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CINDY GALLOP

Por Tomás Chiaverini . foto Jonathan Grassi

MENOS PORNÔ,
POR FAVOR!

Fundadora do movimento make Love not Porn FaLa das diFerenças entre

PornograFia e sexo reaL, e como os cLichês de um atraPaLham o outro

únicaspistasdecomoserbonsdecama
vêmdopornôporquenossospais epro-
fessoresnão falamdesexo, elasnãovão
levar aos melhores resultados.”

em2009,semalarde,cindycriouum
site sobreasdiferençasentreosexo real
e a pornografia. tratava desde a quan-
tidade normal de saliva em umbeijo ou
no sexo oral até o ritmo das prelimina-
res, passando pela erradicação dos pe-
lospubianos,comdireitoadicaspráticas
como “comeceno rosto e vádescendo”.

Pouco tempodepois, convidadaa fa-
zero lançamentooficialdositenumapa-
lestra da ong ted, achou que era ho-
ra do alarde. “sou a única pessoa que já
disse ‘goze na minha cara’ no palco do
ted”, afirma comorgulho. “seis vezes”,
completa, rindo.afalateve1,5milhãode
visualizaçõesapenasnoYoutubee trou-
xe ânimo para passar da crítica à ação.

LUZ, CÂMERA, SEXO
em 2012, entrou no ar o makeLo-

venotPorn.tv, um site onde pessoas de
todo o planeta postam vídeos de suas
transas, brincadeiras sexuais e afins. os
filmes são alugados e metade do valor
(us$5) é repassadaaosprotagonistas.
são casais gays, casais héteros, solitá-
rios embuscadeamor, tímidos,masca-
rados, eatorespornômostrandoqueaté

Por volta das 23h de uma noite de
maio, algo inusitado acontece na pista
do L’amour, um ex-clube de strip-tea-
se paulistano transformado em casa
noturna, no centro de são Paulo: a mú-
sica é subitamente interrompida. en-
quanto todos se entreolham tentando
entender, uma senhora de 56 anos so-
be ao palco de “pole dance”, assume o
microfone e dispara em inglês:
“eu saio com homens mais jovens”.

nos últimos anos, a frase se tor-
nou a abertura natural das falas da ex-
publicitária transformada em ativista
cindy gallop. Funciona. o público asso-
bia e bate palmas. “voluntários podem
formarumafila”, ela brincaarrancando
maisaplausos,depoisvaiadiante,contan-
do a história domovimentomake Love
notPorn (FaçaamornãoPornografia).

Filha de pai inglês e mãe chinesa,
nascida emBrunei, no sudeste asiático,
cindy fez carreira em uma dasmaiores
empresas de publicidade do mundo, a
inglesa BBh. Foi responsável por mon-
tarafilial damarcaemnovaYork, onde
vive hoje, e por contas comococacola,
ray Ban e Polaroid.

Passou a sair com os tais homens
jovens há 14 anos, quando, encarrega-
da de uma campanha para um site de
encontros, resolveu testar o produto.

o resultado? uma enxurrada de con-
vites, dois terços deles vindos de
garotos na casa dos 20.

cindi recebeu a Serafina de jaque-
ta de couro e havaianas, num ateliê em
Pinheiros, zoneoestedesãoPaulo, onde
passouseisdias comandandoumwork-
shop, cujos resultados foram a balada
noL’amour, umsite (sexonareal.com) e
umvideoclipe—tudocomoobjetivode
fazer as pessoas falarem de sexo.

“sair com aqueles jovens foi muito
bomparaoego”, diz, “mas fui perceben-
do um comportamento comum que ti-
nha origem clara”. os homensmais no-
vos, na visão dela, estavam imitando
ações, posições e expressões típicas do
mundo pornô. “É o que acontece quan-
do a liberdade total de acesso à porno-
grafia encontra a relutância da socie-
dade em falar de sexo abertamente.”
duas forças que convergem, na visão
dela, para fazer do pornô a base da
educação sexual de hoje.

“egos sexuais são muito frágeis. as
pessoas acham difícil falar de sexo até
com seus companheiros. têmmedo de
machucar o outro se disserem algo. ao
mesmotempo, queremsatisfazeropar-
ceiromasnão sabemexatamenteoque
isso quer dizer. Por isso vão buscar pis-
tas aonde for possível”, dizcindy. “seas
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o sexo que eles fazem na vida real é di-
ferentedoque fazemprofissionalmente.

Os vídeos passam por uma curado-
ria, mas vale tudo, desde que sem ima-
gens explícitas dosgenitais ou sinfonias
falsas de gemidos.

Mas, opa!, sem gemidos, sem geni-
tais? Não que ela tenha nada contra,
mas tudo tem soar natural, ter con-
texto e ser gostoso pra todo mundo.
A ideia não é ser contra a pornogra-
fia, é mostrar a diferença, incentivar
o diálogo. E, ao mesmo tempo, criar
um negócio atraente para a publici-
dade, algo que a indústria pornô tem
dificuldade em fazer.

“Estamos construindo uma nova ca-
tegoria na internet”, diz Cindy. “Somos
partedaeconomiacompartilhada,como
o Uber e o Airbnb. Queremos que nos-
sas estrelas sejam tão famosas quanto
os youtubers”, diz. “Aliás, somos a solu-
ção para a economia brasileira”, brinca.

Depois, diz acreditar que o negócio
pode mesmo gerar “pencas de dinhei-
ro”. Para isso, seria necessário aumen-
tar a escala e ter um bom investidor.

Por ora, a estratégia é recrutar cola-
boradores. “Adoraríamospublicarvídeos
brasileiros”, completasorrindo,deixando
o convite. Alguém se habilita?

“SE AS ÚNICAS PISTAS
DE COMO SER BONS
DE CAMA VÊM DO
PORNÔ PORQUE NOSSOS
PAIS NÃO FALAM DE
SEXO, ELAS NÃO VÃO
LEVAR AOS MELHORES
RESULTADOS”


