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Resumo 

A pornografia   pensada   como   parte   da   vida   cultural (Williams, 2004), 
também   reproduz   as   características   da   sociedade   da   qual   faz   
parte, sendo assim comportamentos machistas, racistas, também estão 
sendo reproduzidos nesta películas que estão inserida na logica 
mercadológica de   produção, consumo   e   venda.   Fazendo   com   que   
os   corpos   e   as performances que estão sendo reproduzidas nas 
películas se aproximem dos   padrões   hegemônico   ao   invés   de   violar   
ou   problematizar   esses padrões, fazendo uma distinção entre o 
mainstream o fetiche e o bizarro. 
O   trabalho   procura   pensar   se   a   pornografia   feminista   que   tem   
como objetivo se distanciar da mainstream, consegue se desvencilhar 
destas normativas acerca dos corpos que transitam no universo pornô.   
Faço uma breve etnografia virtual, com coleta de materiais nos sites 
pessoais e de trabalho das diretoras Candida Royalle, Erika Lust, Petra Joy 
e Ana Span. E a partir da análise inicial dos filmes e trailers procuro pensar 
Essas questões com um olhar antropológico e guiado pelos estudos de 
gênero, sexualidade, corpo e raça.  
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Introdução  

Agora, quando ele faz amor com ela, ela 
tenta se colocar na história da mulher branca 
com os dois homens negros. Mas quem ela 
pode ser? Os homens parecem com seus 
irmãos, Bobo e Charlie. Ela fica enojada e, 
pior, entediada, com Bobo e Charlie. A 
mulher branca é como a jovenzinha que, de 
acordo com o Times, foi seduzida em uma 
fazenda de Minnesota por um alcoviteiro 
negro e levada para a rua 42. Ela não pode 
parar de pensas nisso: Pobre- Ignorante- 
Boba- Deprimente. Isso não excita nem 
estimula. “Alice Walker, Ninguém segura 
essa mulher: conto pornô.” 

 

De acordo com Maria Filomena Gregori, podemos conceituar a 

pornografia a partir das ideias de experts dedicados a definir esses 

materiais como “expressões escritas ou visuais que apresentam, sob a 



forma realista, o comportamento genital ou sexual com a intenção 

deliberada de violar tabus morais e sociais” (GREGORI, 2003: 94). 

A pornografia encontra-se dividida em várias categorias para vender, 

selecionar e diferenciar as práticas componentes de cada película antes de 

ir para venda no mercado. As modalidades mais comuns são 

heterossexual, gay, lésbico, onde as práticas sexuais mais comuns são a 

anal, vaginal, oral, variando com o interacial,  ménage feminino e 

masculino, que se apresentam de diversas formas nos filmes amadores, 

soft pornô ou romântico, hardcore, extremo, fetiche, bizarro e feminista.  

A pornografia em forma de películas é categorizada de várias maneiras. 

Dentre essas, estão os filmes que seriam mais “comuns”, chamados de 

“mainstream”, e os que se distanciam muito, sendo películas menos 

convencionais, tidas muitas vezes como “bizarras”. Essas categorizações, 

que são também fluidas e circunstanciais, são dadas pelo mercado de 

pornografia. E dentro da chamada pornografia alternativa estaria a 

“feminista”, amadora, gonzo, entre outras que se colocam no meio termo 

destes polos. 

Algumas práticas transitam entre o mainstream e o bizarro, como os 

filmes que contém sexo com travestis, transexual, sadomasoquismo, 

fetiche, fantasias. Essa mistura é explicitada por Díaz-Benitez em seu 

trabalho sobre sexo bizarro. Como afirma a autora, “embora bizarro e 

fetiche não sejam palavras sinônimas, em alguns momentos seus 

significados podem entrecruzar-se ou mesmo confundir-se na indústria 

pornô.” (DÍAZ-BENÍTEZ, 2012:245). 

A pornografia feminista tem como uma proposta a quebra dos ideias da 

indústria mainstream. Isso está colocado em várias falas das diretoras que 

produzem essa pornografia, e se propõe a criar películas que 

representassem as mulheres, em suas várias demandas. A forma como 

essas diretoras vem trabalhado com a questão racial em seus filmes é 

interessante, pois só é possível perceber uma tímida inclusão de produtos 

voltados para pessoas negras. Com relação as quatro diretoras, que está 

sendo desenvolvida a pesquisa sobre a pornografia feminista, apenas uma 

se observa a tentativa de inclusão de uma pornografia produzida para 

pessoas negras. Candida Royalle, que produziu uma linha especial de 



filmes para pessoas negras, principalmente para mulheres negras 

consumirem, que ela denominou de Femme Chocolate, onde só foi 

produzido dois filmes, Caribbean Heat (2006) e Afrodite Superstar (2007), 

e desde então o Femme Chocolate não produziu mais nenhum filme.  

 Erika Lust que não trabalha com uma linha especifica dentro de suas 

produções voltada para pessoas negras, porém em alguns de seus filmes 

é possível observar a inclusão de pessoas negras dentro da modalidade 

interacial,  ela possui alguns filmes voltados para pessoas negras dentro 

do seu catálogo de produção, que não são produzidos por ela, mas se trata 

de um espaço em seu catálogo de vendas onde ela divulga filmes de outras 

produtoras, que ela acredita que tem a mesma perspectiva de produção 

que ela. Enquanto Petra Joy, não é possível observar a presença de atores 

e atrizes negras. E Ana Span, que também como Erika Lust trabalha 

somente com a produção de cenas interaciais. 

Metodologia 

Este trabalho foi desenvolvido por meio da coleta de materiais em sites 

das diretoras, e a partir da análise dos filmes, trailer, entrevistas e falas que 

estão reproduzidas em seus sites de trabalho das diretoras feministas 

sendo elas, Candida Royalle, Erika Lust, Petra Joy e Ana Span, e suas 

respectivas produtoras e distribuidoras de filmes.  

 

Femme Chocolate by Candida Royalle. 

Ao adentrar no catálogo de vendas dos filmes de Candida Royalle, e 

no Femme Chocolate, já dou de cara com a frase, De mulheres, para 

mulheres. O Femme Chocolate, surgiu com a intenção de produzir filmes 

voltados para mulheres negras, sendo assim, filmes que elas pudessem 

assistir e se identificar, com o enredo, os atores e atrizes, com as 

performances sexuais enfim, tudo o que a pornografia feminista de Candida 

Royalle se propõe a fazer porém com um recorte de raça, para alcançar 

esse objetivo, ela não produziu sozinha esses filmes, ela selecionou outras 

diretoras mulheres e negras que estavam se inserindo dentro do mercado 

de produção de pornografia e que se encaixavam dentro da proposta do 



que ela queria lançar dentro do Femme Chocolates, sendo ela uma tutora 

destas produções. 

 No Femme Chocolates, a Candida Royalle, alega que a partir de 

estudos sobre mulheres afro-americanas encomendados pela Essence 

Comunicações Partners (ECP), os editores do Essence Magazine, 

descobriram que mulheres negras no contexto estadunidense, são um 

mercado que não possui muitos produtos voltados para elas. E que dentro 

da pornografia isso se reflete também, onde as mulheres e os casais não 

conseguem encontrar filmes pornográficos, inteligentes e reflexivos com 

sua forma de viver e as suas necessidades. “A maioria do que está lá fora 

é muitas vezes uma caricatura do negro e sexualidade Latina na fronteira 

com representações insultuosas e racistas.” Candida Royalle. E com isso 

ela por meio da Femme Chocolat, teve a missão de mudar isso, 

capacitando mulheres negras, dando a elas um lugar para compartilhar sua 

visão, de acordo com sua própria sexualidade, e com todos os que buscam 

a observar, aprender e desfrutar. 

Caribbean Heat 

O primeiro filmes do Femme Chocolate foi, Caribbean Heat do ano de 

2006. Foi um filme que recebeu premiação em 2006 no Emma Award para 

a pornografia feminista, na categoria performance diversa. Foi produzido 

por Manuela Sabrosa, e foi lançado pela Femme Chocolate, sob a tutela de 

Candida Royalle. Esse filme apesar de ter sido premiado não teve tanta 

visibilidade quanto o segundo.  



No  Chocolate Femme não é 

mais possível encontrar 

informações sobre o filme 

Caribbean Heat, pois elas já foram 

substituídas pelas informações 

referentes a Afrodite Superstar, 

porém no catalogo geral do 

Femme Productions, é possível 

encontrar o link de vendas de 

todos os filmes do selo, ao clicar 

no link do Caribbean Heat, é 

possível ver uma breve descrição 

sobre o conteúdo do filme, o preço 

de venda, informações 

relacionadas com as premiações 

que o filme recebeu, algumas 

críticas especializadas sobre a pornografia feministas. E também 

comentários dos clientes que compraram o filme e deixaram suas opiniões 

no site. Com relação a descrição do filme, é possível perceber, que o tempo 

todo é retomado uma atmosfera de um erotismo selvagem e exótico. A 

própria Candida Royalle, faz isso ao descrever o filme em um texto na 

propaganda de vendas “Observe, como belas peles de caramelo, 

seduzem... Dois amantes vão para uma praia isolada e não sabem que 

estão sendo observados por outro casal ... Um casal de turista que visita a 

praia e encontra uma fantasia ...” 

“Primeiro, Candida Royalle levou você a uma viagem voyeurística pelas 

ruas e quartos de New York City em Urban Heat. Agora em Caribbean Heat, 

onde a nova diretora, Manuela Sabrosa (sob a tutela de Royalle), mostra o 

que os amantes em seu canto no mundo faz quando a temperatura 

sobe. Filmado inteiramente em locações na América Central.” Fragmentos 

retirados do site de trabalho de Candida Royalle. 



 

 

Afrodite Superstar 

O filme Afrodite Superstar, dentro do Femme Chocolat, foi o filme que 

mais teve visibilidade, ao entrar no link do selo, já é possível encontrar 

muitas informações sobre o filme, trailer, música tema, entrevista com a 

diretora/roteirista, muitas imagens de divulgação. 



A diretora que foi selecionada por Candida Royalle para a produção do 

Afrodite Superstar, foi Venus Hotentote, que é graduada na Escola de 

Artes. Já tinha feito uma série de curtas-metragens de artes antes de dirigir 

seu primeiro longa-metragem e pornô Afrodite Superstar. Segundo 

informação que Venus cedeu ao site de Candida Royalle, o fato dela ser 

uma cineasta negra e americana, fez que seu objetivo principal na 

produção fosse de recuperar a voz e expressão sexual de mulheres negras. 

Inclusive a escolha de seu nome de trabalho “Venus Hotentote”, é uma 

homenagem a Sarah Baartman Saartjie também conhecida como The 

Venus Hotentote, uma mulher Sul-Africana, que foi sequestrada e 

explorada de várias formas inclusive sexualmente no século 19. E essa 

militância, procura fazer uma tentativa de recuperar a voz sexual de 

mulheres negras que estão hiper-sexualizadas na sociedade americana, e 

que não tem voz própria para problematizar isso.  

O filme conta a história da protagonista Simone que sonhava em ser 

cantora de hip-hop e que consegue adentrar no meio musical, e se 

apaixona por Mr. Marcus que é uma figura muito importante no cenário 

musical de hip-hop, que por meio da indústria da música se envolvem 

sexualmente enquanto ele à lança com o uma cantora de hip-hop 

importante. A história tem várias idas e vindas, até que no fim Simone e Mr. 

Marcus ficam juntos novamente na última cena do filme. 

“... Em camadas com sedução, paixão e hip comédia em uma história 
bem escrita ... taxa de topo com conjuntos hábeis, trabalho de câmera 
sólida e produção em todo impressionante. Afrodite Superstar é um 
sopro de ar fresco com sua entrega ao sexo positivo. Este é um filme 
que pode ser apreciado por muitos, incluindo casais, para as mulheres 
de cor ou fãs da Femme Productions de Candida Royalle”. Fragmento 
retirado do site de vendas de Candida Royalle, 2007. 

 

O filme foi bastante premiado. Simone Valentino recebeu o prêmio de 

“Best new star” por seu protagonismo no filme Afrodite Superstar, em 

Toronto, na Premiação feminista em 2007. E recebeu mais sete indicações 

de premiações dentro do AVN Awards. Melhor Longa de Vídeo, Melhor 

Roteiro, Melhor Diretor, Melhor Atriz (Simone Valentino), Melhor Atriz 

Coadjuvante (Inda), e Melhor Ator Coadjuvante (Mr. Marcus) e ganhou o 



prêmio de Melhor Música. Entre outras repercussões em sites feministas 

especializados em pornografia feministas, como o de Tristan Taormino.  

O filme recebeu muitos elogios principalmente com relação a fotografia 

e iluminação e trilha sonora. Os dois atores principais que se relacionam 

no filme são negros, A questão da manutenção do cabelo crespo, da 

tonalidade natural da pele, e de não usar tratamento para retirar as 

“imperfeições” como estrias, celulites e outras, da pele das atrizes, foi um 

aspecto que agradou bastante na produção do filme, pois isso foi 

demonstrado como um elemento normal e que pode ser entendido como 

belo. Apesar de tudo a diretora que produziu Afrodite Superstar, alega que 

pecou, pois deveria ter trabalhado com uma variedade de corpos, o que 

para ela não vou possível, devido as limitações de possibilidades do 

casting, que ela tinha naquele momento. 

Os filmes do Femme Chocolat, apesar de toda a propostas e o cuidado 

para não cair em armadilhas do exotismo, acabou caindo em alguns 

estereótipos raciais, tanto no primeiro filme quanto no segundo. Apesar das 

premiações, e das críticas positivas, os filmes não tiveram uma venda tão 

boa, o que acabou resultando no abandono das produções. 

  

As produções de Erika Lust 



A Diretora Erika Lust não trabalha com uma linha própria de filmes 

pornográficos para pessoas negras. Porém, na sua página de vendas on-

line, é possível perceber a presença, de alguns filmes com a temática 

voltada para pessoas negras, e que ela vende, mas são produzidos por 

outros diretores e diretoras. Porém com os mesmo ideais feministas dela, 

inclusive no Lust Store encontram-se filmes da Petra Joy e da Candida 

Royalle pra vender. Erika trabalha com uma espécie de marketing onde ela 

vende e faz a divulgação de outros filmes feministas, e se promove no meio 

da pornografia tendo mais visibilidade, através desta alianças comerciais 

que ela faz. 



No Ano de 2015, ela trabalha com um ator negro que é o protagonista 

do filme An appointment with my máster, no XConfessions vol.4. Esse filme 

trata de uma experiência que Erika Lust faz de propor uma representação 

do BDSM, onde ela tenta trazer essa pratica com algo acessível, e que 

pode ser apreciado por qualquer pessoa. A atriz protagonista é branca e o 

ator protagonista é negro o ator americano Mickey Mod. Que segundo Erika 

Lust “sabia que ele seria perfeito para o papel. Ele não é apenas um 

verdadeiro Mestre, mas um gênio completo na cama.” 

 

O filme Barcelona de sex Project e no Life love Lust, tem da atriz negra 

Dunia Montenegro, que é brasileira e se destacou no mercado de 

pornografia mainstream pelo fato de aceitar fazer todas as cenas que lhe 

eram propostas, e pela sua beleza é claro, que a favoreceu por ter as 

características mais próximas do que fora do Brasil na indústria pornô é lido 



como Latina, ela se enquadra facilmente na categoria brasileira de mulata 

ou morena. 

No caso da classificação racial, sua situação no 
"continuum" é fixa, ainda que ambígua. Isto é, ela está a 
meio caminho (no limiar, diria Lacan: nem natural, nem 
cultural, nem individual, nem social) entre o Branco e o 
Negro – mas aí fica. Ao contrário da fluidez e circulação 
supostamente permitidas nesse continuum aos "elementos 
de cor", à mulata é reservado um lugar definido, ou 
definitivo, do "encontro das raças": uma espécie de 
pororoca cultural. A mulatice não é uma definição passível 
de negociação:"a mulata é a tal" (CORRÊA, 1996p 48). 

 

Dentro dos filmes de Erika Lust, e de seu catálogo de vendas, os dois 

atores estão presentes, em muitas cenas de vários filmes e isso se faz 

possível, devido a suas características físicas, que lhes proporcionam a 

fluidez para alavancar as vendas. Logo, tem um lugar certo dentro do 

recrutamento pornô, inclusive tendo a sua imagem na capa dos filmes. La 

Reine des culotes de 2015 e o filme Kunyasa de 2011, são filmes que estão 

voltados para o público negro, e que não são produzidos por ela, mas se 

encontra no Lust Store, para venda.  

 

Considerações finais 

A diretoras feministas fizeram uma tímida tentativa de incluir a temática 

racial em suas produções de filmes pornográficos. Pode-se perceber que a 

inserção de pessoas negras em suas produções, sendo neste caso os 

atores e atrizes, que foram selecionados para atuarem nos filmes não eram 

pessoas consideradas distantes do padrão de beleza dominante, que faz 

ter uma boa aceitação no mercado. Embora fossem negros, os aspectos 

que delimitavam essa negritude, não era lidos tão distantemente do padrão 

de beleza branco, os tornado aceitáveis e rentáveis. 

Observa-se também, que a única diretora que se propôs a fazer um 

trabalho realmente voltado para o público de mulheres negras foi cândida 

Royalle, inclusive convidando cineastas negras para dialogarem e 

financiando a produção destas películas. Enquanto as outras diretoras 



ainda permanecem presas as formulas consagradas de fazer pornografia 

que está baseada na pornografia interacial, e que é muito problemática, 

pois apesar de ser uma produção de pornografia de mulher para mulher, 

pode-se ler o interacial, como uma produção que inclui o negro por um 

padrão regulado pelos moldes de beleza brancos. 

Trabalhar com pornografia já é um tema delicado, pelas convenções de 

gênero sexualidade que ela aciona na problematização em um terreno 

marginal.  Por ser um tema que ao mesmo tempo que desperta o interesse 

e a curiosidade, desperta o nojo. Tem muitas coisas que não são 

compreendidas facilmente por pessoas com um olhar desavisado dentro 

do circuito da pornografia. 

 Embora as diretoras feministas se propuseram a produzir filmes 

diferenciados, também estão sobre uma lógica mercadológica de vendas. 

E o corpo negro, principalmente da mulher negra dentro da indústria, 

pornográfica não vende bem.  

As mulheres negras dentro da indústria de filmes pornográficos ocupam 

um papel muito limitado dentro da escolha do casting, e muitas delas não 

conseguem se fixar dentro da carreira, ocupando o que seria chamado de 

papel de corpo descartável, enquanto as mulheres branca conseguem ter 

uma certa estabilidade, e tem mais facilidade em reivindicar melhores 

condições de trabalho. 

 Essa distinção ocorre pelo fato de que, quanto mais a mulher se 

aproxima do ideal de beleza dominante mais ela vende e mais cobiçada ela 

é, logo maior é a possibilidade que ela tem de pressionar e fazer alguma 

exigência dentro do pornô, enquanto as mulheres que estão mais distantes 

do padrão de beleza, sejam elas negras, gordas, deficientes e etc., estão 

mais vulneráveis elas ficam, sobrando para elas as cenas de sexo extremo, 

bizarro ou fetiche. 

Ironically, however, black women porn actresses are often discredited 
as super-disposable “skanks.” Indeed, white women are the true stars 
of American pornography. The young, lithe, tan, busty blonde--the 
iconic image of the “porn star”-- is constructed as the most valuable 
sexual commodity. In contrast, black women are systemically 
positioned in spaces and roles of lesser importance to white women in 
the sexual marketplace of hardcore pornography, and as a result, they 



are more economically at risk. Although there has been tremendous, 
growing diversity in the kinds of bodies fetishized for particular. (Mireille 
Miller, p 326) 

Essas diretoras feministas, se vem pressionadas, a produzir um filmes 

que possam transitar pelo público branco e pelo público negro. Segundo 

elas o preço de produção de cada filme sai muito caro, e quando se vai 

produzir um filme, é uma escolha delicada de roteiro, pois é necessário que 

a venda seja alta para cobrir os gastos e gerar lucros, ao mesmo tempo 

que se preocupam com os ideias e em produzir um filme de qualidade. Por 

isso, Erika Lust e Ana Span, tem investido em várias cenas do pornô 

interfacial, que seria esse filmes que teria a presença do corpo negro, e que 

poderia transitar entre os dois contextos raciais. 

Consequently, black women appear in interracial and white 
pornography to the extent that they are seen as marketable to white 
and non-white audiences. If they have “crossover” appeal and are seen 
as properly feminized and attractive to potential white audiences, they 
have a greater chance of being cast in mainstream white-cast films or 
in interracial genre videos. Pornographic performance and labor is, 
thus, raced and gendered according to longstanding sexual power 
relations, ideologies, and desires. Black female bodies are generally 
devalued in a sexual economy that reifies normative white femininity 
and establishes it as the measure for all women. All performers are 
compelled to perform in ways the political economy demands, but black 
performers perform an additional labor. (Mireille Miller, p 329) 

 

Sendo, esses corpos negros, corpos que procuram se aproximar de um 

padrão de beleza branco, e que muitas vezes procura-se descaracterizar 

os fenótipos negros, como o alisamento do cabelo, a escolha por atrizes e 

atores que possuem a pele menos pigmentada, a procura por uma 

iluminação que deixe a pele mais clara. E muitas vezes se percebe a 

presença de cirurgias plásticas afim de amenizar esses traços de negritude. 

Então a escolha de muitos desses atores e atrizes estão baseadas neste 

critério, mesmo que essas diretoras não afirmem isso em suas falas, é 

possível perceber por meio da observação dos atores que atuam em seus 

filmes. Inclusive esses atores, já estão compondo um casting dentro da 

indústria pornô por possuírem essas características, que favorecem a 

venda de filmes.  

Assim, no recrutamento, são privilegiadas mulheres louras 
(preferencialmente de olhos claros, às vezes, chamadas simplesmente 
de gaúchas), morenas (garotas de peles claras e cabelos escuros, 
próximas da estética que, nas redes pornô, se denomina “tipo latino”), 



orientais, ruivas e mulatas. Quando falo de mulatas, me refiro a 
mulheres de peles de cor marrom e traços faciais que se afastam do 
nariz chato, dos lábios grossos e do cabelo frisado que caracterizam 
as pessoas negras. Quanto mais à mulher se aproximar das feições 
faciais brancas, mas conservando a cor marrom de sua pele, mais 
atrativa será para o mercado pornô. As mulatas são constantemente 
recrutadas para filmes que terão distribuição internacional. Neste 
segmento, o marrom é identificado como a “cor do desejo”, sendo uma 
categoria racial que representa a nação brasileira. (DÍAZ-BENÍTEZ, 
2012, p 92) 

 

Pode-se perceber que para compor o imaginário erótico e sexualizado, não 

é qualquer corpo negro que é aceito, dentro dessas relações existem hierarquias, 

onde alguns corpos são privilegiados em detrimento de outros. A seleção dos 

atores e das atrizes que compõem o universo de filmes pornô produzidos por 

mulheres não escapa do aparato de inteligibilidade cultural presente na indústria 

“mainstream”. Os corpos são selecionados a partir de convenções culturais 

hegemônicas quanto ao gênero, à raça/cor, à corporalidade e, também, à 

sexualidade, aproximando-se das categorizações presentes na vida social e 

cultural. Tendo em vista que a pornografia faz parte da vida cultural, tem 

incorporado a ela os padrões vigentes, e reafirma esses padrões dentro do 

mainstream, e joga os dissidentes para o bizarro e o fetiche. 
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