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Este paper se baseia em parte da discussão que realizei em minha tese de doutorado,
na qual busquei compreender um dos ramos do mercado erótico – a pornografia – a partir
de um ponto de vista bastante particular e que leva em consideração o modo como ela
chega à internet.
Escolhi como foco de meu trabalho a chamada pornografia alternativa ou altporn,
gênero de produções intimamente ligado aos desenvolvimentos tecnológicos e às redes de
conexão online. Após meses de um longo mapeamento, cheguei à XXP1, única produtora
altporn do Brasil. Ao longo de mais de 2 anos, pude acompanhar todo o processo de
produção de cenas e fotografias, além de seguir os muitos deslocamentos de meus sujeitos
de pesquisa, especialmente Rufus e Lola, pela cidade de São Paulo.
Assim, surgiram questões que vão desde os usos do aparato tecnológico, passando
pelas circulações no espaço urbano, até o entendimento do que caracteriza e singulariza o
altporn enquanto gênero. Foi seguindo os muitos percursos de meus sujeitos de pesquisa
que me deparei com o estabelecimento de diversas conexões. Conexões entre pessoas.
Conexões entre redes – materiais e imateriais - e pessoas. Conexões entre pessoas,
tecnologias e espaços. Conexões entre corpos, atos sexuais e tecnologias. Conexões entre
categorias. Conexões fluidas, contingentes, construídas.
Assim, neste paper2, mostro quais são as apropriações do espaço urbano, as quais
colocam em relação lugares, tecnologia e pornografia. Deste modo, o primeiro ponto é a
materialidade e a mobilidade da tecnologia. Algo notável, durante todo o trabalho de
campo, foi o uso constante das mais diversas tecnologias, por eles, mas também por mim.
Trabalho, então, com a infinidade de telas que foram aparecendo, não apenas a do
computador, onde imagens e vídeos são exibidos, mas também telas de smartphones,
tablets e câmeras. Em relação à mobilidade, a discussão está centrada nas ferramentas,
programas e aplicativos de geolocalização e no modo como estes foram utilizados pelos
1

Todos os nomes que aparecem, neste artigo, foram modificados. Isto se justifica pela necessidade de prezar
ao máximo pela privacidade dos sujeitos de pesquisa. Ainda que isto seja difícil, devido à internet e à
visibilidade atual da produtora e seus integrantes, acredito que cabe ao antropólogo tomar as devidas
precauções, que evitem exposições desnecessárias. O único nome mantido – com a devida autorização – é o
da criadora do PopPorn Festival. Rufus e Lola, citados diversas vezes, são os donos e produtores da XXP.
2
Uma discussão mais detalhada da relação entre pornografia, internet, o alternativo e espaço urbano pode ser
encontrada no quarto capítulo de minha tese (Parreiras, 2015).
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meus sujeitos de pesquisa (e por mim) em seus deslocamentos e trajetórias. Reflito, ainda,
sobre as imagens da cidade que aparecem nestes deslocamentos. Para tal, analiso as muitas
imagens que eles postam constantemente em programas específicos para isso
(especialmente o Instagram e o Foursquare) e de que modo a cidade e seus trajetos são
apresentados. Por fim, proponho uma discussão sobre os conceitos de submundo e
subcultura, mostrando que, para entender a XXP, é necessário pensar em redes do
alternativo e na ideia de estilos.
Deste modo, definir o significado de alternativo, para a XXP, envolve levar em
consideração a interseção de muitos fatores, tais como, os corpos exibidos, os atos sexuais,
a relação com o público consumidor, as relações de trabalho estabelecidas entre produtores
e atores – atrizes. No entanto, creio que meu maior insight de pesquisa veio quando percebi
que, falar apenas de pornografia e erotismo, seria deixar de lado uma série de relações e
conexões, dentre elas, o modo como meus sujeitos de pesquisa se deslocavam pela cidade
de São Paulo e de que modo construíam narrativas tanto espaciais quanto pornográficas.
Como ficou claro, ao longo do campo, os deslocamentos realizados pelos sujeitos de
pesquisa, na cidade de São Paulo, permitem entender outros lados do conceito de
alternativo, bem como perceber que redes de relações suportam e dão base à XXP. O
submundo – categoria e espaço de grande importância para a produção pornográfica e que
está presente no slogan, nos vídeos, nas fotografias e nos discursos – representa um modo
específico de se relacionar e dar significado ao espaço urbano, além de trazer, em si, a ideia
de junção de pessoas que partilham valores, crenças e um estilo de vida.
Ao longo da incursão etnográfica, foram muitas as andanças pela cidade de São
Paulo, sendo que pude perceber, nestes trajetos, as significações que o espaço urbano
ganhava, para os sujeitos de pesquisa. Além de ser o cenário para gravações, a cidade é
também apropriada por eles para outros fins, como o estabelecimento de parcerias e a
demarcação de territórios – ainda que fluidos e contingentes – do alternativo.
Parte do material etnográfico apresentado, neste paper, é composta por imagens, a
fim de mostrar como são criadas representações do urbano, por meio deste artifício.
Proponho a discussão dos conceitos de submundo, redes, conexões e estilo de vida,
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associando-os à pornografia e ao aparato tecnológico, como forma de chegar a um
entendimento mais robusto do que chamamos de alternativo.
Andanças e conexões
@xxp
BitPlay com Liana e sua nova Tattoo (@ Cross Tattoo) [pic]: http://4sq.com/SChCz6
9:27 PM - Dec 3, 2012

@xxp
I'm at Gemini (São Paulo) [pic]:http://4sq.com/ULUGA4
3:58 PM - Nov 17, 2012

@xxp
Bit Play (@ Brasil Game Show - (BGS 2012) w/ 59 others) http://4sq.com/OzTexm
Foursquare

6:24 PM - Oct 14, 2012

@xxp
Crack comendo solto! (@ Cracolândia)http://4sq.com/Q7xU2a
Foursquare12:03 AM - Sep 23, 2012

@xxp
Gravando. (@ Caffeine Sound Studio)http://4sq.com/MpyM2z
Foursquare

7:49 PM - Aug 4, 2012

@xxp
Esta será a vista das janelas do@poppornfestival na Trackers (@ Trackertower) [foto]:
http://4sq.com/KszGHP

Desde o início da pesquisa, um de meus maiores objetivos era seguir fluxos e
conexões, que me permitissem entender os modos como a pornografia online se apresenta.
Ao delimitar a XXP como escopo de campo, deparei-me com sujeitos de pesquisa
altamente conectados e usuários de diferentes dispositivos, programas e aplicativos, que
permitem a ampliação das redes de relação e novos tipos de conexões, envolvendo
humanos e, também, objetos e lugares.
Com os objetos, porque os sujeitos de pesquisa estabelecem interações muito
particulares com os dispositivos de conexão – e isto corrobora a ideia de que a pornografia
alternativa está diretamente ligada aos desenvolvimentos tecnológicos, e só se torna
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possível por meio deles. Celulares, tablets e computadores aparecem em diferentes cenários
e com usos diversos. Celulares, por exemplo, são meios para realizar ligações, mas,
também, para acessar aplicativos, geolocalização, produzir fotografias e vídeos, permitir
interações entre pessoas.
A tecnologia propicia a conexão com lugares. A partir disso, são possíveis
ressignificações dos espaços, que passam a adquirir sentido por meio da mediação
tecnológica. Assim, cria-se a tríade pessoa – objeto/tecnologia – espaço, a qual pode tomar
diferentes formas e configurações. Estas construções do espaço urbano, mediadas pela
tecnologia, aparecem, nesta pesquisa, de muitos modos. Gostaria de ressaltar dois deles: a
geolocalização e as fotografias da e na cidade.
Abri este item com a transcrição de postagens, no Twitter, que trazem a
característica comum de apresentarem citações de lugares, da cidade de São Paulo. Apesar
de grande parte das mídias e redes sociais permitirem, atualmente, a localização do usuário,
durante a pesquisa o grande sucesso era o Foursquare.
Este aplicativo, lançado em 2009, tem como objetivo permitir ao usuário
experiências com/nos os lugares – urbanos ou não –, por meio do uso da tecnologia. Suas
funcionalidades principais são: geolocalização (os check-ins), sugestão de locais próximos
e rede social.
Ao longo da pesquisa de campo, o Foursquare foi muito usado, principalmente por
Rufus, para marcar os lugares onde se encontrava. Eu mesma me utilizei dele para marcar
as minhas andanças, relativas ou não à pesquisa. Durante 2 anos, segui todos os check-ins
realizados pelo perfil da XXP e pude, deste modo, perceber quais suas trajetórias e fluxos
pelo espaço urbano. Sem dúvida, esse aplicativo foi, para além de cenário, um instrumento
de pesquisa extremamente útil, visto que, de outro modo, eu não conseguiria, com tanta
facilidade, visualizar estas circulações.
Nos últimos anos, muito tem sido produzido sobre as relações das pessoas com os
telefones celulares e os aplicativos. Os trabalhos vão, desde as implicações sociais – como
o suposto isolamento e rompimento de relações humanas básicas (Turkle, 2010) – passando
pelo uso difundido destas tecnologias, até as possibilidades, cada vez mais precisas, de
localização geográfica. Parte desta literatura busca entender a relação das tecnologias
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móveis com as apropriações do espaço das cidades, mostrando como são muitas as
ressignificações dos lugares, por meio da mediação tecnológica.
De acordo com Licoppe (2013), locative media se refere a qualquer serviço de rede
disponível, em terminais móveis, e que permite, aos usuários em movimento, a consciência
de localização. Aplicativos móveis são produzidos para permitir novas formas de conexão
com os cenários públicos urbanos. Trabalham, então, com dois princípios centrais:
serendipity e eventfulness. Ambos trazem o ponto em comum de propiciarem encontros não
planejados e criarem urban playful spaces (Souza e Silva & Hjorth, 2009).
De acordo com Silva (2013), as tecnologias móveis, além de localizarem os
usuários no espaço, permitem que os laços com os lugares sejam reforçados. Além disso,
passam a ser possíveis novas experiências, tanto na experimentação dos locais, quanto na
geração de relações interpessoais. Assim, os aplicativos de geolocalização trazem consigo
três importantes questões: privacidade, sociabilidade e espacialidade.
Nesse sentido, há o questionamento dos limites do que pode e deve ser publicado,
visto que o alcance de algo tão público e, ao mesmo tempo, tão íntimo – sua localização –,
passa a ser de domínio de uma rede maior de pessoas.
Existe, por outro lado, a possibilidade de estabelecer novas relações interpessoais,
pois, ao efetuar o check-in em um local, passa a ser possível visualizar todos os usuários
próximos. Não raras vezes, desconhecidos me adicionaram em suas listas de contatos,
passando a ter acesso a todos os meus deslocamentos. No caso da produtora, esta é uma
prática que facilita a divulgação e o aumento do alcance.
Por fim, há aquele que, em meu entendimento, representa o principal deslocamento:
as espacialidades. Ao contrário do que advogam certos autores, não há um abandono do
espaço físico e das relações que nele se dão, mas sim, uma mudança de significado, com
novas ocupações, circulações e conexões.
Em um belo ensaio, sobre os diferentes modos de sentir a cidade, Jungnickel (2004)
mostra como a tecnologia reconfigura as relações com os lugares e comunidades,
permitindo novas práticas e jeitos de experimentar a cidade. Desse modo, criam-se
mudanças consideráveis nos modos como olhamos, circulamos e nos conectamos com o
espaço urbano e, também, em como procuramos objetos, lugares, pessoas ou informação.
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O que os aplicativos de geolocalização fazem é adicionar histórias aos lugares,
sendo que cada usuário pode criar novas narrativas de cada localidade e interagir com as
narrativas de outras pessoas. É gerada uma nova forma de storytelling, em que cada lugar
recebe camadas de histórias, que ficam disponíveis online. Assim,
Using hand held devices such as mobile phones or PDAs people can
narrate their own multimedia content using text, drawnings, images, film
or sound. They can add new locations, content and the “threads”, which
link them together or simply read other people’s content in any order they
choose (Jungnickel, 2004, p. 3).

Se formos pensar nas localizações de Rufus e Lola, grande parte delas está
diretamente relacionada com a pornografia ou com o mercado erótico. Neste sentido,
demarcam locais onde se realizaram gravações, eventos ou parcerias. Áreas de passagem,
tais como, ruas, praças, bairros ou regiões, também foram comuns. Muitos check-ins
vinham acompanhados por fotografias, que remetiam ao lugar em si ou às ações ali
desenvolvidas.
De acordo com essa lógica, ao efetuar check-ins e publicá-los, em variadas redes
sociais, Rufus cria suas próprias narrativas e histórias sobre os espaços, pelos quais circula,
na cidade de São Paulo. São modos muito peculiares de vivenciar e experimentar os lugares
e dotá-los de novos significados. Se a tecnologia proporciona interações e leituras outras
dos espaços, na XXP isto ocorre por meio dos comentários adicionados aos check-ins e às
fotografias, que os acompanham. Para além de apenas demarcarem sua presença, eles criam
sentidos para cada um dos lugares, sendo que é, dessa maneira, que ressignificações são
possíveis, assim como apropriações para as práticas pornográficas.
Como mostra Jungnickel (2004), a tecnologia permite que as pessoas naveguem
pela cidade: verbal, textual ou visualmente. Passam a ser possíveis registros imediatos, cada
vez mais precisos geograficamente e que trazem consigo a captura do transitório e do
agora. Se partimos de uma perspectiva que toma os espaços como transitórios e
contingentes, isto é, não formados apenas por sua materialidade física, a tecnologia
multiplica as construções possíveis. Pelas lentes de câmeras de celulares ou por textos
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descritivos, cada lugar é registrado de modo único e representa uma nova história, uma
nova narrativa e uma nova maneira de criar significado.
De Certeau (1994), apesar de não falar especificamente das conexões entre
tecnologia e cidades, propõe uma argumentação semelhante. De acordo com ele, ao estudar
as cidades, é preciso dar conta de suas “práticas microbianas, singulares e plurais” (p. 175).
É daí que ele chega a formular a ideia de uma teoria das práticas cotidianas.
Ao dar enfoque especial ao ato de caminhar pela cidade, ele propõe que, nessa ação,
espaços são moldados e tecidos. Estas andanças geram relatos, os quais se caracterizam
pela bricolagem, com a união de referentes diversos. Relatos, marcados pela descrição, são
“atos culturalmente criadores” e podem fundar espaços. É a partir desse raciocínio que
sugere os conceitos de táticas e operações, em que passamos a não pensar apenas na
estrutura, e centramos o foco nas ações. Assim procedendo, depreende-se que o espaço é
um lugar praticado. Desse modo,
As redes dessas escrituras avançando e entrecruzando-se compõem uma
história múltipla, sem autor nem espectador, formada em fragmentos de
trajetórias e em alterações de espaços: com relação às representações, ela
permanece cotidianamente, indefinidamente, outra (De Certeau, 1994, p.
171).
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Mas por que as fotografias? Tal como Cruz (2012), acredito que as fotos
representam práticas reveladoras da construção das memórias e de modos de ver o mundo,
além de fazerem parte do processo de constituição das subjetividades, espaços, identidades
e vínculos sociais.
As fotografias e descrições aqui reproduzidas atestam a contingência dos espaços.
Eles são, de algum modo, aquilo que é capturado pela lente das câmeras, ou descrito
textualmente, mas não se resumem a isto. Ao contrário, os lugares são a soma de todas
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estas referências e dos muitos modos como cada pessoa estabelece conexões, ocupações e
significações. Assim, são possíveis muitos relatos e muitas leituras. A maneira como a
XXP, e especialmente Rufus, constrói estas representações, me parece diretamente
relacionada à sua própria ideia de espaço: os lugares e o ambiente urbano se destinam a
serem ocupados.
Ao analisar este rico e diverso material etnográfico, pude notar que há,
primeiramente, a ideia de mostrar diferentes usos dos lugares. Lugares devem ser ocupados
pela pornografia e, não raras vezes, a cidade é vista como pano de fundo de poses eróticas.
Lugares são cenários, seja para práticas cotidianas – tais como, caminhar, comer, realizar
compras, entrar em contato como outras pessoas –, como para dar lugar a atos sexuais,
brincando até mesmo com as fronteiras entre público e privado. Lugares são para a
sociabilidade, permitindo a criação de redes de pessoas. Lugares podem ser decrépitos,
sujos, abandonados, provocando tanto o fascínio com esta posição marginal, quanto a
crítica social.
Submundo e as redes do alternativo

A partir da observação destas marcações, comecei a perceber que as circulações dos
produtores de pornografia alternativa se concentravam em algumas regiões da cidade de
São Paulo, especialmente, o Centro, os Jardins e o chamado Baixo Augusta. No entanto,
não há qualquer fixidez nestas circulações. Elas apontam para regiões de maior frequência,
mas isto não significa que as relações dos produtores de altporn, com a cidade, se esgotem
em áreas demarcadas de São Paulo. Também não é aleatório que as regiões citadas sejam
privilegiadas: representam partes da cidade comumente associadas a culturas e grupos
considerados alternativos. Voltarei a este ponto à frente.
Em relação aos estudos sobre cidades, parto de uma perspectiva que não toma os
espaços, lugares e territórios como dados fechados em si mesmos. Ao contrário, eles são,
constantemente, dotados de sentidos diferentes, a partir dos usos e das relações, que neles
se estabelecem. Deste modo, um mesmo lugar físico pode adquirir usos e interpretações
diversos, não, diretamente, relacionados à sua materialidade.
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As regiões citadas, principalmente, o Centro e o Baixo Augusta, são comumente
associadas à circulação de diferentes grupos3. Vega (2011), por exemplo, mostra como a
rua Augusta representa um território, onde convivem diferentes agrupamentos, tais como,
emos, rockers, modernos, skinheads, mods, sem-rótulos, punks, rude boys, indies. E eu
acrescentaria alguns outros: nerds, gamers e alternativos, de um modo geral.
No mapa abaixo, é possível visualizar as principais áreas de circulação dos
membros da XXP:

3

Ao longo dos anos, variadas pesquisas foram conduzidas entre diferentes grupos para tentar explicar as
muitas formas de apropriação do espaço urbano nestas regiões. Cito algumas: Vega (2011), Zimmermann
(2011), Perlongher (1987), Kruger (2008).
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Acredito ser válido retomar alguns referenciais teóricos da antropologia e
sociologia urbanas. Este balanço bibliográfico nos ajuda a situar os dados etnográficos e
perceber quais são as imagens, representações e construções de cidade, encontradas entre
os sujeitos de pesquisa. Além disso, permite compreender como a tecnologia atua como
mediadora de novas relações e interações.
Perlongher (2005) traz um conceito, que me parece bastante rentável para pensar
as muitas circulações empreendidas no espaço urbano: o de territorialidade itinerante.
Ao pensar a concentração de michês no centro da cidade de São Paulo, ainda na década
de 80, ele percebeu que não ocorria uma fixação espacial, no sentido clássico de gueto ou
região moral4, mas sim, fluxos e derivas, tanto espaciais quanto classificatórios. Não há,
assim, uma fixação no espaço, mas uma junção constante de derivas e devires. A partir
daí, são possíveis diferentes territorializações, desterritorializações e reterritorializações,
mostrando o quão fluidas são as relações desenvolvidas pelas pessoas, entre si, e com os
espaços, por onde circulam e dos quais se apropriam.
Antônio Augusto Arantes, ao propor a ideia de territorialidade flexível (2000, p.
107), apresenta uma argumentação semelhante: o espaço é construído, coletivamente, a
partir de fronteiras simbólicas que “ordenam as categorias e grupos sociais em suas
mútuas relações” (p. 106). Assim, nenhuma localidade é neutra. Ao contrário, coexistem,
nos espaços, diferentes marcas sociais da diferença, sendo que este é um dos fatores a ser
considerado, para entender as muitas apropriações e usos possíveis de um mesmo lugar.
É possível, portanto, delimitar um espaço físico para a pornografia alternativa?
Como afirmei acima, podemos localizar regiões da cidade, mas isto não significa falar
em fronteiras territoriais fixas e demarcadas. O que venho tentando sugerir, até aqui, é
que o espaço é fluido, na medida em que as relações, que lhe fazem ter significado,
4

As principais referências neste campo de estudos, sobre gueto e região moral, são: PARK, Robert
Ezra. A cidade: sugestões para a investigação do comportamento humano no meio urbano. In:
VELHO, Otávio Guilherme. O fenômeno urbano. Rio de Janeiro: Zahar, 1973; WIRTH, Louis. O
urbanismo como modo de vida. In: VELHO, Otávio Guilherme. O fenômeno urbano. Rio de Janeiro:
Zahar, 1973;LEVINE,Martin. Gay Guetto. In: Gay Men. New York: Harper & Row Publishers, 1979,
p.182-204.
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também o são. Não faz sentido, então, falar que o altporn só está localizado na região
central de São Paulo ou que a XXP é sua sede física, localizada na zona norte da cidade.
A XXP – ou seus integrantes – circula pelos espaços urbanos e, neste percurso, alguns
deles são, obviamente, privilegiados, por estarem mais próximos de crenças ou objetivos
da produtora, ou por permitirem certos tipos de relações, inconcebíveis em outros
lugares.
Neste sentido, a tecnologia é uma aliada poderosa e inovadora, na medida em que
propicia novas conexões com os espaços, localizações mais precisas e a exteriorização
instantânea tanto da materialidade dos espaços, quanto de suas ocupações e significados.
Gupta e Ferguson (1992) ajudam a elaborar teoricamente as circulações e relações
com o espaço, observadas na pesquisa de campo. Os autores postulam a necessidade de
quebrar com o isomorfismo, que coloca em relação direta espaço – lugar – cultura identidade. Como, então, entender as diferenças culturais, no interior de uma localidade?
Para eles, compreender as diferenças só é possível, na medida em que forem
abandonados “os clichês sobre cultura (localizada)”.
O isomorfismo oculta as “topografias de poder” e deixa de lado o fato de que a
identidade de um lugar surge da intersecção entre seu envolvimento específico, em um
sistema de espaços hierarquicamente organizados, e a sua construção cultural, como
comunidade ou localidade. Lugares, espaços, localidades não são entidades préexistentes, mas se formam a partir de relações, envolvendo, tanto outros espaços, quanto
pessoas. Desta maneira, o espaço passa a ser tomado como uma ferramenta analítica, um
recorte metodológico, uma categoria construída e não essencializada, permeada e forjada
por uma série de relações de poder. Assim,

[...]

by

always

foregrounding

the

spatial

distribution

of

hierarchicalpower relations, we can better understand the process
whereby a space achieves a distinctive identity as a place. Keeping in
mind that notions of locality or community refer both to a demarcated
physical space and to clusters of interaction, we can see that the identity
of a place emerges by the intersection of its specific involvement in a
system of hierarchically organized spaces with its cultural construction
as a community or locality (Gupta & Ferguson, 1992, p. 8).
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Manter o isomorfismo é pensar a identidade como diretamente dada, a partir do
lugar e do espaço em que o indivíduo se situa. A sugestão de Gupta & Ferguson,
tomando como base Benedict Anderson5 (2008), é pensar comunidade como uma
localidade imaginada. Assim, enquanto tal, elas são socialmente construídas, a partir de
relações estabelecidas entre seus membros, além de demarcarem um lugar simbólico,
onde estas relações e conexões podem continuar se reproduzindo.
No vocabulário da XXP, aparece, recorrentemente, o termo submundo. Esse uso
aparece já na logomarca da produtora. Quando iniciei o campo, lia-se: “XXP –
Adulterando o Submundo”. Logo que o site sofreu sua primeira reformulação e se tornou
mais interativo, a frase mudou para “XXP – Conectando o Submundo”.
Apenas estes dois logos já oferecem uma série de elementos, para pensar e
entender melhor os modos como pornografia, pessoas e internet se organizam, quando se
fala em altporn. O primeiro ponto é a presença da palavra submundo. À primeira vista,
este termo pode parecer depreciativo, graças ao prefixo sub-, mas penso que ele tem um
sentido muito claro, neste contexto.
Caminha, lado a lado, com as propostas mais amplas dos idealizadores da
produtora. Estas propostas estão colocadas de forma textual na descrição da produtora: na
XXP, as pessoas vão encontrar pornografia – e um tipo muito específico desta -, mas
também uma estética que a acompanha. Reproduzo parte da descrição:
A XXP é a reunião de três caras e diversos grupos de pessoas que
juntos produzem pornografia (...) Acreditamos em conexões, por isso
contamos com outras pessoas e grupos para tornar tudo o que fazemos
mais interessante: bandas, estilistas, poetas, prostitutas, webdevelopers,
escritores, amigos bêbados, jornalistas, strippers, designers, dançarinas,
engolidoras de fogo, fotógrafos, atrizes e atores da indústria
pornográfica, camelôs, locutores, videomakers, enfim, uma revoada de
desajustados.

5

No livro Comunidades Imaginadas (2008), Anderson propõe refletir a respeito da idéia de nacionalismo.
Para tal, parte, “dentro de um espírito antropológico”, da definição de nação como uma comunidade
política imaginada – e imaginada como sendo intrinsecamente limitada e, ao mesmo tempo, soberana.
(p.32). Ela é imaginada porque, por mais que os cidadãos estejam espalhados por diferentes localidades
espaciais, há a partilha de uma comunhão e fraternidade entre eles.
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Algumas palavras e frases saltam aos olhos, quando lemos esta descrição:
“reunião de diversos grupos de pessoas”, “conexões”, citação dos diferentes grupos e
“revoada de desajustados”. Se formos pensar neste texto, associado à logomarca, vemos
como as ideias centrais permanecem as mesmas: a XXP é um empreendimento que se
pretende fora do mercado mais convencional da pornografia e também advoga pela
junção das diferenças e de todos aqueles colocados à margem da cultura massificada (os
desajustados ou habitantes dos submundos). Tudo isso é corroborado pela descrição de
topo de página do site: garotas nuas, bandas independentes, altporn, e experiências
pornográficas. De certo modo, isto se assemelha ao apontado pela literatura internacional
(Attwood, 2007 e Paasonen, 2010) sobre altporn, gênero que aparece quase sempre
ligado a certas subculturas, tendências e estéticas independentes.
A Antropologia possui uma longa tradição de trabalhos que tomam como foco as
subculturas e os diferentes estilos de vida. Hebdige (2002) é uma referência pioneira,
neste campo de estudos. Sua proposta é entender o que se chama de subcultura, a partir
de suas formas e rituais e, também, dos objetos que, porventura, particularizem-na. Para
tal, utiliza como centro de sua análise os teddy boys, rockers, mods, skinheads e punks.
De antemão, o autor faz uma observação bastante pertinente: o conceito de
subcultura é permeado por disputas, sendo que é, na definição de estilos, que o conflito
entre diferentes pontos de vista emerge. Para ele, a subcultura ganha sentido através do
estilo, manifestado por meio de determinados objetos e práticas. Seu percurso
argumentativo parte de uma revisão de estudos realizados, na Grã-Bretanha,
especialmente aqueles influenciados por Raymond Williams6.
Ao pensar, especificamente, na palavra subcultura, automaticamente vem à mente
a relação direta com o conceito de cultura. O prefixo sub pode adquirir algumas
significações, mas, pelo menos à primeira vista, sugere algo inferior ou menor se
comparado à cultura hegemônica. Sub- pode também indicar desvio, transgressão ou
subversão de uma ordem ou normatividade dada. Para Hebdige (2002), as subculturas
expressam um conjunto imaginário de relações e são, ao mesmo tempo, reais e
ideológicas. Assim,
6

São fundamentais os trabalhos realizados no Centre for Contemporary Cultural Studies, de Birmingham.
Fundado por Richard Hoggart, em 1964, foi o responsável por legitimar o campo dos cultural studies.
Alguns nomes importantes desde Centro são: Stuart Hall, Paul Willis, Sadie Plant, Frank Webster e o
próprio Dick Hebdige. Entre os principais temas de estudo se destacam as subculturas, a cultura popular e
os estudos de mídia.
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Los conceptos inseparables de “coyuntura” y “especificidad” (en los
que cada subcultura representa un “momento” distintivo, uma respuesta
particular a un conjunto particular de circunstancias) son, por lo tanto,
indispensables para un estudio del estilo subcultural (Hebdige, 2002, p.
117).

Em sua argumentação, as subculturas são tomadas como a representação dos
ruídos, ou seja, como interferências, na sequência ordenada da vida social. Assim sendo,
os desvios têm a capacidade de revelar o caráter arbitrário dos códigos, que embasam
todas as formas de discurso. Além disso, as transgressões das normas consensuais, que as
subculturas podem representar, trazem consigo a capacidade de inquietar e de provocar.
Ao fazerem isto, colocam desafios simbólicos a uma ordem simbólica institucionalizada.
As subculturas operam por códigos específicos, que são partilhados por aqueles
que delas fazem parte. Por meio de rituais de consumo e de estilo, a subcultura se
legitima e passa a comunicar seus significados, inicialmente de resistência e subversão.
Em relação aos estilos, Hebdige defende que a criação e difusão de novos estilos
está vinculada ao processo de produção, publicidade e imagem. A contradição é que esta
lógica midiática coloca em questão o poder subversivo da subcultura. Neste caso, o ator
principal é o mercado. Com isto, ele conclui que o ciclo das subculturas vai da oposição e
resistência, frente à ordem hegemônica, à integração a ela. Neste sentido, são
fundamentais os meios de comunicação e o mercado.
Em uma releitura de suas formulações, realizada 30 anos após a publicação do
livro, Hebdige (2012) pontua que se trata de uma obra datada, fruto de sua época. De
acordo com ele, toda a ênfase, naquele momento (1979), estava na subversão,
transgressão, resistência, descontextualização e recontextualização de signos. Deste
modo, hoje faria mais sentido pensar em nichos – intimamente ligados ao mercado e à
publicidade – e em spaces-in-between.
Deste modo, o que nos interessa reter dessa argumentação? Apesar de reconhecer
a importância desta elaboração teórica, acredito que o termo subcultura traz consigo
problemas e, de certo modo, encapsula e engessa identidades. No entanto, trabalhar com
a noção de estilos se mostra extremamente rentável, visto que, aquilo que denominamos
alternativo aparece relacionado a estéticas e estilos de vida muito particulares. A meu
ver, para explicar as realidades vivenciadas, em campo, faz mais sentido, utilizar
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submundo e subcultura como nomenclaturas êmicas. Em termos analíticos, proponho
pensar em fluxos e redes de relações e conexões, as quais se estendem, por meio da
pornografia, mas para além dela.
Assim, submundo funciona, para a XXP, como o agregador de pessoas, práticas,
espaços, atos sexuais, corpos e estilos de vida, que fugiriam daqueles tomados como mais
tradicionais/convencionais. E isto está expresso nos vídeos, fotos, locações escolhidas
para as filmagens, corpos que entram em cena (tatuados, com piercings e não
necessariamente ligados aos padrões de beleza socialmente mais valorizados), postagens
no Twitter, nos textos do fanzine e nas parcerias que firmam com diferentes pessoas –
ligadas ou não ao mercado erótico –, que circulam por lugares e estilos mais alternativos.
Além disso, submundo é sinônimo de transgressão e subversão das normas,
consideradas convencionais, de sexo e sexualidades. Ou pode ser o flerte com cenários e
locações, nas quais há símbolos, construções e objetos considerados sujos, decrépitos,
decadentes ou proibidos.

Fachinni (2008) traz uma contribuição importante para entender a ideia de estilos:
toma-los como operadores da diferença. Dessa maneira,
(...) é preciso pensar que os estilos não são produzidos por sujeitos prédados, que agem de forma inteiramente consciente em relação aos
efeitos a serem provocados pelas mensagens comunicadas por dada
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composição de aparência, atitude e música. Os sujeitos são constituídos
no processo de citar e deslocar normas sociais e isso pode se dar no
processo de composição de um estilo (Fachinni, 2008, p. 107/108).

Deste modo, o estilo alternativo se baseia em determinados símbolos e práticas,
que vão, desde a preferência e consumo de certos tipos de música e indumentárias
(modernos, independentes), até a circulação por lugares específicos da cidade de São
Paulo. Devido à ligação íntima com as tecnologias de conexão, o alternativo também
engloba os nerds, geeks e gamers. Esta influência tecnológica, na constituição do estilo –
de vida, de pornografia e de práticas sexuais –, é tão marcante que Lola chegou a afirmar,
repetidas vezes, que a XXP é uma “pornografia de nerds para nerds”.
Acredito que valha analisar, brevemente, o que está sendo chamado de nerd, geek
e gamer. Nerd é uma pessoa ligada aos estudos e à tecnologia. Geek caracteriza aqueles
viciados em tecnologia e profundos conhecedores de seus avanços e desenvolvimentos. E
gamer é qualquer pessoa aficionada por jogos, interativos ou não. Nota-se que estas três
classificações trazem, em comum, a ligação com as tecnologias de conexão. Além disso,
essas categorias são comumente caracterizadas pela presença de determinados signos,
tais como, óculos estilizados e objetos que simbolizem tecnologias – celulares,
computadores, joysticks. A XXP se aproveita destes símbolos para criar fantasias e
fetiches, criando um pornô alternativo nerd/geek/gamer. Isto fica bastante claro nas cenas
encontradas no site e também nas postagens do Twitter:
@xxp
Nerd

gostosa

entrevista

Paulão

da

banda

Velhas

Virgens

http://migre.me/cJQNT#Skynerd
1FAVORITE

10:00 PM - Jan 9, 2013

@xxp
I added a video to a @YouTube: Cozinheira nerd ensina a preparar um hotdog alemão
12:03 AM - Dec 11, 2012

@xxp
Nerds gostosas jogando Lollipop Chainsaw: http://migre.me/besPm#Skynerd
5:51 PM - Oct 19, 2012 • Details

@xxp
Nerds gostosas visitam a Brasil Game Show 2012 http://migre.me/bbNqw #Skynerd
4:20 AM - Oct 17, 2012 • Details
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@xxp
Video novo no ar, as nossas Nerds em Nerd Sex
1RETWEET 12:49 AM - Sep 5, 2012 • Details

@xxp
Nerds gostosas jogando God of War - III http://migre.me/axQtE#Skynerd
11:53 AM - Sep 2, 2012 • Details

A pornografia é apenas mais uma das práticas vinculadas ao amplo estilo
alternativo. Como mostrei no Capítulo 3, o altporn trabalha a partir de convenções que o
caracterizam como gênero cinematográfico e que envolvem quatro pontos centrais:
corpos, atos sexuais, enfoque fetichista e o questionamento dos limites entre produtores e
consumidores, realidade e representação.
A partir do que foi discutido até aqui, penso que podemos acrescentar ao escopo
da pornografia alternativa três características definidoras e de diferenciação: o
questionamento de normas e padrões hegemônicos, ocupando o que nomeiam de
submundo; o funcionamento por meio de parcerias e conexões dentro e para além do
mercado erótico; e a adoção e propagação de um estilo de vida alternativo, que engloba
músicas, lugares, modos de vestir e parcerias.
Por mais que a XXP seja moldada, a partir das trajetórias de vida de Rufus e Lola
- e por que não dizer de seus scripts sexuais (Gagnon , 2006) -, ela não seria possível sem
o estabelecimento de redes de relações, entre diferentes pessoas, que partilham das
mesmas crenças, objetivos e apreciam a mesma estética. As redes do alternativo são
muitas e envolvem produtores de vídeos, fotógrafos, músicos, tatuadores, skatistas,
antigos diretores da pornografia mainstream, produtores culturais, atrizes/atores,
perfomers, donos de locais de entretenimento, jornalistas e o próprio público consumidor.
Em uma tentativa de agregar online todas estas parcerias, a XXP criou, em 2012,
sua primeira rede social, associada ao site FSxxx e com alcance limitado. Tempos depois
– quando o site passou pela terceira reformulação – foi lançada a XXPnet. Esta rede
social funciona como um modo de agrupar quem produz e quem consome pornografia
alternativa, além de divulgar as produções e eventos de interesse geral. O funcionamento
é bastante semelhante a qualquer site: cada usuário cria um perfil e pode interagir com
outras pessoas e navegar pelos conteúdos postados.
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Além de tudo o que foi narrado, alguns momentos foram marcantes para geração
e/ou consolidação das redes do alternativo e para o entendimento de algumas das
circulações destas redes pela cidade de São Paulo: os festivais PopPorn. É com esta
narrativa que finalizo este texto.
PopPorn: conexões, estéticas, estilos e espaços
O primeiro Festival PopPorn ocorreu em 2011. Apesar de caminhar para sua
quinta edição, optei por enfocar apenas os dois primeiros anos, que coincidem com meu
período em campo. Idealizado por Suzy Capó, produtora cultural com ampla experiência
em festivais de cinema – como o MixBrasil e o Festival de Cinema do Rio -, seu objetivo
seria trazer, para a discussão, gêneros alternativos, ou não mainstream, de pornografia.
Como narrou a própria Suzy,
O PopPorn é totalmente inspirado no Porn Film Festival, de Berlim,
cujos programadores eu conheci por meio do MixBrasil. [...] A
inspiração veio de lá. Eu achava bacana o conceito do Festival, de falar
do pós-porn. Não é um festival que se propõe a apresentar pornografia
mainstream. Eles estão buscando novas formas de fazer pornografia, de
mostrar sexo explícito, de falar de sexualidade. Que não sejam
opressivas como a pornografia mainstream. [...] A ideia foi trazer este
mesmo conceito. Você está falando de gênero, de política sexual. Um
festival pornô, nestes moldes, não é pra fazer dinheiro, não é uma feira
para vender produtos. (Suzy Capó)

A partir deste conceito – de centrar a discussão em outras pornografias e de
afirmar o caráter político destas iniciativas – o PopPorn foi organizado de forma a
abarcar tanto a exibição de filmes, quanto mesas de debate e workshops. A primeira
edição, ainda pequena, ocorreu durante 1 semana em lugares associados, de alguma
forma, ao alternativo: Matilha Cultural, Cine Dom José e Galeria Vermelho. A
programação contou com filmes pornográficos feministas, pós-pornô, pornochanchadas e
clássicos (ou pornografia vintage). As mesas de debate – uma delas mediada por mim –
tiveram discussões sobre pornografia e internet e pornografia e feminismo.
A XXP entra, neste circuito, ao ser convidada a oferecer um workshop,
denominado “Pornô: faça você mesmo”. Considero esse momento o início de uma rede
de relações, que deu base para outras iniciativas promovidas pela produtora, tempos
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depois. O workshop, amplamente divulgado nas redes sociais, contou com a participação
de cerca de 30 pessoas, que se interessavam pela produção de pornografia. Todas
deveriam levar sua própria câmera, profissional ou não. Como forma de exercitar o olhar
pornográfico, elas foram convidadas a se dividirem em grupos, criarem um roteiro e
filmarem cenas com duas atrizes.

Grande parte dos participantes continuou em contato, após o workshop, e muitos
deles vieram a colaborar ou trabalhar com a XXP. Foi também deste grupo que saíram
integrantes da organização das edições seguintes do PopPorn (eu mesma incluída).
Na segunda edição, ocorreram mudanças estruturais significativas, e que
começam a dar ao Festival uma forma própria. A primeira delas se refere ao modo de
sustentação financeira do evento. O comitê organizador, composto por Suzy, Rufus,
Lola, participantes do workshop e esta pesquisadora, decidiu lançar uma campanha de
financiamento coletivo. Aqui podemos perceber, novamente, a influência determinante
da tecnologia, em diferentes áreas da vida social. Por meio de um site de crowdfunding,
baseado no fornecimento de recompensas a cada doador, o Festival conseguiu ser
financiado. Um ponto notável, neste processo, foi o engajamento dos participantes em
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uma maciça campanha nas redes sociais, que são, de certo modo, o que garantem o
sucesso ou não de campanhas nesse formato.
A segunda modificação foi a realização de uma virada pornô, isto é, 2 dias
seguidos de atividades, centralizadas em um mesmo espaço físico. O lugar escolhido não
poderia ser mais condizente com as propostas do evento e da XXP: a Trackers.
A Trackers se situa em um prédio, imponente e aparentemente abandonado,
localizado em um ponto estratégico do centro de São Paulo. Situado entre a Rua Dom
José Gaspar e a Avenida Ipiranga, o prédio fica próximo ao Largo do Paysandu e de
locais reconhecidamente ligados a estilos de vida alternativos e independentes, como, por
exemplo, a Galeria do Rock e a Galeria Olido. Também está perto de um dos últimos
cinemas de rua – e pornográfico - da cidade: o Cine Dom José.
Este prédio abriga, durante o dia, oficinas de som, formação de djs e artes. À
noite, é palco para festas e eventos, cuja frequência majoritária é de pessoas associadas
ao indie e ao alternativo.
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Figuras 36 a 39

A Trackers se tornou importante não apenas por servir de palco para o festival,
mas também, por ter se tornado um cenário bastante utilizado pela XXP. Algumas
características justificam esta escolha: a antiguidade do prédio, sua aparente decadência,
seus cantos escuros e abandonados. Se para a XXP importa o jogo com o sujo e com o
submundo, este local simboliza a coexistência de várias características que compõem a
estética utilizada pela produtora. Da mesma maneira, está dentro do estilo de vida
alternativo, tornando-se mais uma de suas cenas.
Pretendi, ainda que brevemente, mostrar quais as conexões estabelecidas, pela
XXP, com o espaço urbano e com uma série de pessoas que fazem parte do chamado
submundo. Como fica claro, o uso da tecnologia demarca espaços e permite suas
ressignificação. Assim, são criadas imagens e narrativas dos lugares e elas estão em
intrínseca relação com os objetivos mais amplos da produtora. Este submundo, utilizado
enquanto categoria nativa, na verdade, é mais fluido do que o nome pretende sugerir:
estão em fluxo redes do alternativo, sendo que a XXP é uma de suas partes. O alternativo
envolve o pornográfico, o musical, o espacial, o modo de vestir, a estética, os estilos, não
ficando restrito (ou encapsulado) a nenhuma categoria que o demarque estritamente. Seu
significado também é fluido e só pode ser apreendido se levarmos em consideração as
redes de conexões entre tecnologias, pessoas, corpos, lugares, atos sexuais e
sexualidades.
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