
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 1

 

Pornô de Vingança, Kynismo e Ativismo da Indústria Adulta: ou a Hipótese do 
Surgimento de um “Pride Porn”1 

 
Victor Stoimenoff BRITO2 

Bruno Ramos CRAESMEYER3 
Universidade de Brasília, Distrito Federal, DF 

 
 

 
Resumo 

 
A hipótese da emergência de um “Pride Porn” pode sinalizar reconfigurações na Indústria 
Pornográfica, favorecendo o surgimento de performers preocupados com uma pornografia 
fair-trade, feminista, ativista e com responsabilidade social. Com pornstars que de forma 
articulada - sempre a alternar entre o kynismo primitivo e o cinismo moderno de Sloterdijk - 
combatem o Revenge Porn. Num conjunto de fenômenos que, vistos em conjunto, apontam 
para a construção de uma nova Hegemonia, onde a explosão de vídeos de vingança na 
Internet dá pistas da nova fase em que se encontra a ideia de intimidade, violência de 
gênero e esfera privada 
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Corpo do trabalho 

 

 O vídeo4 se inicia como outros tantos de sexo amador. Produto do exibicionismo 

nestes tempos de tecnologias de comunicação, não chega a surpreender. Nos primeiros 

instantes, o que chama a atenção é o movimento dos cabelos soltos e repletos de tonalidades 

lançados ao ar por um rápido golpe. Num segundo momento, o corpo nu de uma jovem 

ocupa a centralidade das atenções. Languidamente ela pousa seu ventre contra a roupa de 

cama e acaba por revelar sua vagina ao espectador. 

 O curto arquivo compartilhado em redes sociais – apenas um minuto e dezessete 

segundos - possui enquadramento vertical5, característica dos vídeos contemporâneos 

                                                 
1
 Trabalho apresentado no DT 5 – Multimídia - GP Conteúdos Digitais e Convergências Tecnológicas do XIV 

Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação. 
2  Antropólogo e mestrando da FAC/UnB, email: victor.brito@cultura.gov.br. 
3
  Bacharel em Comunicação Social – Habilitação Jornalismo, email: bruno.craesmeyer@gmail.com 

4
  http://extra.globo.com/noticias/brasil/em-video-compartilhado-no-whatsapp-atriz-porno-faz-campanha-contra-

divulgacao-nao-autorizada-de-imagens-intimas-11996455.html 

5
  Não é acaso que este enquadramento vertical seja o preferido para o “selfie”  
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captados a partir de aparelhos celulares. Tais produções buscam passar uma imagem de 

intimidade incompatível com a amplidão do formato horizontal, que inclui mais elementos 

em cena. Busca-se, no supracitado enquadramento, a extensão do corpo humano de pé. 

 A narrativa, que vem sempre acompanhada de indefiníveis sons urbanos ao fundo, 

apela para um imaginário de intimidade e afetos que se materializa num grande suspiro do 

câmera que não só captura as imagens mas revela-se num “plongée” junto ao próprio corpo 

que acaba por exibir sua mão a segurar o pênis ereto. 

 Tal expediente, além de tornar-se "técnica" da indústria pornográfica, recebeu o 

nome de POV (Point of View), emulando assim um modo de produção que quase se 

converteu em gênero da cinematografia da chamada Indústria Adulta. O POV é uma técnica 

de produção pornográfica em primeira pessoa. O objetivo deste tipo de produção é passar 

ao espectador a sensação de imersão, colocando a audiência no papel do câmera-performer. 

Além de um modo de produção simplificado e menos custoso, o POV tornou-se um gênero 

que pretende alimentar um imaginário de intimidade e suposta espontaneidade dos 

performers. 

 Importa notar que são raras as experiências de POV femininos na pornografia, uma 

vez que o poder simbólico do detentor da câmera reverbera a idéia do homem como agente 

do ato sexual. A postura do ator/câmera é claramente diversa daquela desempenhada pela 

figura feminina, uma vez que ele direciona o olhar do registro. 

 A penetração que se segue no filmete em análise soa repleta de intimidade, assim 

como os abafados latidos de cachorros que assim como o calor da luz diurna sugerem a 

ideia de algo familiar e aconchegante. A mobília é simples, e a cama de casal está coberta 

por uma roupa de cama com motivos brancos com detalhes azuis. 

 Quando o plano se altera, o câmera-personagem, que movimenta os quadris, opta 

por apontar - num “tilt” diagonal - para o espelho presente no ambiente, ato que revela pela 

primeira vez o rosto feminino antes escondido. A imagem reflete a face de uma jovem que 

torna a esconder-se em seguida. A imagem capturada passa a mostrar o perfil lateral dos 

corpos dos jovens, o que aumenta sensação de voyeurismo exibicionista. 

 O câmera/ator fita sua imagem especular, algo aparentemente insuportável para 

quem filma. O enquadramento alterna-se novamente, revelando de relance o detalhe 

“caseiro” de uma guitarra apoiada junto à parede. A jovem vira-se e, olhando por sobre o 

ombro, realiza o primeiro contato visual com o espectador. Não há trilha sonora, pois o 

vídeo segue o padrão de registro pornográfico amador. A este propósito Edgard Morin 
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afirma “... a música de um filme é o elemento mais inverossímil do cinema” (Morin, 1970, 

p. 101) 

 Nos instantes seguintes, desaba a quarta parede. A jovem toma nas mãos a câmera e, 

apontando-a para o seu rosto, passa a língua pelos lábios, encara o espectador, e, 

exatamente aos 34 segundos do pequeno filme, inicia a sua fala: 

 

“você pensou que fosse apenas mais uma garota caindo na net, mas não. Fiz este 
vídeo pra você compartilhar, porque eu concordei com isto, já as outras meninas, 
elas são vítimas deste crime. Elas são vítimas de você. O que pra você é mais um 
minutinho de curtição pra elas é muito sofrimento e até suicídio. Não seja cúmplice. 
Ao invés de você compartilhar os outros vídeos, compartilhe este aqui, e ajude a 
acabar com este crime.” 

 

 Na seqüência, um lettering branco contra o fundo em vermelho solicita que o vídeo 

seja compartilhado para que se possa, desta maneira, ajudar a acabar com o Revenge Porn. 

Por fim surge a assinatura da Marcha da Vadias em vermelho contra um fundo branco. 

 O Reveng Porn ficou conhecido no Brasil como Pornô de Vingança. O termo serve 

para descrever a violação da intimidade por conta da divulgação não-autorizada na internet 

de fotos ou vídeos de alguém praticando sexo. A forma fílmica do Pornô de Vingança 

iguala-se à pornografia amadora e as vítimas desta violência são quase em sua totalidade 

mulheres.  

 A autoria do vídeo não é muito clara, a Marcha das Vadias não reconhece o vídeo, 

tampouco o exibe em suas páginas oficiais. Em vários sites, a atriz brasileira conhecida 

como Lola é apontada como a performer e idealizadora do vídeo, em outros espaços a 

iniciativa é atribuída a uma dupla de publicitários  

 A postura da performer no vídeo faz lembrar o expediente do distanciamento 

Brechtiano. O emprego de um personagem-narrador no Teatro Épico de Brecht pretende 

causar estranhamento à plateia que é surpreendida por uma visão crítica dos dilemas sociais 

apresentados na obra ficcional por meio da consciência dos personagens de suas próprias 

contradições e de estar atuando em uma ficção. O estranhamento causado ao espectador, 

apesar de fazer lembrar o V-effekt de Brecht, vai mais além: ao invés de denunciar ao 

público as contradições que o personagem observa naquela realidade ficcional, ou ainda 

revelar que a ficção está cônscia da realidade social, o que a intervenção da protagonista 

produz é a consciência de que a cena de sexo não era uma documentação “autêntica”, sendo 

mais uma encenação militante. 
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 A relação entre realidade e ficção estaria embaralhada, criando uma espécie de 

curto-circuito nas expectativas criadas pelo próprio vídeo em seus instantes iniciais. Não se 

deseja aqui, ressalte-se, desembocar no debate sobre a encenação dos corpos, afetos e 

gestos na produção pornográfica, mas destacar a “roteirização” militante. Pois é certo que 

um documentário sempre inclui uma dose de ficção em sua encenação, escolha de luz e uso 

de recursos artificiais para, note-se, ressaltar a pretensa realidade que se procura invocar. Já 

as ficções possuem uma encenação genuína que, de qualquer maneira, são documentadas, 

registradas e vistas com consciência pelos espectadores de que ali estão presentes, atores, 

diretores, fotógrafos. A consciência da realidade está presente na análise de um filme 

ficcional. 

 Foi Peter Sloterdijk quem, por ocasião dos 200 anos da Crítica da Razão Pura de 

Kant, recuperou, em sua Crítica da Razão Cínica, um habitante da Grécia antiga, um 

morador da Ágora ateniense, a figura de Diógenes, o Cínico. Sloterdijk fez em sua obra 

uma longa viagem desde aquele Kynismo primitivo encontrado na praça de Atenas por onde 

perambulou Diógenes, até o cinismo da modernidade que, presente em estamentos diversos, 

integra a ordem militar, a Academia, a Medicina e, até mesmo, a Indústria Cultural. Seria, 

portanto, uma temeridade, pretender, em três ou quatro curtos parágrafos, resenhar esta obra 

do autor que construiu ao longo de mais de quinhentas páginas, com grande lucidez e 

habilidade, sua Crítica.  

 Resumidamente o Kynismo seria uma doutrina filosófica que, à frente da reflexão, 

colocaria a ação pela abnegação. Para o filósofo alemão, o cinismo primitivo seria uma 

doutrina que, graças à renúncia ao conforto das civilizações, permitiria a preservação da 

identidade do filósofo. Um kynikoi seria, nos termos de Sloterdijk, um dos ancestrais mais 

longínquos dos hippies, dos freaks, dos globe-trotters, das tribos urbanas, um 

“protobêmio”. “Sua probreza espetacular é o preço da liberdade, e é preciso compreender 

isto corretamente. Se ele tivesse podido ser abastado sem qualquer prejuízo para sua 

independência, não teria nada contra. Mas nenhum sábio pode admitir que suas 

necessidades façam dele gato e sapato” (SLOTERDIJK, 2012, p. 223). Seria, portanto, por 

meio do sacrifício de sua identidade social e renúncia ao conforto psíquico da aderência 

acrítica a um grupo político, que o Kynikos salvaguardaria sua identidade existencial.  

 Quando Sloterdijk nos apresenta seu “Gabinete de Cínicos”, ele traz uma galeria de 

personagens históricos, ficcionais ou não, em que se alternam os kynikoi e os cínicos. Entre 

estes últimos, a figura ancestral que se destaca é a de Luciano. Filósofo e alto funcionário 
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do Império Romano, Luciano convivia naquela época com diversas seitas inspiradas pelo 

Kynismo, ele era um irônico cultivado; “Se os kynikoi são os desprezadores do mundo de 

sua época, Luciano por sua vez, é o desprezador dos desprezadores, o moralista dos 

moralistas”6 

 Corresponderia, portanto, a atitude de militância da Protagonista do vídeo, 

intuitivamente, a um impulso kynikos? Tal questão emergiu da provocação que nos deixou 

Sloterdijk na nota de número 22 de sua Crítica da Razão Cínica: 

 

Eis por que o feminismo tem primitivamente um lado kynikos. Talvez chegue ele a 
ser o cerne atual do neo-kynismos. Por exemplo, ele encoraja as mulheres a 
descobrir a masturbação com o objetivo da independência em relação às obrigações 
do matrimônio (SLOTERDIJK, 2012, p. 235) 
 

 Sloterdijk, retoma, provocativo, o assunto mais à frente; “Por isso, há hoje um 

impulso kynikos, iluminista e realista em alguns grupos feministas que, por ocasião de 

manifestações públicas assumem a forma de vitrine de sex shops” (p. 359). 

 A bem da verdade, a iniciativa da performer brasileira está distante de ser única, 

antes, este mesmo impulso kynikos, talvez já se tenha manifestado em outras estratégias de 

combate ao slut shaming7, um gênero de violência contra a mulher do qual o revenge porn é 

tão somente uma jovem espécie. As Marchas das Vadias e o Femen - sem adentrar no justo 

e necessário debate político - também seriam, nestes termos, animados por este neo-

kynismo?  

 

 Um mergulho ainda mais profundo na pornografia também pode oferecer 

interessantes exemplos de ativismo entre atrizes de relevo na Indústria Mainstream deste 

gênero nos Estados Unidos. Restaria posicionar o debate, no entanto, de forma a tentar 

espreitar aquilo que pode diferenciar o kynismo do grego Diógenes, o livre cão vadio8 

habitante da praça, do cinismo do romano Luciano, o cão de guarda dos poderosos. O 

singular vídeo de “ativismo” apresentado parece sugerir um kynismo intuitivo, mas também 

pode marcar o início no Brasil (na Periferia da produção pornográfica), daquilo que na 

                                                 
6
 Nesta chave, a figura do cínico culto parece aproxima-lo do “intelectual orgânico” gramsciano. E, portanto, 

Cinismo x. Kynismo talvez possa fazer eco conceitual com Hegemonia x Contra-Hegemonia. 

7
 O combate ao slut-shaming é a razão pela qual se organizou pela primeira vez em Toronto, no Canadá, a Marcha 

das Vadias.  

8
 Não parece mero acaso que as mulheres que exercem livremente sua sexualidade sejam, ainda hoje, chamadas de 

cadelas ou vadias. Termos que, etimológicamente, fortalecem ainda mais as aproximações entre estas ativistas do campo 
feminista com as origens do Kynismus primitivo. 
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Indústria de alcance Global (Centro) torna- se algo de especial interesse para os estudos em 

Comunicação Social. Um processo que aproxima San Fernando Valley9 de Hollywood; que 

foge das sombras e traz à luz a produção pornográfica; que pretende uma possível 

pornografia feminista, uma pornografia com responsabilidade social (fair-trade), uma 

pornografia com estrelas hypsters, capazes e dispostas a interagir com movimentos sociais 

de gênero e sustentar debates com a Academia. Será que este conjunto de fenômenos - que 

serão ilustrados a seguir por dois ou três exemplos - constituiriam, ao revés do fenômeno do 

pornô de vingança, o surgimento de um projeto de hegemonia, de um “Pride Porn”? E mais, 

estaríamos apenas tratando de cinismo, de um exibicionismo domesticado, ou haveria neste 

fenômeno algum kynismus?  

 Como lembra Lynn Hunt em seu “A invenção da Pornografia”, o obsceno já foi uma 

forma de crítica às autoridades políticas e religiosas, denunciando, por óbvio, seu cinismo. 

O resgate deste caráter crítico é algo bem possível, mesmo em tempos de obscenidade 

adestrada, controlada e vendida de maneira cínica sob o rótulo de pornô. Esta vocação para 

a afirmação de uma Pornografia Política não é algo novo, vem da Idade Média e invade a 

Modernidade ao participar da Revolução Francesa, tal como nos descreve Hunt quando 

aponta as convergências entre pornográfos e revolucionários: 

 

De fato, a Revolução Francesa e a pornografia tinham algumas conexões muito 
íntimas, no plano pessoal e social. Pelo menos dois líderes revolucionários - 
Mirabeau e Saint-Just - escreveram obras pornográficas antes da Revolução, e 
alguns dos principais pornográficos, dos quais Sade é o mais notório, participaram 
diretamente da Revolução. A pornografia de motivação política ajudou a provocar a 
Revolução ao abalar a legitimidade do Antigo Regime como sistema social e 
político. (HUNT, 1999, p.329)  
 

 No primeiro trimestre de 2014 foi lançado o primeiro periódico acadêmico dedicado 

exclusivamente à Pornografia, o Porn Studies é editado pelo Grupo Taylor & Francis, uma 

casa editorial inglesa que, fundada em 1852, edita hoje mais de 1000 periódicos acadêmicos 

por ano. Em seu quadro editorial o Jounal conta com pesquisadores de instituições como o 

Royal College of Art, a Università di Pisa e a Middlesex University; 

 Desde o seu anúncio em 2013, o periódico foi alvo de fortes críticas e a casa 

editorial chegou a receber um manifesto contra a nova publicação. O documento solicitava 

que o conselho editorial fosse alterado ou ainda que a publicação fosse renomeada para 

                                                 
9
 No Vale de San Fernando, Califórnia, estão concentrados alguns dos principais produtores de Pornografia 

Adulta. Em contraste com o famoso Silicon Valley, a região também é ironicamente apelidada de Silicone Valley. 
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Critical Porn Studies. Uma petição online foi preparada pelo grupo Stop Porn Culture e os 

integrantes do conselho editorial da publicação chegaram a ser tratados como apologistas da 

pornografia: “Porn apologists dressing up personal convictions to look more objetivo by 

attaching the word “studies” to the title of their journal”. O corpo editorial foi acusado 

também de estar criando uma publicação que poderia legitimar iniciativas como a criação 

de um Murder Studies, que pensasse o assassinato da perspectiva do assassino (!). Em 

suma, antes mesmo de ser lançada, a publicação já era acusada de ser um think tank, um 

lobista, da Indústria Pornográfica.  

 A despeito de toda a mobilização, a primeira edição de Porn Studies foi lançada e 

reuniu artigos sobre as possibilidades de uma pornografia fair-trade (uma pornografia com 

responsabilidade social, quase que certificada como um alimento orgânico, tão à moda das 

corporações “socialmente responsáveis”). Existiam também textos que debatiam a relação 

entre o feminismo e a pornografia, o papel da autencidade na pornografia feminista, a 

pedagogia da pornografia e a pornografia como pedagogia; a pornografia na China, onde 

ocorre sob censura e vigilância estatal, eram também objetos de atenção. Entre as 

colaboradoras da primeira edição de Porn Studies, uma se diferencia dos demais, Stoya. 

Trata-se de uma jovem performer da Indústria Pornográfica que desde 2008 vem 

colecionando prêmios da “Indústria”. A contribuição de Stoya à Porn Studies recebeu o 

título de Feminism and the Mainstream e assim principia: 

 

“Feminism and pornography both have slippery definitions. 
Feminism is applied to abroad and diverse set of values, worldviews, 
and actions. When a woman demands basic rights and fair treatment, 
it is usually called feminism. When a person builds a for-profit career 
on the discussion of gender or protection of women’s rights, it is 
frequently called feminism. On one end of the feminism spectrum are 
people who believe that all heterosexual activity and all sexualized 
images of women are inherently exploitative, violent, and harmful to 
all women. At the other end are women who think that feminism is 
no longer necessary or that having a vagina makes their every 
frivolous choice a feminist act.” (STOYA, 2014) 

 

O tom do texto de Stoya parece tocar num ponto crucial para Valentina Nappi, uma jovem 

italiana que, após atuar em produções pornográficas na Europa, emigrou para a Califórnia. 

Nappi tem empreendido debates públicos com feministas militantes anti-pornografia. Neste 

contexto, Valentina divulgou um vídeo10. em que aparece nua da cintura pra baixo, sentada 

                                                 
10

http://vimeo.com/69844738  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 8

no chão de um banheiro, de pernas abertas e expondo a vagina11 Ela discursa pausadamente 

e impassível: 

 

“Va detta uma cosa importantissima sulla violenza sulle donne. Su 
cento morti sul lavoro, novantasette sono maschi e solo tre sono 
femmine. Da femmina mi sono incazzata per questo. Se pensate che 
questo non abbia a che fare com la violenza sulle donne vi 
sbagliate: è un problema di ruoli. Finché ci saranno i ruoli e le 
differenze ci sarà la violenza di genere. La violenza di genere nasce 
dall’idea che la donna sia preziosa. Alle bambine si insegna che 
sono preziose e da lì discende la logica delle fighe di legno. A tutte 
queste femministe, fighe di legno, che si riempiono labocca di 
violenza sulle donne e sciocchezze de genere, dico: datela!” 
 

 A sacralização da figura feminina, comumente travestida de diferença de gênero é 

apontada pela atriz como culpada pela violência feminina. O processo de aprendizagem da 

experimentação da sexualidade, o caráter passivo de musa atribuído à mulher- que jamais 

deve tomar a dianteira, antes esperando que se lhe faça a corte- não deixa de ser uma critica 

interessante/interessada. Entretanto, como afirma a antropóloga Lia Zanotta Machado em 

seu “Matar e morrer no masculino e no feminino”, não é na esfera pública que ocorre a 

morte de milhares de mulheres. Valentina Nappi em sua critica à “Donna preziosa” 

esquece-se de que o assassinato de mulheres se dá em sua maioria no ambiente privado, no 

lar e não no mundo da rua, caso dos homens. 

 O surgimento de um sentimento militante na Indústria Pornográfica bem como a 

reprodutibilidade propiciada pelos celulares-câmera é um fenômeno que abre a 

possibilidade de desclassificar o cinismo com o qual a nossa sociedade relaciona-se com o 

pornográfico. As possibilidades de produção caseira de filmes, mesmo quando apropriadas 

por estúdios com a clara intenção de simular intimidade, abrem um novo capítulo de 

reconfigurações na história da Indústria Pornô. Novas possibilidades, muitas ainda pouco 

exploradas, surgem da popularização dos vídeos amadores. 

Ainda é cedo para dizer qual o destino desta Indústria. Quando surgiu o videocassete e os 

cinemas pornográficos começaram a perder uma grande parcela de seu público, previa-se o 

fim do filme pornográfico. Talvez o fato realmente novo, no fenônemo ativista aqui 

chamado de “Pride Porn”, seja a erosão dos contornos nítidos entre frieza e intimidade, 

entre profissionalismo distanciado e calor amador. A explosão de vídeos de vingança na 

                                                 
11 A crueza da exposição da vagina de Nappi - e o choque pretendido - faz lembrar o quadro L’Origine du Monde, 
de Gustave Coubert. 
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Internet, e a militância da “Indústria Adulta” dá pistas da nova fase em que se encontra a 

ideia de intimidade, violência de gênero e esfera privada. 
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