
O sexo explícito está em quase todo o lado. Dos telediscos à literatura para 'donas de casa',
o que há algumas décadas era 'proibido' assume cada vez mais um lugar de destaque na

cultura de massas. Um fenómeno que está iá a ser cientificamente estudado. Págs. 12 a 15
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O obsceno e o pornográfico tornaram-se o ar do tempo. No espaço público e na cultura de massas
multiplicam-se os exemplos de sexo explícito. E com a omnipresença da Internet,

cada pessoa é uma estrela pomo em potência

por Bruno Horta

TEMPOS HOUVE em que o consumo de por-
nografia implicava uma atitude: comprar li-
vros e revistas, entrar em sexshops, ir a salas

de cinema e videoclubes - de preferência às

escondidas. Nesse tempo, que foi ainda on-
tem, a pornografia era maldita e pornógrafos
eram os outros: atores, realizadores, fotógra-
fos. E, no entanto, tudo isso faz agora pouco
sentido.

Filmes que passam em Carmes ou no Fes-
tival de Berlim vão buscar a linguagem pom-
o para contar histórias comuns. A literatu-
ra obscena bate recordes de vendas. Estrelas

pop do momento coreografam sexo nos tele-
discos. E muitos adolescentes, rapazes e ra-

parigas, vestem-se como protagonistas de

uma produção hardcore.
A pornografia está a mudar de estatuto e a

revolução é bem maior do que aquela que
Linda Lovelace abriu com uma Garanta Fun-

da (1972) onde haveriam de caber tantos su-
cedâneos. A intimidade está cada vez mais

pública e menos pudica.
"Imagens sexualmente explícitas sempre

estiverem presentes e foram aceites ao lon-

go da história, conforme a época e o lugar",
relembra Clarissa Smith, professora de Cul-
turas Sexuais na Universidade de Sunder-

land, em Inglaterra, e uma das diretoras da

nova revista académica Porn Studies. "Muitas
das imagens e artefatos encontrados em
Pompeia mostram pessoas a ter sexo e acre-
dita-se que esses artefatos marcavam pre-
sença em espaços públicos." Em entrevista

ao OJ, Clarissa Smith admite no entanto que
estamos a assistir a algo novo. "É verdade

que em tempos recentes a pornografia se

tornou mais acessível e visível por causa da

Internet. Ao mesmo tempo, há muitas cam-
panhas antipornografia e um grande debate



público sobre os seus efeitos nos média e até

na forma como as pessoas se vestem."
As habituais discussões sobre este tema

centram-se nos perigos para a formação da

personalidade das crianças, na exploração de

menores em produtos pomo e na forma
como as atrizes são violentadas, o que alega-
damente tem efeitos negativos sobre as rela-

ções entre homens e mulheres. Já a "porni-
ficação" do quotidiano e dos objetos cultu-
rais aparece como um tema secundário. É

bom ou mau que a cultura ocidental tenha o

corpo e a sexualidade na praça pública? E

porque é que isto acontece?

1 MAIS DE
50 ANOS DE
TRANSFORMAÇÃO

O caminho que aqui nos trouxe tem mais
de meio século. Um "novo regime de con-
trolo do corpo e de produção de subjetivida-
de" iniciou-se depois da II Guerra Mundial,
diz Beatriz Preciado, filósofa espanhola e

militante feminista. No livro Pornotopía
(2010), original espanhol sem tradução por-

tuguesa, Preciado classifica esse regime
como "capitalismo fármaco-pomográfico",
o qual ficou a dever-se a três transforma-
ções fundamentais: "Aparição de novos ma-
teriais sintéticos para consumo e reconstru-
ção corporal, como os plásticos e o silicone;
comercialização farmacológica de substân-
cias endócrinas que separam a heterosse-
xualidade da reprodução, como a pílula an-
ticontraceptiva, inventada em 1947 [e in-
troduzida em Portugal em 1962]; e a trans-

formação da pornografia em cultura de
massas." Um tal capitalismo fogoso, sinte-
tiza Preciado, "difere radicalmente do capi-
talismo puritano do século XIX" e "tira par-
tido do carácter politoxicómano e compul-
sivamente onanista da subjetividade mo-
derna".

Em Portugal, o corpo e a sexualidade co-

meçam a ser lentamente aceites na esfera

pública a partir da segunda metade do sécu-
lo XX. Nos concertos e espetáculos dos anos

60, apesar da falta de liberdade, "sentia-se

que o corpo dos seus frequentadores procu-
rava não só ampliar formas de erotismo
como estimular a excitação dos sentidos",
escreve Vítor Sérgio Ferreira em História da
Vida Privada em Portugal - Os Nossos Dias

(2011), obra coletiva coordenada pela soció-

loga Ana Nunes de Almeida.

Com o 25 de Abril de 1974 e o retomar das

liberdades, também o entretenimento para
adultos entra na vida coletiva. "A pornogra-
fia ganha visibilidade: revistas pornográfi-
cas como a Gina marcam presença nas ban-

cas, filmes eróticos como Emanuelle e por-
nográficos como Garganta Funda são exibi-
dos nas salas de cinema", escreve Verónica

Policarpo no mesmo livro. É a época da
Gaiola Aberta, revista porno-satírica do
ilustrador José Vilhena, surgida logo em
maio de 1974, e de salas exclusivamente de

cinema pornográfico, como o Cinebolso,
inaugurado em Lisboa em março de 1975 e

ainda em funcionamento.
O preâmbulo de um decreto-lei de 7 de

abril de 1976, que se mantém em vigor e es-
tabelece limites à exibição de material por-
nográfico na via pública, oferece um retra-
to vivo do que então se passava: "Como a li-
berdade que se sucede à contenção repres-
siva tem sempre o peso de alguns excessos,

começou a assistir-se à exploração mercan-
til, não já do erótico ou do nu artístico, mas
do pornográfico e obsceno", diz a lei assina-
da pelo primeiro -ministro Pinheiro de Aze-
vedo, pelo ministro da Comunicação Social
Almeida Santos, e pelo ministro da Justiça
João de Deus Pinheiro Farinha. "Acontece,
no entanto, que dos mais diversos setores
sociais soam manifestações de protesto
contra o que consideram, não sem razão,
abusos intoleráveis. Esse excesso é sem dú-
vida condenável."

Poucos anos depois, o advento do leitor
de vídeo vai levar a pornografia para a sala,
ou talvez para o quarto, dos portugueses.
Em História da Vida Privada em Portugal, a

década de 80 é apresentada como aquela
em que estas liberdades estéticas acabam

por confluir numa ideologia do corpo e do

prazer a que Portugal adere sob o efeito de

um admirável mundo novo chamado Co-
munidade Económica Europeia.

O corpo passa a "valor consensualmente

partilhado" pelos jovens, anota Vítor Sérgio
Ferreira. Através do corpo, as novas gera-
ções alcançam aquilo a que o investigador
chama "ética de celebração e do consumo".
Dito de outro modo, pela voz de Bruce La-
Bruce e em registo contracultural: "É a ex-
ploração da sexualidade como mais uma
mercadoria do sistema capitalista."

Canadiano, de 49 anos, Bruce Laßruce é

um dos mais conhecidos realizadores de por-
nografia e utiliza uma linguagem macabra e



feérica, mais elaborada do que é costume no

género. A sua obra, iniciada em 1987 com a

curta-metragem Boy/Girl l2\ tem sido exibida

em Portugal através do festival de cinema

gay e lésbico Queer Lisboa. "Sempre me vi
como um artista que utiliza a linguagem da

pornografia, mas não tenho nenhum proble-
ma em ser identificado apenas como pornó-
grafo", explica ao Q\ "Interessa-me a porno-
grafia vanguardista dos anos 70, ou seja, uma
pornografia com personagens, narrativa e es-
tética." E acrescenta: "Uma vez que os meus
filmes sexualmente explícitos já foram exi-
bidos em vários festivais internacionais de
cinema e através de empresas como a Netflix
[fornecedor de TV via Internet nas Américas
e em alguns países europeus] penso também
ter contribuído para a popularização da por-
nografia".

2. UMA FRONTEIRA
CADA VEZ MAIS
INVISÍVEL

Essa popularização nunca foi tão óbvia
como no filme que ganhou a Palma de
Ouro no último festival de Carmes, La Vie
á'Aãèle - Chapitres í et 2 m

, do franco-tunisi-
no Abdellatif Kechiche. "Drama românti-
co ultrarrealista com cenas de sexo explí-
cito entre as duas atrizes como não se via
em Carmes há alguns anos", escreveu a Fo-
lha de São Paulo. "Pela representação do

amor físico, o filme encara de frente o sis-

tema mundial de censura imposto pelos
poderosos da difusão cultural", escreveu o

jornal Le Monde, segundo o qual o aperta-
do método de classificação de filmes nos
EUA "excluirá automaticamente" La Vie
d'Adèle da maior parte das salas.

Também este ano, no Festival de Berlim,
o britânico Michael Winterbottom apre-
sentou The Look of Love, filme biográfico
sobre o pornógrafo londrino Paul
Raymond. Kink, documentário de Christi-
na Voros sobre o site fetichista kink.com,
foi exibido em Sundance 2013, o mesmo
festival por onde passou Don Jon, comédia
de Joseph Gordon-Levitt sobre um ho-
mem viciado em pornografia, com Scarlett

Johansson e Julianne Moore.
Entre outros exemplos possíveis, apare-

ce ainda Nymphomaniac m
, de Lars von

Trier, filme de título autoexplicativo com
estreia prevista para dezembro. O primei-
ro cartaz de promoção, divulgado em
maio, mostrava dois parêntesis a estilizar
a forma da vagina e incluía um slogan: "Es-

queça o amor".
As grelhas de análise vigentes, ou o

marketing em torno, ainda colocam estas
obras acima da pornografia. Mas será que o

são? E que dizer do teledisco S&M (2010),
de Rihanna - realizado por Melina
Matsoukas, que assinou para a mesma can-
tora o vídeo We Founã Love (2011), onde
uma estética chula é amplamente citada.
Onde começa e acaba hoje o conceito de

pornografia?
"Não pode existir uma definição objeti-

va", afirma a investigadora em ciências so-
ciais Lavra Agustín, porque "o sentimento
de nojo ou ofensa para uma pessoa pode
ser o sentimento prazer e interesse para
outra". Autora do livro Sex At The Margins
(2007), onde nega que as mulheres envol-
vidas em redes de prostituição sejam víti-
mas passivas de tráfico, Lavra Agustín
mostra-se contra a ideia de "pornificação"
cultural no Ocidente por entender que tal
classificação implica "um processo de in-
tenções sobre uma alegada perversão se-
xual do dia a dia". Ainda assim, concede:
"Não é a primeira vez na história que a
moda impõe às pessoas que mostrem mais
o corpo e que os códigos sexuais são tão
exuberantes."

Bruce Laßruce observa que a palavra
É verdade que em tempos
recentes a pornografia
tornou-se mais acessível e
visível por causa da Internet

Ao mesmo tempo, há muitas
campanhas antipornografia e
um grande debate público
sobre os seus efeitos nos media
e até na forma como as
pessoas se vestem
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pornografia é muitas vezes utilizada como
sinónimo de coisa nojenta ou escandalosa,
o que "diz bem sobre a forma como é en-
carada pela cultura dominante, pelo me-
nos em público". Em sentido literal, o

conceito está bem assente, garante o rea-
lizador: "É um género artístico que em ge-
ral implica filmar ou fotografar qualquer
espécie de sexo penetrativo e o orgasmo."

Já Clarissa Smith põe a tónica do ponto
de vista de quem cria mas também de

quem vê: "É tudo aquilo que seja intencio-
nalmente produzido e sentido como se-
xualmente explícito e estimulante." Daí
que a diretora da revista Porn Studies m he-
site em incluir aqui os telediscos de Rihan-
na: "Não são produzidos com o objetivo de
serem pornográficos, mas há quem os veja
dessa maneira. Como diz o sociólogo Brian
McNair, são telediscos porno-chique, ou

seja, vão buscar referências à pornografia
mas não são objetos pomo em si mesmos."

Se buscarmos por conceitos legais, os

que encontramos em Portugal têm todos
mais de três décadas e estão claramente
adaptadas a um mundo em que a circula-
ção de informação e conteúdos era o dia ao

pé da noite comparada com agora.
Uma portaria de 1983, assinada pelo en-

tão ministro da Cultura Francisco Lucas

Pires, estabelece que são pornográficos
"os espetáculos que apresentem cumulati-
vamente" duas características: "Explora-

ção de situações e de atos sexuais com o

objetivo primordial de excitar o especta-
dor" e "baixa qualidade estética". Quanto
ao grau, pertencem ao primeiro escalão,
hardcore, os "espetáculos que apresentem
uma descrição ostensiva e insistente de

atos sexuais realmente praticados, com
exibição dos órgãos genitais". O segundo
escalão, softcore, é aplicado a "espetáculos
que apresentem uma descrição ostensiva e
insistente de atos sexuais simulados".

Com base nisto, a Lei da Televisão de
2007 proíbe a emissão de programas que
"contenham pornografia", mas apenas em
canais de sinal aberto (RTP, SIC e TVI), por
isso ser suscetível de "prejudicar manifes-
ta, séria e gravemente a livre formação da

personalidade de crianças e adolescentes".
Uma deliberação de 2011 da Entidade Re-

guladora para a Comunicação Social acres-
centa que não se considera pornográfica "a
mera exposição, parcial ou total, de nudez
num determinado programa, a apresenta-
ção de referências sexuais visuais ou ver-
bais ou a simples abordagem de um tema
relacionado com a sexualidade".

Se o acesso implicar pagamento, então é

legítima a existência de canais pornográfi-
cos como o português Hot, que apareceu
há quatro anos e pertence à empresa Fil-
mes Hot Gold. O canal é distribuído atra-
vés dos operadores Meo e Zon e tem uma
mensalidade própria que não ultrapassa os

Linda Lovelace em 'Garganta Funda' e Charlotte Gainsbourg em 'Nymphomaniac'



O romance lésbico retratato na longa-metragem 'La vie d'Adèle'
valeu a Palma d'Ouro em Carmes ao realizador Abdellatif Kechiche

Steve Coogan veste a pele do pornógrafo
Paul Raymond no filme 'The Look of Love'

10 euros. "A crise levou a uma diminuição
dos nossos subscritores", admite o diretor,
Carlos Ferreira. "Ainda assim, temos cerca
de 25 mil pessoas e somos o canal para
adultos com mais clientes em Portugal",
garante.

Fora do contexto audiovisual, a exposi-
ção de pornografia é regulada pelo referi-
do decreto-lei de 1976. Pornográficos são

todos os objetos e meios que "contenham
palavras, descrições ou imagens que ultra-
jem ou ofendam o pudor público ou moral
pública". Por isso, só "no interior de esta-
belecimentos que se dediquem exclusiva-
mente a este tipo de comércio" é que po-
dem ser exibidos e vendidos objetos pom-
o.

Acontece que a pornografia está hoje
omnipresente na vida pública e circula à
vontade, com mais ou menos dissimula-



ção. Veja-se As Cinquenta Sombras de Grey
(2012), romance de E. L. James sobre uma
estudante que se deixa conquistar pela vo-
racidade sexual de um homem de negó-
cios. Já terá vendido mais de 70 milhões de

exemplares em todo o mundo, encontra-
se em qualquer livraria e é motivo de con-
versa entre o comum dos cidadãos.

Significa isto que aquelas ou quaisquer
outras restrições legais têm efeitos limita-
dos. "Só pede leis severas quem não perce-
be que os processos de interação entre as

pessoas e os média são altamente comple-

xos, quer os conteúdos sejam ou não por-
nográficos", comenta Clarissa Smith.

3. TODOS PODEM
SERLATORLES
PORNOGRÁFICOS

No ano passado, através de uma iniciativa le-

gislativa da eurodeputada holandesa Kartika
Tâmara Liotard o Parlamento Europeu ten-
tou banir conteúdos pornográficos nos me-
dia, com base no argumento de que eles im-
plicam uma discriminação das mulheres. In-
titulada "Eliminação dos Estereótipos de Gé-
nero na União Europeia", a proposta foi vota-
da em março último, mas a referência à proi-
bição acabou por cair. Kartika Tâmara Liotard,
do grupo parlamentar da Esquerda Nórdica
Verde, passou a ser vista como censora, mas

segundo explicou ao Q- o seu porta-voz, Tim
Feij, a polémica referência apareceu por "su-

gestão de outros" deputados. "Não queremos
de maneira nenhuma banir a pornografia",
garante.

Mesmo que quisessem, há todo um mun-
do fora do circuito mainstream ao alcance de

qualquer pessoa. E basta o telemóvel. A ope-
radora TMN tem três canais pornográficos de

acesso pago, a Optimus tem dois canais, a Vo-
dafone tem um. Ainda pelo telemóvel, ou
computador, há pornografia gratuita em sites

Onde começa e acaba hoie
o conceito de pornografia?
"Não pode existir uma
definição obietiua", afirma a
investigadora em ciências
sociais Lavra Agustín, porque
"o sentimento de nojo ou
ofensa para uma pessoa
pode ser o sentimento prazer
e interesse para outra

Em sentido literal, o conceito
está bem assente, garante o
realizador Bruce La Bruce:
"É um género artístico que
em geral implica filmar ou
fotografar qualquer espécie de
sexo penetratiuo e o orgasmo"



como RedTube, PornHub, xHamster ou
xShare. E quem não quiser ser apenas sujeito
passivo pode ligar a câmara e transmitir-se
em direto nos sites Cam4 ou Chaturbate.
Com a mínima infraestrutura técnica, sob

anonimato ou não, cada pessoa é um poten-
cial objeto pornográfico e essa é talvez a

maior alteração de sempre neste universo.
"O online mudou a forma de consumir por-

nografia. Hoje qualquer pessoa com uma câ-

mara web por ser uma estrela hard core",

aponta o jornalista Kevin Clarke no livro
Porn: From Andy Warhol to X-Tube (2011). A
estética obscena, acrescenta, "é glosada em
musicais como Rapazes Nus a Cantar [que em
Portugal foi adaptado por Henrique Feist e

apresentado no Cassino Estoril em 2009], a

biografia da estrela pomo Joey Stefano é es-
crita por nada menos do que o crítico de tea-
tro do New York Times Charles Isherwood, a

sumidade da moda Karl Lagerfeld faz da por-
nografia um tema normal de conversa nas

suas entrevistas, e Beckham e companhia são

fotografados como atores pomo com o obje-
tivo de despertarem o desejo das pessoas so-
bre os produtos que tentam vender, sendo o

desporto um desses produtos."
É para estudar estes fenómenos do ponto

de vista científico que Clarissa Smih e Feona
Attwood estão a preparar a revista Porn Stu-
áies. Vai ver a luz do dia em 2014, com a chan-
cela da editora britânica Routledge, e con-

templa revisão científica (peer-review, méto-
do de verificação de qualidade). "É um proje-
to ambicioso", assume Clarissa Smih. "Que-
remos acolher investigadores que se debru-
cem sobre todas as pornografias, antigas ou
atuais. Vemos a pornografia como uma indús-
tria e uma profissão, um género cultural,
uma forma de relação entre as pessoas, um
lugar de exposição de fantasias e desejos do

quotidiano."
De acordo com a mesma investigadora, os

Estudos Pomo começaram nos anos 90 e re-
lacionam-se com outras categorias académi-
cas como os Estudos Queer e de Género e os

Estudos Culturais. "Há um interesse crescen-
te pela análise de todas as formas de cultura

popular em termos de produção, consumo e

representações", explica.
Lavra Agustín recusa ver nisto uma "espé-

cie de epidemia", até porque "antigamente,
quando não havia telemóveis ou outros dis-

positivos, a pornografia também circulava,
nem que fosse por telefone ou correio."

"Hoje temos é mais material disponível em
mais plataformas". Como lidar com esta rea-
lidade? A investigadora responde: "Educação
sexual, informação sobre sexo seguro, criação
de condições para que cada pessoa descubra o

que quer e não quer fazer em termos sexuais

e um longo et cetera."

(1) 'LaVie d'Adile - Chapitres letz'- realização de

AbdeUatifKechiche (baseado no livro Le Bleu Est Une

CouleurChaude, deJiãieMaroh) França, 2013, 180

minutos. Estreia em Portugal agendadapara 21 de

novembro, através da distribuidora Leopardo Filmes.

(2) "Boy/Giú'. de Bruce Labruce, não existe em DVD.

Há outros filmes dele mais recentes em DVD. Verem

http://wunjD.amazon.com/ 's/ref=nb_sb_noss?url=searcl

alias%3Dmovies-to&field-keywords4abruce.

(3) "Bom Studies' -primeira edição sai em 2014

(http://www.tandf.co.uk/journals/cjp/rpmcjp.pdf)

(4) Nymphomaniac' tem estreia agendadapara
dezembro.

Clarissa Smith, investigadora,
põe a tónica do ponto de vista
de quem cria mas também de

quem vê: "É tudo aquilo que
se[a intencionalmente
produzido e sentido como
sexualmente explícito
e estimulante"

Os Estudos Pomo começaram
nos anos 90 e relacionam-se
com outras categorias
académicas, como os Estudos
Queer e de Género e os Estudos
Culturais



E. L. James, a autora da trilogia 'As 50 Sombras de Grey', o género
"pomo para donas de casa" geram» santos/globm. imagens


