
Para acessar este conteúdo, precisamos checar 
sua idade. Coloque aqui o país em que se  

encontra e sua data de nascimento
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Cansadas da 
pornografia 
mainstream, 

diretoras criam 
alternativas que 

mostram respeito, 
consenso e 

muitos orgasmos 
femininos

16%

UM HOMEM E UMA MULHER COMPLETAMENTE 
vestidos estão sentados em uma cama de metal, a 

única integrante do cenário além dos dois. Ambos, 

ainda totalmente vestidos, conversam sobre regras 

para o sexo que farão. Eles decidem quais serão 

as palavras e os sinais usados para interrompê-lo, 

caso desejem. O homem pede ainda que a parceira 

verbalize as coisas de que gosta. “Gosto que me di-

gam o que fazer, gosto de ser espancada, gosto de 

estar num nível tão alto de excitação que começo 

a chorar, gosto que peguem na minha bunda e nos 

meus mamilos”, ela responde confiante. A ideia da 

cena é que ela seja a submissa e ele o dominante, o 

seu mestre. Ela desejou assim, e assim será feito. 

Nas cenas que se seguem, os atores Owen Gray e 

Lina Bembe se envolvem de um jeito visivelmente 

divertido para ambos. Entre palmadas na bunda e 

estimulação com vibradores, os dois dão risadas e 

interagem até Bembe gozar. Não fosse isso e todas 

as cenas pré e pós-sexo, talvez esse pudesse ser só 

mais um filme do gênero BDSM (sigla para práticas 

relacionadas a bondage e disciplina, dominação e 

submissão, sadismo e masoquismo). Mas Feminist 
and Submissive (Feminista e Submissa), da diretora 

sueca Erika Lust, não é só mais um pornô. É uma 

produção que se diz inteiramente feminista. 

Após as cenas de sexo, cinco mulheres, incluindo 

Bembe e Lust, se reúnem em uma mesa-redonda 

para falar sobre desejos sexuais, consentimento e 

estereótipos. Gray não participa. As mulheres aqui 

são as protagonistas. Tanto é assim que somente 

Bembe chega ao orgasmo — mais de uma vez —, 

algo incomum na maioria dos filmes. Isso não é 

apenas suposição baseada no conteúdo espalhado 

pela internet, mas algo revelado por estudos feitos 

nos últimos 30 anos sobre a indústria pornográfica 

mainstream — essa contra a qual Lust e outras por-

nógrafas feministas levantam suas vozes.

Em pesquisa da Universidade do Estado da Cali-

fórnia em San Bernardino, em 1988, foram analisa-

dos 45 filmes: 97% das cenas explícitas de relações 

heterossexuais tinham ejaculação masculina sobre 

a face ou o corpo da mulher. O tempo passou, mas o 



Heather Brunskell-Evans, socióloga britânica

62%

39%

Dos 100 artistas com mais participações, 96 são homens

conteúdo permaneceu: estudo de 2010 da Universi-

dade do Arkansas, com 304 cenas de pornô hétero, 

mostrou que 90% tinham sexo oral de uma mulher 

em um homem. O contrário apareceu apenas 53,9% 

das vezes — menos do que sexo anal (55,9%).

Um estudo mais abrangente sobre a indústria 

pornográfica foi publicado pelo escritor britânico 

Jon Millward em 2013. Através de uma análise inten-

sa da Adult Film Database — agregadora de dados 

sobre 125 mil filmes —, Millward montou o perfil de 

10 mil porn stars. O ato mais comum para atrizes 

segue sendo receber ejaculação no rosto: 87% já 

fizeram essa cena pelo menos uma vez. Sexo anal 

fica em segundo lugar: 62% já fizeram pelo menos 

uma vez. Entre os papéis mais comuns está o de 

adolescente e, contraditoriamente, o de mãe — para 

a categoria MILF (Mothers I’d Like to Fuck, “mães 

que eu gostaria de foder”). 

P R E L I M I N A R E S
Em uma indústria domi-

nada por diretores ho-

mens, os desejos mascu-

linos estão em primeiro 

plano. Isso parte também 

da ideia de que mulheres 

não gostam de pornogra-

fia. Pesquisa feita no Bra-

sil pelo canal GNT antes 

do lançamento da série 

Desnude, com conteúdo 

erótico para mulheres, 

mostra que não é bem as-

sim. Das 1.077 mulheres 

que participaram da pes-

quisa, 76% dizem assistir 

a pornôs. Porém, entre essas, 82% não se sentem 

representadas nos filmes, principalmente pelas ce-

nas de sexo artificiais e descontextualizadas.

Erika Lust, Ms. Naughty, May Medeiros e muitas 

outras viram nesse gap do mercado uma oportu-

nidade de mostrar diferentes tipos de pornografia 

— inspiradas em Candida Royalle, a pioneira do 

movimento. Nos anos 1970, a então atriz pornô per-

cebeu que a indústria ignorava o prazer feminino e, 

em 1984, fundou a produtora Femme Productions 

para fazer filmes que falassem ao desejo feminino e 

pudessem ser usados em terapias de casal.

“Queremos mostrar que é possível fazer uma por-

nografia ética e lucrativa”, diz a diretora brasileira 

May Medeiros, que produz e faz curadoria de filmes 

para as plataformas XPlastic e safada.tv. “Pornogra-

fia feminista é feita por diretoras feministas que in-

cluem em seus filmes seus valores feministas”, define 

Erika Lust à GALILEU. “Ela promove a igualdade de 

papéis e o consentimento é indispensável.” 

H O R A  D A  D R
A pornografia feminista evolui, no entanto, ora cri-

ticada, ora celebrada entre as mulheres. As reações 

mais fortes começaram em 1988, quando Alice Sch-

warzer, conhecida dentro do movimento feminista 

alemão por seus posicionamentos considerados ra-

dicais, criou a campanha antipornografia PorNo, em 

oposição ao movimento sexo-positivo. Tinha como 

objetivo criar uma lei contra a pornografia, incluindo 

uma nova definição do termo: pornografia é uma su-

bestimada e glorificada representação humilhante e 

sexual de mulheres e meninas em forma de imagens 

ou palavras. Tendo isso 

em vista, qualquer direito 

ferido por meio de fabri-

cação e divulgação desse 

material deveria ser repa-

rado com indenizações. A 

lei não foi aprovada, mas a 

discussão não se calou.

“Foram as indústrias 

capitalistas que iniciaram 

a aceitação e a prolifera-

ção da pornografia entre 

os homens comuns. Isso 

não foi resultado de um 

movimento popular”, ar-

gumenta a socióloga e fi-

lósofa britânica Heather 

Brunskell-Evans. A seu 

ver, a pornografia segue transmitindo ideias antigas 

dos direitos masculinos e da passividade feminina 

com alegações falsas de liberdade sexual. Gail Di-

nes é outra voz conhecida do movimento antipornô. 

Ela cita estudos que afirmam que, se combinadas as 

cenas de violência verbal e física, 90% dos filmes 

contêm pelo menos um ato de agressão. 

Apesar de diretoras como Lust excluírem palavras 

degradantes e cenas de humilhação de seus filmes, 

elas não escapam das críticas. Em texto publicado 

no site Feminist Current, Dines compara Lust a uma 

“tia” da série The Handmaid’s Tale (baseada no livro 

O Conto da Aia, de Margaret Atwood), guardiã das 

“servas”, únicas mulheres férteis que são sujeitas 

a estupros para gerar crianças para famílias ricas.  

“Foram as 
indústrias 

capitalistas 
que iniciaram 
a aceitação da 
pornografia 

entre os 
homens. Não 

foi resultado de 
um movimento 

popular”

R A I O - X  D A  I N D Ú S T R I A
As atrizes são maioria no cinema pornô, mas contrace-

nam muitas vezes com os mesmos homens

Média de filmes que cada artista faz

80% das 
mulheres 

participam de 
mais de um 

filme e 53%, de 
mais de 3

Pela proporção 
entre gêneros, 
há um grupo 
pequeno de 
homens que faz 
vários filmes

das atrizes 
já fizeram 
cenas de 
sexo anal

já fizeram ce-
nas de dupla 
penetração

das atrizes 
recebem 

ejaculação 
no rosto

87%

M U L H E R E S H O M E N S

30%70% 

19 
Filmes

16 
Filmes

FONTE: Jon Millward
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Em 1992, apenas 16% 
das mulheres com  
idade entre 18 e 24  
anos haviam tentado 
fazer sexo anal

fizeram 
cena de 

DPV*

das atrizes 
já fizeram 
cenas de 

creampie*

+ 1 8
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fizeram 
cenas de 

DPA*
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Dines descreve as “tias” como as que fazem o traba-

lho sujo para os homens. “Lust, assim como os me-

ninos, está fazendo dinheiro com a exploração sexual 

de mulheres; diferentemente dos meninos, ela se en-

volveu em uma bandeira feminista como uma forma 

de diferenciar sua marca em um mercado saturado.” 

Lust rebate as críticas, afirmando que mulheres 

gostam, sim, de ver sexo nas telas e que por isso elas 

também têm que reivindicar a indústria para si. “Só 

porque um tipo específico de homens heterossexuais 

dominou a indústria pornô mainstream nos últimos 

40 anos não quer dizer que ela pertence a eles.”

F I N A L  I N F E L I Z
Não importa o lado da discussão — o que é consen-

so entre as feministas é que, há séculos, a sociedade 

apresenta as mulheres como objetos e não sujeitos. 

“A indústria pornô é sexista principalmente porque 

toda a indústria é. Vivemos em um mundo sexista; 

claramente, uma indústria que reflete a forma como 

nos relacionamos sexualmente também será”, resu-

me a prostituta e atriz pornô argentina Maria Riot. 

Outro consenso entre elas é que é a pornografia 

mainstream e machista que está moldando o com-

portamento sexual de jovens. Estudos sugerem 

que meninos têm seu primeiro contato com pornô 

por volta dos 12 anos. Na opinião tanto de femi-

nistas antipornografia quanto de sexo-positivas, 

isso prejudica a livre expressão sexual de mulhe-

res, induzidas a reproduzir determinados atos sem 

sua vontade, e de homens, que tiram seus conheci-

mentos sobre sexo de filmes irreais.

A  M O D A        
Pesquisas mostram que em duas décadas 

cresceu o número de mulheres que f izeram 
sexo anal . Seria    inf luência do pornô?

E N T R E V I S T A  C O M  E R I K A  L U S T
D I R E T O R A  sueca de pornô feminista

S Q U I R T  =  ejaculação feminina em forma 
de um jorro mostrado em cena

D P V  =  dupla penetração vaginal (dois pênis 
ao mesmo tempo na vagina)

D PA  =  dupla penetração anal (dois pênis ao 
mesmo tempo no ânus)

C R E A M P I E  =  ejaculação interna na vagina 
ou no ânus com imagem do esperma escorrendo 

F I S T I N G  =  inserção da mão ou do ante-
braço na vagina ou no ânus

* G L O S S Á R I O

Em 2010, 
uma pesquisa 
publicada no 
Journal of  
Sexual Medicine 
relatou que a 
porcentagem de 
mulheres que 
tentaram sexo 
anal entre 18  
e 24 anos  
subiu 32%

M I L F  =  vem da frase em inglês para “mães 
que eu gostaria de foder”

Em 2014, a diretora sueca Erika Lust fez uma pales-

tra eloquente e cheia de segurança no TEDxVienna, 

na capital da Áustria. Em 2017, foi a vez da Netflix 

dar a palavra à diretora em um episódio inteiro de-

dicado a pornógrafas feministas da série Hot Girls 
Wanted: Turned On. Depois disso, a fama da dona da 

produtora Erika Lust Films, com sede em Barcelo-

na, se espalhou para fora do nicho da pornografia al-

ternativa. Lust, de 41 anos, é citada por outras dire-

toras da mesma linha como “a bem-sucedida” e por 

críticas da indústria como “a que faz o trabalho sujo 

para os homens”. Em entrevista à GALILEU, Lust 

compartilha sua visão pró-pornografia feminista.

QUAL É SUA DEFINIÇÃO DE PORNOGRAFIA FEMINISTA?
Pornô feminista é dirigido por diretoras feministas 

que inserem diretamente seus valores feministas 

nos seus filmes. As mulheres têm uma voz na histó-

ria e buscam a satisfação de seus desejos. O pornô 

feminista promove a igualdade de papéis e o con-

sentimento é indispensável. Ele mostra mulheres 

e homens como colaboradores sexuais, não como 

objetos nem máquinas. No caso dos temas e fanta-

sias retratados, ele deixa de fora imagens de coerção 

simulada ou fantasias de abuso. Não há imagens de 

cenas de sexo violento ou de estupros. Diversidade 

é também uma palavra-chave e resulta na represen-

tação da real sexualidade humana, das diferentes 

maneiras de desejar e de fazer sexo e das diferentes 

sexualidades e identidades que existem por aí. 

COMO VOCÊ DIFERENCIA SEUS FILMES DAQUELES PRO-
DUZIDOS PELA INDÚSTRIA MAINSTREAM?
Diria que cada pequeno detalhe é diferente. Não há 

semelhanças! Na grande maioria dos pornôs mains-
tream, o prazer sexual masculino é o objetivo máxi-

mo para terminar uma cena. A personagem feminina 

é usada para satisfazer a outros, mas não a si mesma. 

São só partes do corpo servidas sempre da mesma 

maneira e martelando uma na outra. Todas as po-

sições são encenadas. Nos meus filmes, não há um 

roteiro chato e luto para retratar o prazer feminino.

Minha filosofia para um novo cinema adulto é ba-

seada em quatro ideias. Primeira: o prazer feminino 

importa. Isso não porque o prazer masculino não 

importa, ele é importante também! Mas porque faz 

décadas que estamos assistindo a um tipo de porno-

grafia que o ignora. Segunda: o cinema adulto pode 

ter valores cinematográficos. É injusto assumir que a 

pessoa que está assistindo a filmes adultos não quer 

ver algo bonito. Terceira: nós precisamos de mais ti-

pos de corpos, idades e raças, pois é importante que 

o público se sinta representado ali. E, finalmente, o 

processo de produção precisa ser ético. 

COMO VOCÊ INCLUI ESSES ELEMENTOS NA CONTRATA-
ÇÃO DE ATORES E ATRIZES E NO TRABALHO COM ELES?
Fazemos contato por e-mail e redes sociais dizendo 

que gostaríamos de conhecê-los por meio de uma 

P E G O U ?48 49



Erika Lust, diretora sueca

“Tive a maior 
decepção da 
vida quando 
finalmente 
vi um filme 

pornô. Não só 
porque era feio, 

mas porque o 
tratamento das 

mulheres era 
degradante

2000
M: 3 anos
H: 4 anos

1970
M: 9 anos
H: 12 anos

1980
M: 7 anos
H: 11 anos

1990
M: 5 anos
H: 9 anos

D A T A  D E  V A L I D A D E
Compare as idades e o tempo de duração das 

carreiras de atores e atrizes pornôs

é a média 
do peso das 

atrizes; a 
estatura 

média é de 
1,65 m

das atrizes 
têm mais de 

40 anos

é a idade média 
de uma atriz 

em filmes sobre 
MILF*

têm mais de 
50 anos

M U L H E R E S H O M E N S

A idade média das mulheres 
não muda há 40 anos

Número médio de anos que os artistas permanecem na indústria

ATUALMENTE

Nos últimos 
40 anos, o 
tempo de 

carreira tem 
diminuído  

progressiva-
mente

Na década de 70, a idade 
média deles era 29

22
anos

24
anos

33 7% 4%

53kg

conversa por Skype. Ou, se eles estão em Barcelona, 

vêm até o escritório. Nas entrevistas, perguntamos 

por que estão interessados em trabalhar com a gen-

te e fazemos perguntas pessoais sobre seus hobbies 

e empregos fora do pornô. Também perguntamos 

que tipo de atos sexuais eles fariam em frente das 

câmeras e falamos sobre as consequências de fazer 

pornografia. Nosso processo de casting é longo e 

abrangente. Nos certificamos de que os atores têm 

mais que 21 anos, que já tiveram experiências se-

xuais pessoais, que são sexo-positivos e que estão 

100% felizes e entusiasmados de estarem envolvi-

dos na produção. Além disso, nos asseguramos de 

que apresentem testes de DSTs e que os mostrem a 

seus parceiros de cena antes da filmagem.

COMO VOCÊ SE TORNOU DI-
RETORA DE FILMES ADULTOS 
FEMINISTAS? 
Quando estava crescendo, 

cheguei a um ponto, como 

muitos outros jovens, em 

que queria explorar mais 

a minha sexualidade. Me 

senti intrigada pela por-

nografia, mas tive a maior 

decepção da vida quando 

finalmente vi um filme por-

nô. Não só porque era feio, 

mas porque o tratamento 

das mulheres era degradan-

te e às vezes violento. E isso 

não era nada se comparado 

ao pornô mainstream atual. 

Hoje é absurdo, basicamen-

te. Eu me sentia excitada 

fisicamente, mas me sentia 

desconfortável. Não conse-

guia entender. Na época, era basicamente homens 

fazendo sexo com mulheres e mulheres fazendo sexo 

para os homens, sem intimidade, contexto, fotogra-

fia. Era muito diferente do sexo que havia experien-

ciado na minha vida pessoal. Não gostava do pornô 

existente, então comecei a dirigir os filmes adultos a 

que gostaria de assistir.

ALGUMAS FEMINISTAS DIZEM QUE PORNOGRAFIA FEMI-
NISTA NÃO EXISTE, JÁ QUE PORNOGRAFIA É UM RESULTA-
DO DA NOSSA SOCIEDADE PATRIARCAL E, POR ISSO, SEM-
PRE SERÁ UM MEIO DE OBJETIFICAR MULHERES. COMO 
VOCÊ RESPONDE A ESSE ARGUMENTO?

É desencorajador ouvir isso porque há muitas mu-

lheres na indústria de filmes adultos que se sentem 

empoderadas e elevadas com o que fazem. Eu acho 

isso paternalista, de certa forma. Mulheres são seres 

sexuais e gostam de ver sexo nas telas. Introduzir fe-

minismo na pornografia resulta em um cinema adul-

to inovador, revigorante, realista e sexy. Personagens 

masculinos são seres humanos e não máquinas, 

e mulheres têm sua própria sexualidade e desejos,  

não são objetos passivos, focadas exclusivamente 

em satisfazer homens. Pornografia feita com valores 

feministas representa pessoas como sujeitos, e isso 

promove igualdade de gêneros. É isso.
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