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Resumo 

A presente pesquisa problematizou o aumento do 
consumo pornográfico no Brasil entre 2007 e 2019, 
relacionando-o com as diversas modificações na 
performance do feminino. O projeto buscou 
interpretar como a pornografia se tornou um 
fenômeno social brasileiro nos últimos anos, 
buscando entender quais e de que modo as 
consequências do consumo desse conteúdo - em 
larga escala – podem trazer para o corpo de 
mulheres.  

Introdução  

A pornografia pode ser pensada como um canal de 

subversão, pois coloca os marginalizados em um local de 

protagonismo e usa de uma exploração ampla de tabus 

que podem ser contraditórios até mesmo dentro desse 

mundo subversivo (Maingueneau, 2010).  

Dessa maneira, utilizar esse material como fonte, parte da 

ideia de que existem diversas manifestações de domínio 

socialmente validadas sobre o corpo de mulheres, sendo a 

pornografia uma delas, pode ser capaz de alterar e 

distorcer a consciência corporal e sexual. A categoria 

pornográfica analisada foi a de produções Mainstream, 

essas produções estão inseridas em uma linha tênue 

entre o real e o imaginário, possibilitando pensar a 

maneira que esse conteúdo influencia o corpo e a 

sexualidade no país. 

Material e Métodos 

O método operou entre a leitura teórica e a análise 
do site pornográfico PornHub. Um total de 50 filmes 
de produções profissionais, cada um com média de 
15 minutos, foram analisados, todos eles faziam 
uso das mesmas tags e estavam na categoria “mais 
populares” do site. As tags usadas na descrição 
dos filmes trazem em sua maioria descrições do 
corpo da mulher e do tema do filme, tendo sido 
usadas para filtrar os filmes escolhidos. 
Ferramentas de pesquisa do próprio site foram 
usadas para selecionar os vídeos e uma pasta foi 
montada com eles para fins organizativos. Dados 
divulgados pelo site e por produtoras de conteúdos 
adultos também foram usados, bem como os 
comentários postados, relacionando-os com as tags 
usadas no vídeo, para, dessa forma, relacionar as 
obras com o contexto atual, no quel a mulher e o 

corpo feminino estão inseridos socialmente no 
Brasil. 

Resultados e Discussão 

Segundo dados disponibilizados em 2019 por 
RedTube e pelo PornHub 22 milhões de pessoas 
declararam consumir pornografia no país –  76% 
homens e 24%  mulheres. A maior parte é 
composta por jovens (58% têm menos de 35 anos), 
de classe média alta (49% pertencem à classe B) e 
que estão em um relacionamento sério (69% são 
casados ou estão namorando). Dessa maneira, 
pensar no consumo pornográfico e em suas 
implicações sociais permite um entendimento maior 
das modificações de ideais estéticos e de como 
padrões de gênero e sexualidade são variáveis. 

Conclusão  

A análise dos vídeos e das tags evidenciam que o 
desejo sobre o corpo feminino no mundo 
pornográfico se dá por categorias isoladas, que 
são demonstradas em padrões corporais, em sua 
grande maioria fetichizados. É importante lembrar 
que a pornografia é um mercado, e como tal, está 
sujeita a uma lógica de oferta e demanda,  
lançando e seguindo tendências, como, por 
exemplo, a onda de labioplastias realizadas no 
país, onda que sofreu e ainda sofre influência de 
ideais pornográficos, e reverbera no próprio pornô, 
que hoje segue a linha de um imaginário que 
ajudou a estabelecer.  Enfim, os filmes 
pornográficos são uma produção cultural e, dessa 
maneira, refletem a cultura em que estão 
inseridos, influenciando-a e sendo influenciados. 
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