa vivenciar a penetração positiva ou negativamente. Para o pesquisador, uma vez 

que a penetração pode causar dor, para algumas pessoas, ela pode, por este motivo, 

tornar-se prazerosa. 

Na fisiologia do prazer anal kinseyana, os esfíncteres produzem reverberações 

em outros músculos do corpo, inclusive na garganta e no nariz. 

As contrações anais podem fazer com que vibrem as asas do nariz e assim o 

nariz tende a respirar profundamente – o que constitui característico de 

indivíduo que está reagindo sexualmente. Quando o clínico encontra 

dificuldade em fazer o paciente sair da anestesia, pode provocar respirações 

profundas mediante a introdução de um dedo enluvado no ânus do paciente. 

As contrações anais podem também se relacionar a contrações de outros 

músculos do corpo, porque qualquer contração de qualquer músculo pode 

desenvolver tensões em outro músculo do corpo (KINSEY et al, 1953, 

p.551). 

Além do nariz e da garganta, o diafragma abdominal também é responsivo à 

penetração anal, “porque é bastante difícil ao indivíduo expirar enquanto o esfíncter 

anal se acha sob grande tensão.” Ademais, mesmo sendo uma reação reflexa, ela só é 

percebida por homens e mulheres que já tenham sido penetrados (KINSEY et al, 1953, 

p.551). Kinsey finaliza suas observações, afirmando a ligação entre as contrações anais 
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e as reações perineais, genitais, orais e nasais, e indica a existência de um arco reflexo 

simples e direto entre essas regiões.  

Desse modo, o prazer anal é explicado através de observações que permitem 

localizá-lo nas leis e funcionamentos fisiológicos e anatômicos. Numa perspectiva 

naturalista, o zoologista descreve o ânus como uma entrada que, assim como a vagina é 

ligada ao reto pela massa muscular perineal (cunha perineal), é intensamente 

experimentado quanto mais profunda é a penetração.  

Em 1966, nos Estados Unidos, o médico ginecologista William Masters e a 

psicóloga Virginia Johnson publicaram o livro Human sexual response e, em 1970, 

Human sexual inadequacy (A incompetência sexual, 1970) que é ainda hoje considerado 

um marco da sexologia moderna, por listar uma variedade de “perturbações” da 

sexualidade de homens e mulheres e possíveis formas de tratamento. O primeiro livro se 

baseou em investigações sobre as reações fisiológicas e anatômicas de 312 homens e 

382 mulheres voluntários que tiveram 10 mil relações sexuais durante 11 anos de 

estudo. Já o segundo, publicizou resultados de uma pesquisa realizada entre 1959 e 

1970 com 790 pessoas em tratamento clínico para disfunções sexuais (SENA, 2010). 

Masters e Johnson e suas publicações contribuíram para a emergência da terapia 

sexual e da sexologia atual – campo teórico e prático que tem status de ciência e transita 

entre os campos de saberes da Medicina, Psicologia, Antropologia, Sociologia, 

Biologia, entre outros (SENA, 2010). Na década de 1970, a especialidade rapidamente 

se expandiu e o estudo da sexualidade, após mudar seu objeto de reflexão e a forma de 

intervenção, reorganiza-se também como campo de saber e profissão. Mas, apesar da 

reorganização, a sexologia ainda cultiva concepções biológicas e naturalistas sobre a 

sexualidade (RUSSO, 2009, p.7).  

A concepção naturalista de Hirschfeld e seus colegas, por se constituir em 

oposição à concepção jurídica e moral que criminalizava comportamentos 

“perversos”, possuía um inegável viés político. Observamos, no caso de 

Kinsey, o recurso a uma visão materialista/naturalista, e no caso de Masters e 

Johnson, a construção, através da observação empírica, de uma fisiologia da 

“função sexual.” Nesses autores, a completa objetivação da sexualidade 

como um fenômeno natural e biológico levava à crença de que este é um 

domínio autônomo da vida dos sujeitos, sendo possível abordá-lo sem 

referência a valores ou ao contexto sociocultural. 

O prestígio científico de Masters e Johnson teve influência também na 

publicação do DSM II, elaborada na mesma época em que eles divulgavam e discutiam 
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suas pesquisas. Essa versão do DSM retirou a homossexualidade do rol de desvios 

sexuais, mas incorporou o ciclo de resposta sexual elaborada pelo casal que 

caracterizava o mau funcionamento, em termos de performance sexual, de homens e 

mulheres.  

Segundo Russo (2009), o ciclo de resposta sexual é um indício de que na década 

de 1970, nos Estados Unidos, a sexologia, agora uma profissão independente da 

medicina, não está mais produzindo identidades, mas inventando critérios e parâmetros 

para o estabelecimento do desempenho sexual ideal, harmonioso, para a saúde e o bem- 

estar. 

Por outro lado, na década seguinte, a epidemia de Aids recolocou a 

homossexualidade e a penetração anal na discussão sobre os prazeres sexuais 

impróprios, pois na iminência da epidemia, os homossexuais masculinos e suas práticas 

eróticas passam a existir como corpos e prazeres portadores da morte (BUTLER, 2008). 

Michael Pollak (1990, p.120) informa que até o início da década de 1980 coexistiam 

duas hipóteses para o desencadeamento da Aids. Uma de caráter biomédico, que 

atribuía a doença a um agente agressivo externo que destrói as defesas do organismo, e 

outra, que situa a contaminação em decorrência de um estilo de vida associado a um 

grupo de pessoas. 

A hipótese de uma gênese em termos de estilo de vida remete a um modelo 

relacional [...] segundo o qual o desencadeamento da doença se produziria 

pela ruptura do equilíbrio orgânico, após a “subtração” momentânea ou 

progressiva de suas defesas naturais. A Aids seria, então, produto do stress, 

das coerções relacionais da vida moderna urbana e seus “excessos”. 

Em 1985, descobre-se que a contaminação pelas vias de transmissão sanguínea, 

por transfusões e trocas de seringas e pelo esperma em quaisquer contatos sexuais e a 

possibilidade de contaminação da doença se estendem a toda a população. No mesmo 

ano, especialistas apontam um descompasso entre o diagnóstico dos casos e a 

descoberta de vacinas eficazes impulsiona que a Aids seja declarada como um problema 

de Saúde Pública. Todavia, a expressão grupo de risco consta nos registros e na 

literatura médica desde 1981 procedente das descrições dos perfis clínicos obtidos nos 

primeiros casos. Os homossexuais e seu estilo de vida foram, desde os primeiros casos, 

o objeto privilegiado de estudo e, entre as práticas mais questionadas estavam o uso de 

drogas recreativas (como os poppers, também conhecidos como nitrito de amila), 
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relações sexuais frequentes e com diferentes parceiros e a “sodomia passiva” 

(POLLAK, 1990). 

Para Néstor Perlongher (1987, p.75), a associação entre a doença e a penetração 

anal fez com que os médicos centrassem nos esfíncteres o seu ponto de apoio, expondo 

a analidade aos olhos atentos da ciência: 

A máquina médica explora as mucosas, os pontos de roçamento e de fruição, 

as feridinhas microscópicas que testemunham uma potência descontrolada. A 

operação transcende o sigilo branco dos hospitais e se torna espetáculo. Ponto 

limite do dispositivo: transformar o antes proscrito em espetáculo, um grande 

show. No entanto, nessa tradução das intensidades do desejo para esquemas 

normativos do discurso médico, algumas coisas devem se perder. O que antes 

era gozo, na populosa intimidade da orgia, é logo projetado nos slides como 

bandeira de perigo. 

Dessa maneira, o aparato médico se apropriou dos excessos anais e o morrer 

tornou-se a interrupção de um procedimento hospitalar. Acompanhar o adoecimento e, 

em alguns casos, a morte, configurou-se em uma das condutas técnicas de rotina e tidas 

como naturais para os corpos que praticavam excessos. Em última instância, opondo-se 

ao jargão popular na época “coito anal derruba o capital,” a medicalização dos modos 

de vida dos homens investe na ordenação do organismo, indicando que a boca e o ânus 

devem ser utilizados somente para efetuar as funções vitais (PERLONGHER, 1987).  

Embora, atualmente, a noção de grupo de riscos já tenha caído em desuso e já se 

saiba que o uso da camisinha é o método preventivo por excelência, essas noções ainda 

possuem ressonância nas práticas cotidianas, como observamos na seguinte frase obtida 

em um manual coloproctológico publicado em 2012: “O seguimento anorretal tem sido, 

cada vez mais, utilizado para proporcionar prazer erótico. Como consequência, houve 

aumento das doenças sexualmente transmissíveis (DST) na região” (NADAL, 

MANZIONE, 2012, p.881, grifo nosso). Equivocadamente, o prazer anal é tido como 

causador de doenças. 

Nesse sentido, uma vez que a sexologia moderna inaugurou o ideal do 

desempenho sexual imprescindível para manter a saúde e o bem-estar, a epidemia de 

Aids e a medicalização da vida que ela possibilitou tornaram a penetração anal uma das 

práticas que se opõem a esse ideal. Além da penetração, as mucosas e esfíncteres 

tornaram-se microscópicas regiões que importaram às técnicas que criaram a relação 

entre os excessos, o descontrole sexual dos corpos masculinos e a possibilidade de 

adoecer e morrer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 A FOLIA PROLAPSO EM QUATRO ATOS 
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Nessa posição a boca engole terra à 

mistura como seus gritos bestiais, e a grande 

protuberância anal ao contrário, de cores-de-

rosa muito vivos, fica a olhar o céu como se fora 

uma flor [...]: só essa parte, de uma obscenidade 

capaz de siderar de espanto, ultrapassa o nível 

da fossa. 

 

George Bataille (O ânus solar) 

 

 

o presente capítulo, objetivamos discutir a encenação do prolapso a 

partir dos elementos gráficos, textos e das imagens contidas no site 

prolapseparty.com. Como vimos no capítulo 2, na literatura médica, a 

proeminência do reto é resultado de um deslocamento involuntário 

decorrente de disfunções fisiológicas, sendo mais frequente entre 

mulheres nos extremos da vida, na infância e na velhice. O prolapso 

pornográfico, por sua vez, coloca em cena insaciáveis mulheres jovens que utilizam 

mãos, punhos, braços, dildos e alargadores para performatizar a contração voluntária 

dos músculos esfincterianos até a exteriorização do reto.  

Além da distinção conceitual entre ambos, a criação do prolapso pornô envolve a 

exibição e o ocultamento de imagens, características e contextos que serão 

desenvolvidos a seguir, para efeitos analíticos, em quatro circunstâncias: 1) o momento 

da navegação nos sites pornográficos, nos quais o prolapso pode ser encontrado; 2) a 

caracterização das atrizes que encenam os atos corporais; 3) a fabricação do prazer 

sexual nos vídeos; e 4) a alusão às práticas clínicas no enredo dos vídeos.  

No site Prolapse Party, assim como no trecho acima, a analogia feita entre uma 

flor – neste caso, uma rosa – e um ânus prolapsado é um dos primeiros deslocamentos 

discursivos que produzem o ato sexual. A associação entre ânus, parte do sistema 

digestivo que excreta fezes e odores, e flor, sinônimo de beleza, delicadeza, natureza e 

ausência de impureza produz efeito semântico invulgar, criando concomitantemente 

ânus prolapsados que não são semelhantes àqueles encontrados nos manuais 

coloproctológicos (figura 14).  

N 
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Figura 14: Imagem inicial do site Prolapseparty.com 

 

 

5.1 Navegação vibrátil e imaginativa 

 

Arte e vida se misturam. 

Fantasia e realidade se acrescentam. 

 

Affonso Romano de Sant’anna 

 

Ao adentrar nos sites pornográficos, os primeiros conteúdos com os quais 

tivemos contato foram as informações de apresentação, as advertências para navegação 

e as imagens/desenhos de mulheres nuas e/ou encenando atos sexuais. Além disso, 

havia as propagandas de brinquedos44 e serviços – como os métodos para aumento do 

tamanho peniano e os encontros sexuais, por vezes gratuitos, com mulheres. Os serviços 

sexuais são exibidos, principalmente em janelas extras que saltam na tela do 

computador, recebendo aqueles que navegam nos sites. Tão vistosas, quanto as janelas 

extras, são as frases provocativas (no site Prolapseparty.com, por exemplo, lê-se “Suck 

that rose!)”45 que, por vezes, se apresentam aos internautas tremeluzindo. Acreditamos 

que tais conteúdos apresentam características específicas para a navegação nos sites 

pornográficos.  

Conforme Nuno Abreu (1996), por volta da década de 1980, a produção 

pornográfica feita para exibição no cinema foi gradativamente modificada pelas 

exigências do crescente consumo dos filmes em VHS (Video Home Sistem). Desta 

maneira, as grandes produções com ambientação externa e fotografias com especial 

rigor técnico foram substituídas por aquelas realizadas exclusivamente para exibição em 

videocassete. Com efeito, diminuiu-se o tempo e o custo de realização, mas criaram-se 

                                         
44 Anéis penianos, vibradores, dildos, calcinhas comestíveis, etc. 
45 Traduzimos como “Chupa esta rosa!” 

http://pensador.uol.com.br/autor/affonso_romano_de_santana/
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problemas adicionais para a realização das películas, a fim de abastecer o célere 

mercado pornô, que transitava do cinema para a TV. 

Uma vez que a produção cinematográfica proporciona ao espectador a entrada 

no universo imaginário mostrado numa grande tela – concomitante à imobilidade física 

que se espera dos espectadores nas salas de exibição e que favorece a concentração –, a 

produção para a TV precisou criar elementos para incentivar os espectadores a se 

deixarem levar pelas imagens e a participar das narrativas. Para ser bem-sucedida em 

termos mercadológicos, a obscenidade para consumo doméstico deveria envolver os/as 

espectadores/as, tanto quanto o cinema poderia fazê-lo. Uma das alternativas exitosas 

referiu-se, no entanto, às características próprias do consumo em VHS: se no cinema, as 

imagens e os sons promoviam mais intensamente a saturação, a euforia e o êxtase 

intencionados pelas produções pornográficas, o videocassete doméstico ofereceu outra 

forma de excesso: a facilidade de voltar o filme, repetir, ver em câmera lenta, congelar e 

até copiar e distribuir ilegalmente (ABREU, 1996). 

O vasto consumo dos sites pagos e gratuitos permite considerá-los tão 

expressivos e importantes quanto foram os da tecnologia VHS na década de 1970. No 

entanto, há também diferenças significativas entre essas tecnologias. Os filmes na web 

favorecem mais o consumo, pois evitam constrangimentos e identificação por parte 

daquelas que os consomem. Além do mais, a partir dos sites, pode-se ver os filmes on- 

line ou mesmo fazer o download e salvá-los no computador. O internauta pode ainda 

editar e interferir nas imagens, modificando a interação possível com a produção, se 

considerarmos o cinema e o VHS doméstico (REGES, 2004). 

Na internet, os consumidores têm mais opções para escolher sites que perpassam 

as categorias, os gêneros e nacionalidades dos diferentes vídeos, como também dos 

desenhos, das gravuras, etc), sem falar na comodidade para (re) produzi-los. Neste 

cenário, os sites pornográficos têm utilizado as imagens, as janelas extras e frases 

tremeluzentes, como atrativos da navegação na web.  

Assim, a vibração dos sites pornôs incita a uma navegação equivalentemente 

vibrátil para aqueles que adentram o espaço erótico virtual, sendo tais elementos 

gráficos uma alternativa que pretende envolver os sentidos dos/das internautas e os 

preparar para os atos sexuais que serão mostrados. As informações iniciais de 

apresentação e as advertências para pessoas menores de 18 anos e/ou religiosas também 

possuem esse intuito. Tais advertências referem-se principalmente à delimitação da 
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idade que os internautas devem ter para acessar as imagens e vídeos. Assim, as pessoas 

menores de 18 anos são convidadas a se retirar dos sites e alertam para a possível 

incompatibilidade entre um local erótico e as crenças éticas ou religiosas que devem ser 

observadas pelos internautas.  

Já nas apresentações dos sites, propriamente ditas, são bastante comuns 

mensagens que prenunciam a exibição do melhor sexo. De maneira provocativa, os sites 

de sexo anal extremo se propõem a mostrar atos que estão além do que se pode imaginar 

(figura 1 e 2), introduzindo na navegação pornográfica o desafio àquilo que é próprio a 

este campo: a capacidade de criar fantasias.  

 

Figura 15: Divulgações do site prolapseparty.com
46 

 

Figura 16: Divulgações do site hotkinkyjo.xxx47 

 

 

Como afirma Diaz-Benitez (2010), o pornô é elaborado como um show em que 

o mais específico e basilar é que ele deve funcionar como um espetáculo. Este 

espetáculo tem um valor estético que combina exagero (explorando situações extremas) 

e realismo (ao mostrar corpos e atos sexuais minuciosamente). Nessa estética, os atores 

e as atrizes são estimulados a colocar em cena atos sexuais grandiloquentes, utilizando 

técnicas corporais.  

Nesse sentido, o desafio do nunca imaginado que alimenta a fantasia convive 

com outras criações que fazem parte do espetáculo e estão entre o exagero e o realismo. 

                                         
46 Tradução: Clique aqui para assistir agora tudo sobre os nossos vídeos prolapso anal. Cenas 

incrivelmente raras de prolapso anal, como você nunca viu ou imaginou antes. Acesse agora 

prolapseparty.com e veja mais episódios. 
47 Bem-vindo ao mais louco e extremo site de sexo anal do mundo. Hotkinkyjo.xxx 



GALVÃO-VIANA, L. A folia dos cus prolapsados: pornografia bizarra e prazeres sexuais entre mulheres 

 

 116 

Os serviços sexuais oferecidos, como os métodos para aumentar o tamanho do pênis e 

as técnicas para proporcionar orgasmos, por exemplo, são formas de criar a ideia de que 

aqueles e aquelas que navegam nos sites podem fazer parte desse universo, adquirindo 

pênis enormes e/ou sabendo como proporcionar “o melhor dentre todos os orgasmos” 

(Figuras 3 e 4).  

 

 

Figura 17: Anúncio para aumento peniano no site Bundas.org 

 

 

Figura 18: Convite para ensinar “O melhor dos orgasmos” no site Bundas.org 

 

Não coincidentemente, os métodos e técnicas custam os mesmos valores que o 

acesso integral aos vídeos. Nos sites Prolapse Party (http://www.prolapseparty.com/), 

Everything Butt (http://www.everythingbutt.com/site/shoots.jsp?c=2), Hotkinkyjo 

(http://hotkinkyjo.xxx/) e Dirty Garden Girl (http://www.dirtygardengirl.com/), os 

vídeos disponíveis gratuitamente, teaser e promocionais, têm entre 40 segundos e 6 

minutos. Para assisti-los na íntegra, pode-se pagar entre 29,99 e 169,99 dólares, a 

depender da quantidade de meses da assinatura.  

No que se refere à produção erótica, para Marcelo Reges (2004), o rompimento 

da convenção de que os atores e atrizes não podem olhar para a câmera durante a 

gravação de um filme é um elemento de descontinuidade entre o cinema e o vídeo 

http://www.prolapseparty.com/
http://www.everythingbutt.com/site/shoots.jsp?c=2
http://hotkinkyjo.xxx/
http://www.dirtygardengirl.com/
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pornográficos. Nas produções para o cinema, é comum a busca pelo estabelecimento de 

uma narrativa diegética, isto é, que cria elementos que não são considerados simples 

extensões da realidade. Nesta narrativa, o olhar dos performers para a câmera e, 

consequentemente, para os espectadores, significa a evidência de um erro nos jogos de 

cena que rompem a impressão de que realidade e ficção estão plenamente distanciadas. 

No pornovídeo, por outro lado, os atores e as atrizes podem olhar diretamente para a 

câmera e se dirigir aos espectadores como forma de estabelecer proximidade e 

acrescentar provocação e cumplicidade, rompendo as regras da narrativa, mas não do 

jogo obsceno, que pode ser então estabelecido com os espectadores. No cinema, a 

credibilidade é construída, tendo como referencial a ficção e, na TV, ela se baseia nos 

momentos que se aproximam do “ao vivo.” 

Na navegação nos sites pornográficos, as janelas extras que saltam em primeiro 

plano, oferecendo encontros sexuais, são inevitáveis elementos do jogo obsceno. 

Algumas vezes, elas contêm informações – como o nome da cidade ou da região na qual 

a navegação é realizada – que maculam a impressão de anonimato associada 

comumente ao acesso à web. Buscando estabelecer ainda mais proximidade, alguns 

sites se propõem a promover encontros de sexo casual com pessoas conhecidas, como 

secretárias de escola, garotas da faculdade ou mesmo ex-namoradas.  

Supomos, portanto, que as fantasias cibernéticas, nesse caso, não se estabelecem 

somente a partir de uma narrativa fílmica diegética, que separaria ficção e realidade, 

mas, principalmente, ao criar elementos que incentivem a imaginação de que os atos 

sexuais podem ir além da tela do computador e fazer parte do cotidiano. Na figura a 

seguir, por exemplo, além do número de telefone, elementos como a iluminação, a 

visualização descentralizada e em segundo plano a torneira e a cadeira, como também a 

posição desajeitada na qual a modelo mostra os seios e segura a placa com o número do 

seu telefone – escrito em letra cursiva –, visam atribuir impressão de casualidade e 

simplicidade ao convite para o encontro. 
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Figura 19: Convite para encontros sexuais no site Bundudas.org 

 

5.2 As feminilidades prolapso 

 

Nas imagens dos vídeos48 e na frase de apresentação dos sites, observamos 

também aspectos que remetem à produção das feminilidades49 entre as personagens. 

Conforme Diaz-Benitez (2010), nas redes de produção de filmes pornôs, ser atriz ou 

ator pornô não é sinônimo de ter uma carreira comum, pois a indústria se caracteriza 

pela heterogeneidade dos propósitos pessoais para realizar tal trabalho e pela mudança 

constante das pessoas que fazem parte dessas redes. Assim, se em outras carreiras, parte 

dos indivíduos se estabelecem profissionalmente após alguns anos de trabalho, a 

experiência das atrizes e atores pornôs não é, necessariamente, parecida. 

A renovação das práticas e dos performers é a base do mercado pornô e alguns 

diretores chegam a afirmar que a carreira de uma atriz nesse circuito não ultrapassa 40 

cenas. Deste modo, as empresas se preocupam em utilizar rápida e intensamente as 

performances das atrizes novatas antes que o “excesso de exposição” comprometa o 

sucesso das produções. Por outro lado, parte das atrizes acredita que a melhor maneira 

de ser reconhecida no ramo seja trabalhando no maior número possível de produtoras, 

de modo a se estabelecer antes da saída (DIAZ-BENITEZ, 2010). 

Mas, há meandros que diferenciam a realização no trabalho das atrizes. No 

pornô, as pessoas que realizam práticas sexuais concebidas como desviantes são 

consideradas as que têm menos chances de estabelecer uma carreira no mercado de 

                                         
48 O fato de em apenas um dos vídeos haver a presença de um homem nos levou ao universo das práticas 

bizarras entre mulheres. Dito de outra forma, a nossa inserção no campo produziu esse recorte na 

pesquisa.  
49 As feminilidades aqui se referem às mulheres.  
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filmes mainstream – de maior circulação e mais bem remunerados – e com pouca 

probabilidade de projeção internacional. As práticas bizarras são o ápice das práticas 

consideradas desviantes, e sendo as mulheres as mais requisitadas para efetuá-las, os 

realizadores de filmes não bizarros costumam ficar atentos quanto aos riscos morais que 

envolvem a contratação de atrizes que já tenham realizado tais práticas (DIAZ-

BENITEZ, 2010). 

Considerando o estigma vivenciado por tais atrizes e o fato de as produções 

bizarras serem as mais mal pagas dentre as modalidades pornôs, elas são tidas pelos 

realizadores como aquelas que efetivamente sentem prazer em realizar tais práticas ou 

que passam por dificuldades financeiras (DIAZ-BENITEZ). Tais aspectos evidenciam a 

necessidade de se obter parâmetros que tornem inteligíveis os motivos que as levam a 

performatizar tais atos e, em última instância, à necessidade de explicar as práticas.  

Na narrativa pornô criada pelo site Prolapse.Party.com, a festa é encenada pelas 

atrizes Lily Labeau, Proxy Paige, Holly Hanna, Dirty Garden Girl (Donna Flower), 

Prolapse Queen (Hot Kinky Jo), Jayden Lee, Ashli Orion, Eva Angelina, Alysa Amber, 

Kiera, Aria, Ashlynn Leigh, Chastity, Amy Brooke, Isabella e Ava Devine. Apesar de 

não haver informações sobre as atrizes no próprio site, em buscas na internet, 

percebemos que a maioria das atrizes é oriunda dos Estados Unidos, mas há também 

atrizes francesas e canadenses.  

Importante observar que nas redes sociais dessas atrizes, elas utilizam os 

mesmos nomes das personagens. Algumas delas têm maior projeção, mantendo sítios 

próprios, como é o caso de Donna Flower e Hot Kinky Jo que conseguem realizar as 

performances mais intricadas, motivo pelo qual supomos que, nesse caso, a realização 

das práticas bizarras possibilita e valora suas carreiras. Hot Kinky Jo se comunica com 

os internautas através dos fóruns, respondendo a dúvidas e postando fotografias com um 

perfil de administração do site (Prolapse Queen). Assim, supomos que a frase de 

apresentação (figura 20), escrita em primeira pessoa, seja atribuída a ela: 
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50 

Figura 20: Frase de apresentação do site prolapseparty.com 

 

O termo girlfriends pode ser traduzido formalmente como namoradas, mas, 

coloquialmente, também pode significar amigas. A palavra delineia que os vídeos serão 

protagonizados por atrizes que mantêm entre si uma relação de proximidade, seja um 

laço de amizade e/ou um relacionamento afetivo-sexual. 

Além da amizade e/ou do relacionamento afetivo-sexual entre elas e do fato de 

elas “adorarem brincar com cus prolapsados,” não há informações sobre as personagens 

e, nesse sentido, não é possível definir de que modo elas se colocam diante dos 

marcadores de gênero, raça, classe e/ou nacionalidade. Apesar de nós podermos afirmar 

que todas são brancas, nas imagens as peles das personagens têm tonalidades diferentes. 

Seus corpos têm volumes distintos, não seguindo exatamente um padrão de beleza 

tradicional e algumas têm tatuagem (Figura 6). Elas têm cabelos loiros, castanhos, 

pretos e azuis, aparentam ter entre 20 e 40 anos e se comunicam em língua inglesa. 

 

                                         
50 Olá, garotos e garotas. As minhas amigas/namoradas e eu adoramos brincar com os cus prolapsados 

umas das outras. Assistam e se masturbem, enquanto nós empurramos nossas bundas-rosas, expelindo 

ânus espumantes goela abaixo, deslizamos os dedos, mãos, língua, mamilos e clitóris até nossos túneis 

anais e amassamos nossos suculentos cus uns contra os outros numa frenética foda de fêmeas ferozes, 

como vocês nunca viram. Encontramos novas meninas prolapso e vocês vão ver todas elas neste site. 

Vocês também podem nos deixar perguntas e comentários em nosso quadro de mensagens. Então, 

juntem-se a nós agora e vejam os atos anais mais insanos entre meninas. 
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Figura 21: Imagem do vídeo Pumped Pussy Prolapse Mash 

 

O fato de que tais marcadores não sejam enfatizados e de que as atrizes não 

assumam posições identitárias tem o intuito de criar um enredo em que o mais central 

sejam as práticas sexuais entre as personagens, diferente dos “Romances de sensação” 

contados por El Far (2004), nos quais a mulata e suas peripécias sexuais eram figuras 

centrais para os prazeres licenciosos, no Brasil oitocentista.  

Como observa Gregori (2005), as alternativas sexuais e os atos comumente 

considerados perversos entre pessoas do mesmo sexo tendem a pressupor uma simetria 

que transpõe os atos sexuais para a arena dos prazeres e os afasta da noção de violência. 

Assim, a ênfase às preferências sexuais das personagens contribui para atribuir 

centralidade apenas ao prolapso, e a menção à proximidade entre elas funciona como 

forma de denotar o deleite sexual proporcionado pelo deslocamento do reto. Tais 

recursos produzem artifícios que colocam o prolapso como um ato entre mulheres que 

são próximas, mas que não se identificam como lésbicas, e estão realizando uma festa 

de prazeres sexuais, como o nome do site sugere e mostram algumas imagens (Figura 

6). 
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Figura 22: Imagens da festa prolapso 

 

A utilização do termo túneis anais engendra ainda uma singular noção de ânus 

que pode se estender ao reto e aos intestinos. Nesse sentido, os excessos corporais 

relacionados às mulheres que fazem prolapso não se referem exatamente ao volume de 

suas nádegas, mas à capacidade de aprofundar e expelir o ânus. Assim, de modo 

análogo à produção hard core, como assinala Diaz-Benitez (2010), as feminilidades51 

produzidas no pornô são valorizadas pela capacidade de se deleitar nas práticas anais 

mais extremas e desafiantes e tais disposições produzem hiper-feminilidades. 

Por outro lado, a associação entre um ânus prolapsado e uma rosa, o uso de 

cenários brancos e minimalistas e a qualidade das imagens no site estão em sintonia 

com o refinamento do erotismo que outros segmentos do mercado do sexo têm 

                                         

51“Feminilidades” e “feminino” são utilizados pela autora de maneira indistinta. 
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proporcionado para as consumidoras. Como discute Filomena Gregori (2012), ao tratar 

das boutiques eróticas em São Paulo, o mercado do sexo tem se baseado na suposição 

de que erotismo com sofisticação, luxo e saúde é feminino. Deste modo, torna-se 

importante afastar a sujeira da pornografia que deseja ser tida como de boa qualidade e 

isso exige espaços claros e cheirosos onde o erotismo poderia perder sua potência 

obscena, na medida em que absorve o sentido de prazer saudável. 

Outro ponto importante do texto de apresentação do site é o imperativo “Assista 

e se masturbe.” Conforme Laqueur (2007), por influência da noção de desenvolvimento 

sexual infantil, a masturbação foi considerada como prática característica de uma etapa 

da vida de homens e mulheres e, portanto, abandoná-la no momento apropriado era uma 

necessária marca de maturidade, saúde mental e adequação social. Logo, tido como 

parte do desenvolvimento sexual natural, em períodos inadequados da vida, o sexo 

solitário foi considerado um comportamento indevido que exigia uma luta contra os 

instintos da natureza humana.  

Quando a pornografia moderna surge propiciada, entre outros motivos, pelo 

desenvolvimento de tecnologias de editoração no século XIX, a prática de leitura 

silenciosa é rapidamente relacionada às atividades sexuais solitárias, pois ela é um ato 

que envolve a fantasia e incita a enlevação dos sentidos. Deste modo, tanto a 

pornografia quanto a masturbação evidenciariam uma satisfação excessiva e fora do 

controle e da realidade. 

Por volta da década de 1950 do século XX, no entanto, tais noções se 

modificaram por influência, principalmente, do movimento feminista e do movimento 

gay, em que a masturbação e outros comportamentos sexuais foram reinscritos em 

políticas sexuais. Um dos efeitos da reinscrição foi a conversão da masturbação em um 

símbolo de autonomia individual e instrumento de liberdade sexual. Assim, o autoprazer 

tornou-se um elemento que oscila entre a utopia e o seu oposto (LAQUEUR, 2007). 

Na atualidade, o sexo solitário tem sido produzido como uma experiência de 

autoestima ou autoamor, uma forma de autarquia pessoal que permite a homens e 

mulheres estabelecer relações fictícias com os outros e consigo mesmo. Neste sentido, a 

prática democratizou um cuidado subjetivo que se tornou também sinônimo de 

autorrealização e, dessa maneira, a masturbação também tem sido considerada uma 

“superestrela sexual” (LAQUEUR, 2007). 
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Logo, a íntima relação entre pornografia e masturbação se insere, inicialmente, 

numa preocupação quanto à popularização dos excessos sexuais que o desenvolvimento 

das tecnologias de editoração poderia propiciar. Entre as mulheres, ela era preocupante, 

pois anunciava que a realidade não era um limite, já que ela própria poderia se tornar 

uma criatura da imaginação. Num tipo de pornografia que se notabiliza por simular as 

mais extremas e estranhas práticas, o imperativo da masturbação relaciona tais práticas 

ao sentido de autorrealização que o sexo solitário adquiriu contemporaneamente. 

Paralelamente, as produções compõem um ambiente de sofisticação, luxo e 

saúde que engendra um erotismo considerado, no mercado erótico, mais feminino. 

Assim, entre excessos obscenos e erotismos luxuosos, saudáveis e sofisticados, a 

pornografia convida os/as internautas a participar desse universo, fazendo sexo 

solitariamente, gesto que implica a autorrealização da fantasia. 

 

5.3 Prazeres de superfície 

 

No vídeo Pumped Pussy Prolapse Mash,52 as imagens exibem a parte externa da 

vagina de Prolapse Queen aumentada, de modo a criar a ideia de uma “buceta 

bombeada,” como diz o nome do vídeo. A primeira cena mostra a retirada do cilindro – 

que se parece com uma bomba peniana – pela própria personagem (figura 23). A 

aspiração da pele da atriz, proporcionada pelo cilindro, faz com que o volume da parte 

externa da vagina seja aumentado. Após alguns segundos, ela consegue retirar o cilindro 

e o ato é acompanhado pelo som do estampido que anuncia o fim da sucção do objeto à 

sua pele. Após a retirada do cilindro, a câmera desloca-se da posição diagonal e se 

movimenta em direção ao enfoque da genitália intumescida e úmida (figura 24).   

 

 

                                         
52 “Buceta bombeada Prolapso esmagado” 
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Figura 23: Imagens do vídeo Pumped Pussy Prolapse Mash 

 

 

Figura 24: Imagens do vídeo Pumped Pussy Prolapse Mash 

 

Outras personagens, que não aparecem na cena, emitem várias exclamações de 

admiração e começam a tocar a genitália aumentada de Prolapse Queen. A seguir, além 

de Prolapse Queen, Ava Devine e Dirty Garden Girl são mostradas, ambas com os ânus 

prolapsados. Queen está deitada com as pernas levantadas enquanto Devine e Dirty 

Garden Girl se aproximam lentamente de costas, até tocar e friccionar os seus prolapsos 

à genitália intumescida. Em outra cena, é possível ver apenas a genitália e um ânus 

prolapso sendo atritados, em posições distintas, mas, ainda assim, centrais nas 

movimentações da câmera. (figuras 25 e 26). 
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Figura 25: Pumped Pussy Prolapse Mash 

 

 
Figura 26: Pumped Pussy Prolapse Mash 

 

As cenas desses vídeos produzem aspectos dos usos sexuais do ânus e da 

genitália, que se diferenciam daqueles criados por algumas produções obscenas, 

principalmente no que se refere às penetrações anais e/ou vaginais. Como vimos no 

capítulo 2, nas produções obscenas hard core, a penetração vaginal, o sexo oral e a 

elasticidade da vagina feminina são minuciosamente mostrados como parte das 

encenações em que o gran finale é a penetração anal (DIAZ-BENITEZ, 2010).  

Nas cenas acima, os usos anais não envolvem a penetração ou a inserção anal. A 

genitália feminina, assim como o ânus não são explorados pela capacidade de 

elasticidade e receptividade, mas de excrescência. Por outro lado, a exibição das 

técnicas, que tornam possível produzir, tanto a genitália, quanto o ânus prolapsados, 

abdica da naturalidade associada comumente a essas regiões e, consequentemente, a 
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ideia de um prazer que não seja fabricado. Como citamos acima, alguns sites pornôs 

flertam com a possibilidade de que adquirir um pênis enorme seja poder fazer parte das 

espetaculares performances pornográficas. Localizado como parte do discurso 

pornográfico, o pênis é então colocado no jogo obsceno. A nosso ver, as imagens da 

“buceta bombeada” mantêm a lógica dos excessos e transpõem o jogo obsceno para a 

possibilidade de fabricar uma genitália feminina, que causa grande admiração.  

As cenas nos levam a pensar ainda a produção de um prazer que discursivamente 

se afasta de racionalidades que pressupõem a profundidade e o segredo relacionados ao 

sexo. Metaforicamente falando, o prazer aqui se movimenta na superfície corporal sob 

os movimentos da câmera e é criado por procedimentos que não são ocultados. 

Como observa Taormino (1998), muito pouco tem sido escrito sobre o erotismo 

anal direcionado para mulheres. Ela oferece então noções anatômicas e fisiológicas que 

têm o intuito de incentivar as mulheres a explorar os prazeres da penetração anal ativa e 

passiva. Os prazeres anais, neste sentido, são produzidos por meio de indicações 

proveitosas, inovadoras e diversas que ensinam como se pode obter satisfações 

harmoniosas das atividades vitais e relacionais, envolvendo a possibilidade de 

penetração anal entre mulheres e a penetração anal em homens e/ou em transexuais.  

No entanto, oferecer informação sexual nos parece pressupor que os atos sexuais 

têm uma forma de funcionamento que precisa ser (re)conhecida para o alcance do pleno 

prazer e, consequentemente, que o corpo tenha uma ordenação biológica a ser revelada. 

Embora sejam obras com finalidades e públicos específicos, tanto Taormino quanto 

Kinsey (et al, 1953) dão unidade à ideia de que se pode vivenciar a penetração anal 

positiva ou negativamente, a depender da quantidade de instrução formal disponível. 

No universo prolapso, as imagens exibem a genitália, a pele e o ânus para, em 

seguida, realizar colapsos da aparência destes e dos seus usos habituais. Não fazendo 

uso de uma linguagem técnica ou se preocupando em registrar as movimentações 

anatômicas, não se pode dizer que elas tenham efeito explicativo.  

A nosso ver, o colapso da aparência anal nos sites pornográficos elabora 

imagens que causam estranhamento e introduz suspeitas quanto aos limites anatômicos 

e fisiológicos do corpo, considerando que, por exemplo, as mulheres possuem túneis 

anais e evidenciam a excessividade obscena do segmento bizarro, por suas capacidades 

de aprofundar e expelir o ânus. Neste sentido, se se considera que o prazer sexual 

decorre do corpo e este entra em colapso, sendo afastado exclusivamente do campo das 
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reações biológicas, instaura-se também a dúvida quanto à procedência do prazer, agora 

também colapsado.  

Importante observar ainda que, além da produção de prazeres que não se 

confundem com a dor, a encenação do prolapso nesses vídeos afasta a sujeira, os odores 

e a necessidade de higiene anal, pela elisão de fezes nos ânus prolapsados. Nos fictícios 

ambientes médicos criados nos primeiros vídeos, a ausência de fezes é equivalente a 

uma cirurgia sem sangue. Os odores são neutralizados num dos primeiros 

deslocamentos discursivos do site, aqueles que associam o ânus prolapsado à rosa, pois, 

como diria Shakespeare (2000, p.54), “O que é que há, pois, num nome? Aquilo a que 

chamamos rosa, mesmo com outro nome, cheiraria igualmente bem. Assim, o prolapso 

cheira bem aos olhos dos internautas e as fezes que foram consideradas sinônimo de 

enfermidades e um perigo à saúde da população, pela “teoria da autointoxicação” no 

século XVIII no ocidente (QUILICI, 2012), são contidas.  

Como vimos no capítulo 3, numa emergência discursiva mais recente – 

primeiras décadas do século XX –, a sexualidade começa a ser pensada a partir da sua 

distinção radical da reprodução. Mas, a distinção não tem significado o fim da noção de 

que os prazeres sexuais são importantes para a sobrevivência da população, enquanto 

espécie, mas sim a invenção de critérios e parâmetros que estabelecem que o 

desempenho sexual deva ser ideal e harmonioso para o bem-estar. Neste sentido, uma 

série de manuais sexológicos, baseados em observações e regras anatômicas e 

fisiológicas, estabelece o que seja um “funcionamento sexual normal” (RUSSO, 2009) e 

este não inclui a presença de fezes (KINSEY, 1953; MASTERS; JONHSON, 1967).  

No vídeo Squirting in Prolapsed asshole, vemos inicialmente a imagem das 

bundas de Jayden Lee e Amy verticalmente dispostas (figura 27). Ambas estão deitadas 

em cima de uma cama com lençóis brancos, mas, na profundidade da cena, 

visualizamos travesseiros de cores estampadas e uma perna masculina.  

 

http://pensador.uol.com.br/autor/william_shakespeare/
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Figura 27: Imagem do vídeo Squirting in Prolapsed Asshole 

 

Lee está embaixo com as pernas levantadas e Amy está em cima e agachada. 

Além das duas bundas, há duas mãos masculinas que servem de apoio para Jayden Lee 

se manter com as pernas levantadas. Amy levanta-se levemente e vemos que seu ânus 

está prolapsado. Ela se abaixa novamente e repete esse movimento várias vezes e de 

maneira mais intensa, colocando o ânus prolapsado na vagina de Jayden Lee. Os 

gemidos de Lee também se intensificam e ela ejacula. Após a ejaculação, a cena termina 

(figura 28). 

 

 

Figura 28: Squirting in Asshole Prolapsed 
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Importante observar que, nas cenas descritas, a presença masculina se dedica a 

auxiliar e observar os atos sexuais entre as mulheres. Consideramos, então, que tal 

presença não personifica um suposto “olhar voyeur masculino,” mas serve como forma 

de provocar a noção de que posições e sensações sexuais são indicativas da divisão 

passividade x atividade. 

A consumação do sexo nos filmes pornôs heterossexuais é comumente realizada 

de maneira a retratar milimetricamente a ejaculação dos homens e, portanto, esta se 

torna sinônimo de gozo. O gozo das mulheres, por outro lado, é acionado por artifícios, 

como gemidos, gritos e palavras que indicam que elas chegaram a picos de prazer ainda 

que, por vezes, não ao orgasmo e/ou à ejaculação. Em alguns filmes gays, o ativo 

ejacula nos momentos em que penetra analmente o passivo e este ejacula após se 

masturbar, tomando o cuidado para não deixar cair sêmen na pele do ativo. Em outros, 

ativos e passivos atingem o orgasmo após uma série de alternâncias dessas posições. A 

passividade nos três tipos de produções é determinada pelo deleite em ser penetrado/a 

(DIAZ-BENITEZ, 2010). 

Considerando a possibilidade de duas posições sexuais complementares, opostas 

e excludentes entre si, na cena descrita acima, o ânus prolapsado é utilizado para 

denotar a penetração ativa e o orgasmo evidenciado em tal cena é da atriz que pouco se 

movimenta e ejacula no ânus prolapsado. A imagem gera algumas dissonâncias, diante 

de outros segmentos pornôs: a atividade sexual pode ser encenada sem a presença de um 

pênis e a partir de uma região corporal que delimita somente a passividade dos 

personagens? Se aquilo que encarna a penetração é uma protuberância anal, de que 

modo se pode encenar o gozo e o orgasmo da posição ativa? Se a encenação passiva é 

distinguida pela ejaculação sem especial atenção na narrativa, o que faz com que essa 

cadencie a movimentação obscena e o fim de sua atuação? 

Uma cena de outro vídeo, Rose Butt on All Fours, coloca em evidência outras 

sensações e posições anais. Há três atrizes que estão de costas e apoiadas nos joelhos, de 

modo a deixar em evidência os seus ânus. Na cena, há também uma mão masculina e 

um pênis ereto, este é um elemento da cena que, apenas sob atenção minuciosa, não 

passa despercebido (Figura 29). Deste modo, o que poderia resultar em uma cena de 

penetração anal entre um homem e três mulheres transforma-se na exibição de 
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flatulências e elasticidade anal. A emissão de gases53 e as movimentações esfincterianas 

são os prazeres encenados numa posição que tradicionalmente é tida como passiva. 

 

Figura 29: Imagem do vídeo Rose Butt on All Fours 

 

5.4 Reações do organismo e paródia clínica 

 

No site, dois vídeos têm como cenário ambientes clínicos. O Prolapse Clinic & 

14 Inch Anal Dildo Play,54 que mostra Amber expelindo lentamente um dildo de 14 

polegadas, enquanto um vibrador elétrico massageia seu clitóris (figura 30). Em 

primeiro plano centralizado, tal cena nos sugere que a retirada do dildo do ânus é o 

elemento principal da narrativa. O enquadramento mostra as atrizes coadjuvantes 

completamente. Hot Kinky Jo aparece até a altura dos seios e, de Amy, vemos apenas 

um braço.  

Amber está deitada com as pernas abertas e arqueadas na direção do seu corpo e 

segura o vibrador com uma mão, enquanto a outra está embaixo de sua cabeça. 

Diferentemente das outras duas, ela aparece de corpo inteiro, embora apenas a região 

genital esteja em primeiro plano. Todas estão sem roupa e, além de seus corpos e dos 

brinquedos sexuais, o cenário é constituído apenas por lençóis brancos. Hot Kinky Jo, 

sentada sob os joelhos dobrados, segurando a ponta de um dildo que está dentro do ânus 

de Amber, lentamente ela o solta e ele continua a ser expelido pela atriz. Hot Kinky Jo a 

observa e, num gesto afetuoso, coloca a mão sob a bunda de Amber.  

 

                                         

53  

54 Clínica Prolapso e o dildo anal de 14 polegadas 
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Figura 30: Imagem do vídeo Prolapse Clinic & 14 Inch Anal Dildo Play 

 

Conforme Diaz-Benitez (2010), nas produções pornôs, a câmera adentra o ânus e 

expõe minuciosamente a região. A umidade anal e a expressão de dor no rosto das 

pessoas penetradas são elementos utilizados para garantir realidade e exagero aos 

filmes. Na cena descrita acima, a câmera expõe com riqueza de detalhes o ânus, mas a 

umidade anal não é enfatizada e não há manifestação significativa de que Amber esteja 

sentindo dor. Ao contrário, os olhares entre Amber e Prolapse Queen expressam 

cumplicidade e ludicidade. Considerando o enredo proposto e o cenário que restitui 

simplicidade e minimalismo à narrativa, apenas a retirada do dildo de 14 polegadas é 

um indício da excessividade pornô. O fato de que a dor não seja enfatizada manifesta 

que, tal como nos freak shows, o mais central é mostrar os limites da elasticidade 

corporal e a capacidade de alongamento dos orifícios, sem o enfoque das sensações 

dolorosas (LEITE JÚNIOR, 2006). Assim, no lugar de gemidos, o som mais 

sobressalente é o zumbido do motor do vibrador.  

Mas, os movimentos brandos e serenos que as atrizes fazem na primeira cena 

são substituídos pelo ritmo frenético com que Kiera coloca a língua e expele saliva no 

ânus de Amy, enquanto a levanta pelas nádegas. Ao lado dela, Amber recebe em seu 

ânus um dildo colocado por Aria (figura 31).  

 

 

Figura 31: Imagem do vídeo Prolapse Clinic & 14 Inch Anal Dildo Play 
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Amy e Amber estão deitadas, lado a lado, nuas sob uma superfície acolchoada, e 

mantêm as pernas levantadas e estendidas em direção à cabeça. Kiera e Aria estão 

vestidas de enfermeiras e, segundo o pequeno enredo descrito no site, elas estão 

ensinando às iniciantes a fazer um prolapso. Mas, diferentemente do que poderia ser 

considerada uma consulta médica comum, Kiera empurra vigorosamente o dildo de 14 

polegadas no ânus de Amy, ao mesmo tempo em que Amber é estimulada anal e 

vaginalmente, com os dedos, por Aria. Outras atrizes que não aparecem na cena, nesse 

momento, incentivam os atos corporais das quatro mulheres e suas vozes ultrapassam os 

sons emitidos pelos atos. Uma mudança na perspectiva do olhar, proporcionado pela 

câmera, faz com que observemos novamente Kiera, que se engaja na sucção do ânus de 

Amy, minuciosamente mostrada pela câmera (Figura 32)  

 

 

Figura 32: Imagem do vídeo Prolapse Clinic & 14 Inch Anal Dildo Play 

 

Na mesma cena, Aria coloca dois dedos de cada mão no orifício de Amber e os 

separa, alargando a cavidade. Após os gemidos dela, a câmera se aproxima do ânus que 

está dilatado. Ao seu lado, Amy começa a fazer um prolapso e, nesse momento, o vídeo 

é finalizado. 

No segundo vídeo que faz alusão a consultórios médicos, Gyno anal, a cena 

começa com Hot Kinky Jo deitada com as pernas levantadas, deixando em evidência a 

sua bunda e ânus, no qual está alojado um espéculo. O espéculo facilita a dilatação anal 

e a visualização do canal retal da atriz. O canal está sendo tocado por uma pessoa que 

está vestida com um jaleco branco. No entanto, só conseguimos visualizar suas mãos e 

parte do jaleco (figura 33).  
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Figura 33: Imagem do vídeo Gyno Anal 

 

A cor branca da roupa da coadjuvante é a mesma do lençol sob o qual Hot Kinky 

Jo está deitada e também a do cenário. Enquanto as mãos manipulam o canal retal que 

está mais acessível pelo uso do espéculo, os sons ouvidos são apenas os dos dedos da 

coadjuvante, movimentando-se dentro do canal lubrificado. A ausência de movimentos 

bruscos, as roupas de enfermeira e os jalecos brancos parecem produzir a ideia de 

impessoalidade e de seriedade atribuídas aos ambientes clínicos, funcionando como 

uma espécie de paródia destes. 

A cena seguinte, por outro lado, apresenta Hot Kinky Jo fazendo um prolapso 

que é acariciado com a língua e as mãos por outras atrizes. Enquanto as atrizes 

acariciam Hot Kinky Jo, ela expele uma porção de gases (Figura 34). Na cena seguinte, 

um enema está sendo introduzido no ânus da atriz e, logo depois, a câmera volta a 

mostrar a nos oferecer uma visada anal de Hot Kinky Jo que tem dois dedos explorando 

o seu orifício anal. Os sons mostrados em ambos os vídeos elidem o uso de recursos 

auditivos que não sejam aqueles emitidos pelos atos entre as personagens, dando 

visibilidade às sensações corporais. 
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Figura 34: Imagem do vídeo Gyno Anal 

 

Leite Júnior (2006) afirma que, na pornografia bizarra, as atividades sexuais se 

distanciam das atividades consideradas convencionais, pois, muitas vezes, elas 

despertam nojo. Nesta perspectiva, Norbert Elias (1994) nos lembra que a educação do 

organismo e de suas reações é algo comum e desejado em diferentes culturas, mas, 

especificamente, na cultura ocidental, os hábitos de higiene denotam educação e 

civilidade e, tal como a aparência, devem refletir as posições hierárquicas na ordenação 

social. As pessoas que têm autocontrole corporal e sensitivo, evitando flatulências, por 

exemplo, são consideradas superiores em relação àquelas que não têm esse hábito.  

A partir do século XIX, a popularização dos modos de etiquetas e das regras de 

comportamento, associada à higiene, obteve justificação médica e científica e foi 

incorporada aos hábitos socialmente distintivos. As reações do organismo, como a 

flatulência, estão comumente ausentes do circuito da indústria pornográfica, mas são 

mostradas nesse vídeo como parte do ato sexual anal, que não causa constrangimento ou 

nojo, e sim, o riso entre as personagens. 

O riso entre as personagens e o uso de produções obscenas, como forma de 

causar riso, caracterizam as produções pornográficas e também diferenciam segmentos 

dentro desse campo. Assim, se no período renascentista, o cômico e a risada eram a 

forma de ataque político privilegiado nas produções literárias já na fotografia e no 

cinema dos anos 50, no século XX, as piadas e temas humorísticos decresceram 
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gradativamente. A fotografia pornográfica foi o segmento que se tornou mais acessível 

ao consumo e foi o primeiro deles a se distanciar dessas características. Na produção 

pornô mais recente, a risada visa criar em revistas, filmes e na internet o efeito de um 

sexo alegre e divertido (LEITE JÚNIOR, 2006). Nesse site, as risadas das personagens, 

assim como o clima festivo, descontraído e, por vezes, terno, são características 

marcantes e essenciais ao enredo de proximidade entre as atrizes, descritos 

anteriormente. 

A visibilidade das sensações do organismo, bem como o ambiente e a 

impessoalidade dos médicos, produzidos nos vídeos, remetem às discussões sexológicas 

sobre as sensações sexuais tratadas, no capítulo anterior. Conforme vimos, a 

discursividade positiva da Medicina é um importante pilar de sustentação da produção 

de discursos verdadeiros sobre o sexo. Até o século XVIII, a ciência médica produziu a 

noção de um erotismo anal que faz parte de um corpo físico, natural, como a morte e 

espacializado pela anátomo-patologia que localiza as doenças à anatomia humana 

(FOUCAULT, 1980).  

Criando imagens acerca das sensações sexuais em atos extremos que expõem um 

erotismo que inclui órgãos internos do corpo, esses vídeos desafiam a noção de um 

corpo sexual que é delimitado pelas divisões anatômicas e fisiológicas, caras à 

discursividade científica da Medicina. Assim, as imagens contribuem para que se possa 

pensar usos sexuais do corpo que explorem os limites corporais que parecem estar 

relacionados à possibilidade de adoecimentos e mortes, mas se referem especificamente 

à invenção da anátomo-patologia e à posição que a discursividade científica ocupa na 

produção de verdades evidentes e inquestionáveis. No entanto, se o olhar médico 

daquele período adentra as reentrâncias do corpo para dizer o que se vê, ao mesmo 

tempo constitui aquilo que se vê. Pode-se dizer que as imagens pornográficas fundam 

aquilo que se vê, sendo uma forma de entretenimento que não tem a intenção de 

realidade ou verdade. 

Por volta da metade do século XVII, o sexo anal – tratado como sodomia – era 

considerado um crime e trabalhos como o de Tissot inauguraram a relação entre 

sexualidade e insanidade, pois as condutas não procriativas seriam evidência de uma 

civilidade empobrecida (LANTERI-LAURA, 1994). A partir de tais noções, os prazeres 

anais mostrados na pornografia seriam atos impraticáveis anatômica e fisiologicamente 

e sinônimos de insanidade ou criminalidade. Importante observar que tais ideias não são 
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negadas nesse site, mas reafirmadas, pois o segmento bizarro no pornô exibe e se 

mantém pela associação que se faz entre as práticas sexuais encenadas e noções 

inglórias (LEITE JÚNIOR, 2006), como a de insanidade.  

Desse modo, seja o ânus tido como um órgão sexual ou não, secularmente, 

associa-se seu uso sexual à criminalidade e/ou insanidade, criando uma valoração para 

aqueles e aquelas que o utilizam. No entanto, a insanidade associada ao sexo anal entre 

mulheres na pornografia bizarra funciona como forma de valorar os atos sexuais como 

aqueles que fogem às disposições sexuais convencionais ou “normais”. 

Por fim, o espanto proporcionado pela visualização do prolapso nos parece 

similar à atmosfera de estranheza e o impacto subjetivo causado pelas novas tecnologias 

de imagens de raios X na virada do século XX, contados por Francisco Ortega (2006). 

No período, as tecnologias de raio X eram uma novidade que colocava em xeque a 

noção de neutralidade e objetividade das imagens. As imagens do interior do corpo 

davam a sensação de bizarria, transgressão e ilusionismo e o conhecimento do interior 

do corpo representou uma metáfora do “conhecimento de si.”  

Então, em defesa da intimidade, muitas pessoas sentiram-se ultrajadas pelas 

imagens dos seus ossos mostradas publicamente, pois elas eram privadas e íntimas e 

deviam ser protegidas, especialmente se fossem femininas. Na cultura europeia 

vitoriana, com demarcações precisas entre interior x exterior, essência x aparência, 

visível x invisível, público x privado, as imagens contribuíram para tensionar e 

modificar distinções sociais e morais e a ideia de privacidade. Apesar do alarde na 

cultura popular, no campo estritamente médico, as tecnologias foram recebidas 

favoravelmente e deram suporte inclusive à criação de outras ferramentas, para 

visualização da vesícula, estômago, reto e vagina, dentre outras (ORTEGA, 2006). 

Essas ferramentas colocavam ênfase especial na visão, produzindo concepções 

fragmentadas do corpo humano que demandavam ser redefinidas a partir daquilo que já 

foi visto anteriormente e a partir das normas de existência substantivas. A redefinição 

era, na maioria das vezes, baseada na arbitrariedade de indicadores, como, por exemplo, 

o uso das cores que apareciam nas imagens. Dessa maneira, a partir das cores, as 

imagens davam a impressão de que o objeto era conhecido com a mesma objetividade 

que um gráfico poderia mostrar. As técnicas eletrônicas que apagavam os limites entre a 

cópia e a original forneciam também a estranha noção de corpos fragmentados. Sem 

substância, descontextualizados e privados de angústia ou dor, a imagem dos corpos 
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estava em sintonia com a tradição anatomofisiológica (ORTEGA, 2006). Assim, tais 

imagens produziam corpos objetivados, contribuindo para a “desincorporação 

subjetiva” e a virtualização da corporeidade, tornando obsoleto o corpo, que seria algo 

que temos e não somos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 presente estudo analisa as disposições de sexualidade e de erotismo 

acionadas pelo prolapso pornográfico. A criação do prolapso pornô 

envolve a exibição e o ocultamento de imagens, características e 

contextos, que foram discutidos por nós em quatro circunstâncias: 1) o 

momento da navegação nos sites pornográficos, nos quais o prolapso 

pode ser encontrado; 2) a caracterização das atrizes que encenam os 

atos corporais; 3) a fabricação do prazer sexual nos vídeos; 4) e a alusão às práticas 

clínicas no enredo dos vídeos. 

No âmbito da navegação, a transição da produção obscena cinematográfica para 

a TV, por volta da década de 1970, demandou o desenvolvimento de alternativas que 

envolvessem os espectadores e garantissem o mesmo sucesso mercadológico dos filmes 

exibidos na “grande tela.” As características do consumo em VHS ofereceram então a 

facilidade de voltar o filme, repetir, copiar, ver em câmera lenta e até distribuir os filmes 

ilegalmente. Argumentamos que, na navegação em sites pornográficos, as janelas 

extras, as frases tremeluzentes e, por vezes, os desenhos, são utilizados com o intuito de 

envolver os sentidos e tornar a navegação tão vibrátil, quanto esses elementos se 

apresentam.  

As mensagens que prenunciam a exibição do “melhor sexo,” por sua vez, 

introduzem um desafio que incita a capacidade dos internautas de criar fantasias. Os 

serviços sexuais oferecidos, como os métodos para aumentar o tamanho do pênis e as 

técnicas para proporcionar orgasmos, são maneiras de produzir a noção que se pode ir 

além da navegação e fazer parte do universo pornô, adquirindo pênis enormes e 

aprendendo a proporcionar os melhores orgasmos. Não coincidentemente, os valores 

dos serviços são os mesmos que permitem o acesso integral aos vídeos. Assim, as 

fantasias vão além da criação de um universo que separaria ficção e realidade, pois 

visam criar elementos que incentivem a imaginação de que os atos sexuais podem ir 

além da tela do computador e fazer parte do cotidiano. 

Na narrativa pornô criada pelo site Prolapse.Party.com, a festa é encenada por 

atrizes que têm uma relação de amizade e/ou de relacionamento afetivo-sexual entre si, 

além de “adorarem brincar com seus cus prolapsados.” Apesar de as imagens mostrarem 

mulheres brancas, que aparentam ter entre 20 e 40 anos e volumes corporais distintos, 

além de cabelos loiros, castanhos, pretos e azuis, não há menção que nos possibilite 

especular sobre o modo como elas se posicionam diante dos marcadores de gênero, 

O 
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raça, classe e/ou nacionalidade. Supomos que a menção à proximidade entre elas, 

funciona como forma de denotar o deleite sexual proporcionado pelo deslocamento do 

reto, considerando que conforme Gregori (2005), as alternativas sexuais e atos tidos 

como perversos entre pessoas do mesmo sexo tendem a pressupor uma simetria que os 

distancia da violência e os considera somente “deleites sexuais.”  

Ao mesmo tempo, o termo “túneis anais” indica que a excessividade pornô 

representada pelas atrizes se refere à capacidade de aprofundar e expelir o ânus. Assim, 

de maneira similar à produção hard core, as feminilidades produzidas no site são 

valorizadas pela capacidade de se deleitar nas práticas anais mais extremas e tais 

disposições produzem hiper-feminilidades (DIAZ-BENITEZ, 2010).  

Além do mais, nos deparamos com a relação entre um ânus prolapsado e uma 

rosa; com o uso de cenários brancos e minimalistas e a qualidade das imagens que estão 

em sintonia com o refinamento do erotismo apresentado em outros segmentos do 

mercado do sexo, tal como as boutiques eróticas (GREGORI, 2012).  

Outro aspecto interessante, na imaginação prolapso, refere-se ao fato de que um 

dos poucos momentos nos quais um homem surge, dedica-se apenas a auxiliar e 

observar os atos sexuais entre as mulheres. As encenações das posições sexuais e da 

ejaculação nos levaram a indagar a possibilidade de que as posições “ativa” e “passiva” 

não sejam criadas a partir das mesmas fórmulas dos filmes voltados para o público 

heterossexual. Além dos pontos anteriormente citados, uma das cenas foi especialmente 

significativa, pois, estando as atrizes em uma posição que é facilmente relacionada à 

passividade, a emissão de gases pelo ânus e as movimentações esfincterianas é que são 

os protagonistas.  

O imperativo da masturbação esteve presente no site nos levando a discutir que, 

na atualidade, o sexo solitário tem sido engendrado como uma experiência de 

autoestima ou autoamor, que permite a homens e mulheres estabelecer relações fictícias 

com os outros e consigo e, dessa maneira, a masturbação sintonizada ao universo pornô 

torna-se também uma “superestrela sexual” (LAQUEUR, 2007). Entre excessos 

obscenos e erotismos luxuosos, saudáveis e sofisticados, a pornografia convida os/as 

internautas a participar desse universo, fazendo sexo solitariamente, gesto que implica a 

autorrealização da fantasia. 

Os usos sexuais do ânus que não envolvem a penetração ou a inserção anal e a 

exploração da capacidade de excrescência nos levaram a argumentar que os vídeos 
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visibilizam prazeres sexuais de superfície. Assim, a exibição das maneiras pelas quais as 

genitálias e os ânus são criados abdica da naturalidade corporal e, consequentemente, 

enfatiza que o prazer sexual é fabricado. Desse modo, encenam-se deleites que, 

discursivamente, afastam a profundidade e o segredo comumente relacionados ao sexo. 

No universo prolapso, tanto os corpos quanto os prazeres são colapsados.  

Discutimos também que a partir das primeiras décadas do século XX, a distinção 

radical entre sexualidade e reprodução não significou o fim da ideia de que os prazeres 

sexuais são importantes para a sobrevivência da população, pois a sexologia moderna, a 

partir de observações que deram origem a regras anatômicas e fisiológicas, inventou 

critérios e parâmetros que estabeleceram que o desempenho sexual deve ser harmonioso 

e contribuir para o bem-estar. Neste sentido, a associação entre os cus prolapsados e 

uma rosa faz com que o prolapso cheire bem aos olhos dos internautas e se inscreva 

também na noção de um “funcionamento sexual normal,” que implica a ausência de 

fezes. 

Outra característica marcante dos vídeos foram as risadas e o clima festivo entre 

as personagens que, além de fazerem parte do enredo da “festa prolapso” produzem um 

sexo alegre e divertido, efeito recente do riso nas produções pornográficas. O cômico e 

a risada foram uma das formas principais de crítica política nas produções literárias do 

período renascentista, século XVII mas, gradativamente, a partir da década de 1950, nas 

obras cinematográficas e fotográficas, as piadas e os temas humorísticos se reduziram. 

 As imagens, características e contextos pornográficos discutidos neste trabalho 

nos possibilitaram colocar o cu em pauta. Como uma das reverberações da crítica anal 

(PRECIADO, 2002; SAÉZ, CARRASCOSA, 2009; PELÚCIO, 2012), pode-se dizer 

que os cus prolapsados não estão além dos limites e anatômicos da diferença sexual mas 

possuem nesta um dos seus pilares de criação. 

As observações e questões apresentadas foram obtidas a partir de determinada 

perspectiva de sexualidade e pornografia, resultantes das nossas investigações que 

tiveram principalmente dois recortes: ênfase nas relações de poder históricas e nas 

publicações em língua portuguesa. Deste modo, pesquisas posteriores poderiam se 

estender a outras perspectivas, com o intuito de discutir a investigação pornográfica e 

suas implicações, a partir de contextos políticos distintos. Por outro lado, considerando 

que os vídeos pornográficos tornaram-se nossa principal fonte de elementos analíticos, 

caberia investigar as genealogias de visualização modernas, incluindo as tecnologias de 
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imagem, mas também as filmografias mais significativas que engendram formas de 

expressão por meio das imagens em movimento. 
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